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5li'IOl'\ DE I'llRABELLO IN VLAANDEREN 

~Cl-I.\ TRIJKE LO:. IB:\RD - GRAFELIJK Al'- lTrfENA\R 

Rl'\\'.\.\RD \'.\:'\ \'L.\.·\NDERE:\1 - \'L\l\i'!S POLITICUS 

Op het einde van de Xllle eeuw en in het begin van de 

XI\ 'e eeuw kwamen over Frankrijk vele lieden, doorgaans 

lombarelen genoemd. en bedreven in de geldhandel, naar 

Vlaanderen, en dit naar het voorbeeld van de Italianen die 

reeds in 1127 de Vlaamse jaarmarkt te leper bezochten. In een 

lijd van rampzalige oorlogen en bloedige burgertwisten waarin 

vorsten. steden en andere gemeenschappen werden meegesleept 

wilrPn deze geldschieters graag geziene klanten. Velen er van 

wisten in Vlaanderen als in de Lage Landen niet alleen een 

fortuin op te bouwen maar ook belangrijke posten te bekleden. 

In de steden brachten zij het tot burgemeester, schepen, ont

vanger. rieken van een ambacht. sommigen zelfs werden grafelijke 

officieren <·n ambtenaars. ( 1 ). 

Met clf?e bijdrage was het voor ons zaak een en anfJ,,r 

mr·de te rlelen LctrcffefiCie de oorsprong. de familie, rle rijkdom. 

rle aclivileil van een lomhanl rlie in VInancleren en o.m. in 

hf'l f\1<'1·1je~lnnrl. helzij rloor de Pit:(Cllrlomnwn rlie hij er verwierf. 

hetzij rloor de f,,nclie rlie hij er uilocfendP een rol van hetekcnis 

heeft ~especlrl. Het hctrcfl Sirnon de I'1irahello. 

~.\/\1{ I H-: l.i\l.l·: 1 /\NI JEN 

Simon rJr, :--1iraiJello rliP in vr·rschillnnrle lwsch<·irlcn n11 

<·<·m cl., f\1ira~H,Jh van T'1irn1Jclr· of T'1irahel clan weer Van 
llalr:, I ),.iiJ, \f;on ;\J, .. I );urllnirald. rle I lak rle J hloy. heer 



van Perweis, wordt genoemd was in Italië geboren. ( 2 ) HiJ 

was een bastaardzoon van Jan de Mirabello, koopman van 

Asli (
3

) nabij Turino. Het was in Asti en Chieri blijkhaar een 

~ewoonl<~ dat airlaar handelaars en vooral edelen de jongste 

\'all hun zonen nanr den vreemde stuurden om er fortuin le 

zoeken. De Astiërs hielden vooral leenlafels, «:casano ge. 

noemd. ( 4
). 

Wat er van zij, Jan de Mirahello kwam omstreeks 1300 

naar de Lage Landen, woonde te Oiest evenals te Halen. 

waarvandaan zijn hijnaam Van Hale en woekerde er met 

andere lombarden waardoor hij gevreesd en berucht werd. ("). 

In 1307 hield hij met zijn broer Simon een leentafel te Gent 

en beschikte reeds in het begin van de XlVe eeuw O\'er be

paalde goederen in hel Vlaamse graafschap. ( 6 ). Door zijn 

geldhandel kwam hij in contact met vorsten ( 7 ) en edelen en 

werd zelfs rentmeester of ontvanger van Jan lil, hertog \'all 

Brabant, in wiens herlogdom hij over lenen, renten en andere 

rechten beschikte. Tot tweemaal toe dreven zijn geldoperaliC'~ 
hem naar de kerker waarin hij trouwens ook stierf. 7ijn 

goederen, waarvan sommige reeds in Vlaanderen omstreeks 

1308 waren in beslaggenomen, werden omstreeks 1333 in 

(2) Faycn. ,kan XII d. lJ n° 2-l-ll. In deze brief is <'f sprake yan lwt 

Romeinse keizNrijk waarm('(le natuurlijk lwi deel Noord-lialil< is IH'<loPid 

( 3) Sauerlanrl, L'rkunckn und RegPslPn I n" 'i.W. I kt kan zHn ,]a( r\., 
familie de l'lirabP!Io oorspronk<•\ijk uil ]\ lirabello was. Simon \\'ilS 

cchl<•r ge<·n J~'lon·nlijn. zoals prof. \' an \ \' N\'eke. zonder nanr <'<'ll 

bron le \'<'rwijz<·n. !aal \'t'rrnoP<IPn. \ ·. \V N\'eke-.1. \'. , \rlt'\'e\,le. p. :"8 

(,1) 1 .. Cihrario. I )elle >lori<' di l'hkri l.ihri 'Jllilllro I Jl. -lll2- 1'13. 

(l 

('i) Kon. 1\;bl. llrussel. Ik C"ll;aerl fol. I 3:2 : F . .!. 1\aym<~cker>, Coup 

d'n·il hislnriqut• sur l'ilncit·n;H' induslri<• drapii•re :, I )ie>l l :--.IP,.,.ager 

:-;ci<'nc. hislor.) p. ·lh3. 

(6) nigwoocl. Comnwrce de l'mgpnl IJ 31h : 1\. .\. 1\ru»el. P;io,·e> 

rt·\-<'nucs rlt• \'iPnne in IS:i7. ( 'nrton IX n" 3. 

T,~n omechiP hf'WP<'rl prof. I: hun in Rl'\'lll' d" la Bnnqut• n° 3 (I <>.13) 

p. I I I rlnt Simon loPn r<'cd> l<' Cent OJWft'<'rtl<•. llf'l "'"' nid Sirnon 

maar zijn oom .'-'imon. lligwood I! 31 <>. 

(7) Jan mocht lP Cf'nl lopen <'n \'!'rkop<'n. wissplen. t•nz. I lij k\\'<lln in 

IH~IrPkking met de koning Ynn 1\oh<•nwn. ,1" lwrlot! vnn 1\rah;ml. ,1,. 

waaf \'EIIl Klet.f. ,jp grnnf \'111\ Vlnnn<krt·n. ('. 11. 1\ig\\'ood 0 .... 11 331 

l~ijH·I /\r<'hiv. dqnulPm. rl11 Norrl (l~ii><'l .\.!). :-\onl) 1\ -Hl<>'i 

n" 1>00·1 : R.i\.C. Oo.<l<•nrijks fonds ( 13:1R ). 



nrahant door de hertog gekonfïskeerd. Poorter van rviechelen, 

Yan Dendermonde, Yan Gent, zwetvend van LeuvEn en Diesl 

11aar Gent. BrusseL "1'-lechelen, of Valenciennes ( 8
) eindige!·~ 

deze geldschieter en woekernar op ellendige wijze zijn koortsig 

leYen. Zijn lijk werd door zijn zoon Sirnon van de hardvochtige 

hertog Yan Brabant afgekocht en te Gent ter aarde bestel cl. ( 9 ). 

Jan had vele broeders en neven en andere bloedverwanten 

met wie hij naar de Lage Landen was gereisd en met wie hij 

ook opereerde. \·el en van zijn verwanten leefden of hadden 

hezittingen te Gent. ( 10
). Ze woonden er in de Burgstraat, aan 

de Nederkouter. voor hel SersanderswaL voor het Gravensteen 

en elders. Jan de ;--!irabello was in 131~ gehuwd met jonk· 

Houw Van 0 lechlinne. ( 11
). Behalve zijn zoon Sim on, een 

Ilatuurlïjk kind, had Jan nog een zoon Frank. Deze was gehuwd 

een eerste maal waarschijnlijk met de dochter van de lomhard 

Albert Royer, een tweede maal met Margareta, de dochter van 

Berthout heer van Duffel en een derde maal met een Vlaamse, 

;--!aria van Gis tel. ( 12
). Frank leidde een eigenaardig, avon-

( 8) Bigwoocl o. c. I l 18 ; Kcrvyn de Lcttcnhovc. f roissart, Chroniqu<'s 

XXI -1135-186 : S.A:-1. (Stadsarch. iVI<'chclcn) Rckenin~en 131:--18 

fol. 3-l en 131tl-I'J fol. 8-l v0
, 85, 13-l, 1·18: SauPrlanrl o.c. I 12-18: 

B•·rk<'lbarh \' an de Sprenk<'l. Rel!csten 165 : De Potter. Pc lil Carl<'· 

laiw de Gancl 31-32: \'uylsLPkc, Rekeningen 1332-33 p. 836; 1(!\.B. 
Pièces de \'ic·nne Carton IX n° 3. Jan was n·<·ds in 1323 n·nlm<'e>IN 

\'. f). lla<'l!h. I kt klooster l<·n \Vallc· ... p. 13. 

( 'J) Hivwoocl o.c. 11 )32 : Kon. B. llrusS<·I. I k ( ;alli;u·rl fol. 132. 

( ICJ) llnw<Jc.r, \·an .lan Wilr<·n : Sirnon, :--'lainfroil en l'i<-l<'f. Neven van lwm 

w••r"n J.,,,J,.w,Jk, Roland. Bondaz <'ll Il,·rHlrik. R.i\.( ;_ Oo,Lenrijks 

Frm.J, (I )I 'i) : S.i\.C. 1:'''"'' -;l. Ve<·rl•·. cloo> I : i'\. Uc•pi111\\', Car

torl..iw ,\rt<·vdrJ,. 2(i'J : IJ.. !'olll'f, S"ror"l Cnrt11lair" "o '.i<J : Vnn ,[,.r 

llit•·dwn. Kloo>l•·r hor, \V .. II., "" GnH·n<•fl llri"l -18-80-'J:.!. 

( 11) S.i\. .\l"':h•·l<·fl, l{<·k. l.'.if 1-12 fol. I 'i?. 

112) Btuwood o.c I :.!·ICJ; ,J,. St. (~<·rwis. 1\lor11rnwns <trlcien.' 11:21:-: 

S .• \.:.1. 11- \· .. ,, llul.l,."j,..rvl ... I lH'> : llutk•·n,, Troplu····' ,J,. 1\rnl>. 11. 

1·13. 

l'r,,f. 1 .. I·Ïarn v•·r~l··l 1kh al., loij I,..,,.,.,.rl <lill 1-"runk '""'''''' 1111'1 

'"''11 lorrof,,,,,fi" J,.. :'l"riil """ ( ;i,l•·l. ,Jo< lol•·r """ ,'\llwrl l~o)"Pf. 1~<'1'11<' 
,I,· I" l\""'1"'' n" '.i (I'JI)j 11'2, IJ, .. 'larnl•oorn vu11 l'rnlll ,.,." IL,J,. 
"PII<'IIII•o~kl •foor :\. I i•·p;nrw, Curl. Art. 7'J'.i I' Oll\'oll•·cli~ ook ,Ii•• 

111 ,j,. I \;,,~rHphi•• :\111 i''""''' I, X IV ( I H'J7) H7'J. \',.J, .. 'luml >111111'11 .I oor 

I J"P"""' "' "I" C ·,,,[. Art. ll"ll"f•·•·r.l zl)ll ~r"f•·n•l•···l- onjno-t , . ., 

dfHJfiJdtln· lli,·f vr·r.anlwuor,f. 
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I uurlijk en ridderlijk leven, in dienst van de Engelse koning, 

van de hertog van Brabant en van Loclewijk van Male. ( 13
). 

Jan had ook twee dochters, Lisbet gehuwd met de Gentse 

ha/juw Hendrik Schoonjans en Clara, die driemaal huwde 

achtereenvolgens met Simon, heer van Maelstede. met Gerard 

van l\1oerzeke en ten slotte met Jean Vilain. heer van 

Bouchoute. ( 14
). 

Volgens het handschrift Goethals te Brussel had Jan nog 

een dochter met name Zwane. Maar een ander stuk deelt 

mede dat ze de dochter was van een Symoen Van !-!ale. In 

elk geval was ze mel Jans bastaard Sirnon verwant, wat blijkt 

uit enkele bescheiden waarin haar echtgenoot Willem, broer 

van Jacob van Artevelde als Simoens verwant wordt vermeld. 

Deze W;llem van Artevelde was watergraaf tijdens het bewind 

van Jacoh van Artevelde en genoot na de dood van Jacob 

Engelse steun ( 15
). Al de kinderen van Jan, voor zover ze ons 

bekend zijn, waren dus vermaagschapt met doorluchtige huizen : 

ridders. landeigenaars. grafelijke amhtenaars of edele dames. 

Ook zijn bastaard Simon was in 1324 rijk gehuwd nl. met 

lsabella of Ysahel Van Lierde, bastaardzuster van de Vlaamse 

graaF Loclewijk de Nevers. Door dit huwelijk kwam Sirnon de 

( 13) K<>rvyn de Lettcnhovc. Froissarl Chroniqu<>s XXI. -18"1 : rle Limburg. 

Stirum. lnv. Cart. L. rle [vJale !I [<17-531-53"1-ü21 : RymPr. Foerl<>ra 

enz. lil ( 1) 305-318 : K.G. sir Franck vnn llnlt'n { 1888). Frank vocht 

nis ridder mee in !wt Eng<'lsc kromp legen Frnnkrijk. werd later nmba>

sadeur <'n rnaris heN. ruwaerl t'n kapitein vnn i' kclwkn in opdrncht 

van l.odewijk van [\•lnlt•, t•nz. 

( 14) Nowé. l.es haillis cominux rit• Fl. 379: \'ander llneglwn o.c. 1;3-ll'; : 

KPrvyn de l.eltt•nhow•, Froissnrl. Chroniqu('s XXII 20() : N. D<'pau\\· 

BingraphiP NniionalP XI\· p. 872. I),. rirlrlt-rs .lan \ 'ili1in t•n Gerard 

van r"vloerzPk<' trarlt'n in dienst van l.nrlt•wijk van i' I ale. l.antslg<'

nof'mdc wPrrl zelf:; rnarlslwt•r en nl\vat·ri lt' J),.ndt•rmnnrle. De l.im

hurg-Stinrm Cnrl. l.ouis d .. [\·lnlc l 69-f:-·1 : Froissart IX tJ7. ZiP ook 

Piot. Cart. St. Tronrl. 52(), Simon. lwer van 1'-lm•lsterle. nnt!er!Pkt•ntlt• 

lwt Vlaams-1\rnbnni> vNrlrnc van 13:'iq. \ 'nn I luyst' Pil rlt• 1\u,-sclwr 

lnvenlairc p. 1·10. 

( 1 'i) S.A.G. \Vczenho<'k 131><!-70 fol. 73v0 
: 1\ibl. llru>St•l. lis t ~twthnls 

p. 1211: i.onrlcn. RPcord Offic<', ls:;ue Roll> Erlw. 111. exilus 20 Edw. 

lil fol. 8 c <) ( 13"1()) : Depauw. R<'k. 11 22 !'11 Cnrt. ;\rt. 13t< 1'Jil: 

8 

S.!\.G. l.'onrls St. \'P<'rlt•, doos ·I ( 13·1:-) : V<'rkoon•n. Chnrtrt•s ,j,. 
Braboni 11° 5082, ') 1 13, 'i5'l(i t•n 'JI>7'l. 



\ lirabello. alias Van Hale. in het bezit van Zomergem, een 

got>d waarmede Ladewijk de Nevers hem en zijn echtgenote 

begiftigde. Zqn echt met lsabella bleef onvnrchtbaar, maar uit 

een andere Yerhintenis had Sünon twee dochters. nl. Lisbet 

gehuwd met de ridder en baljuw Y wein van Vaemewijck (1 6
) 

en 1\.atelijne eerst in den echt verbonden met de Gentse wijn

handelaar. stadspachter en schepen Gerem u te Zwane (1 7
) 

later met de ridder Filips Yan 1'-'lasmine, ( 18
) officier en raads

heer van Ladewijk van 1'-Iale. Het is mogelijk dat Simon ook 

een zoon had met name Pieter. (1 9
). 

~1:--10\: DE Î'IIRi\BELLO DE fi:\NKIER 

Het is niet precies te bepalen wanneer Sim on zijn ophef· 

makende carrière Yan geldhandelaar begon. Alles laat ver

moeden dat hij zijn opleiding kreeg van zijn vader. I-let staat 

( Jli) Yw<>in was rirlrl<'r <>n baljuw van Brugge. :\al:•t <'n V<>urn<>. I lij of 

zijn zoon was >chcp<>n van ~l. Pietersdorp <'n provisor van St. I lcb

lm·chtshospitaal lP c ... nt. De St. Genois. lnvenl. 469 ; .1. de lkthurw. 

Cart. ~t. Eli<aiJf'th n° 11 1 p. 80 ; Van Lok<>rPn. Cart. St. l'iC'TrC' 

n" 11 'J(J p. I) 1 r·n n" I I 'J'J : \' an riC'r I laPUhPn o.c. 27 : Nowé• o.r. 

3:-3-389-3'J3. 

( 1;-'} I lij was <chqwn in 133-1-Yi Pn 133ï-38. I lij was ook 's fwn•nkiez<'r 

<·n werd h,.,.r van lwt ~pijkcr lP G<·nl. Vuyl>l<'b·. f{,.k. 11 91>3 r·n I).,. 

pauw. R,.k_ I 2-111;-"-1'>1-443: c; .. nt. Univ•·rs. Bihl. n° 581,<J I -11. 

111i) In •·<·n f!iliH ,tukk<·n is •·r in rlit· lijcl sprake van lw<'c J-'ilips<'n van 

"-'lasmin•·. V<Hic·r en zoon, cle Pne wc·ffi,.JJI ,)" lwc·r van i\J,,,.min<·. clr· 

an•l•·rt: Filips van !'lasmirw l!•·noc•mrl. llc·irlr·n l!<'rilakl .. n in l!<'>l'hil nwl 

ura;1f I .tHkwijk \'llfl ~ laJ,.. w.ilrtifl îr1 ·.... ~rav1·n tlit·n~l r11ncLdH'('r. 
aurlii'nr i• r. r·nz. Volw·n- J. ,J,. nc·Llwrw Wil.< 1'1'11 1-'ilip.< \'illl :'vla.<milll' 

fwi'f van I.<HOI'fl!''lll. Voll!<'ll' K,.rvyn rlc· l ... tl<·nhr,v" <'11 ,J, . ...;l. ( ;,.11nis 

Wil" ,.,.n vru1 lw;rf,.,, :rnnn Villl ( ~~·rnrrl vnn Ria"'.'H'J.!f'nl, l!~"hll\Vcl nwl 

:-.·lar~ri•·l•· Vil !I ;\xr·l. \rouw<· varr l\1 .. .-minr·. I lr•ZPII hnrlrJr.n ''"11 J,.,.ll I•· 

l.urrll'ltlf'lll. ( 'fr. cl .. ~1. (;,.nol-. rvJ"IIIIfllf'O< Ärodr·n~ 11 " : \'all l.nkr·ro·n 

''·'·· 72 : I. ,1,. Br·drtrnr• l·:prlapiH·, r·l llHIIIIIITH'Ills ,J,. la l·'lilrlllt<· :- : 

I J...pl""'l"'' lnv. I >···p. clu Nnrrl 11 'i2 : I),. l.irnLurl! ~lin11n 11 1~>1 
:.!)1 f-'r.,,.,Mt ( 'lrronirpr•·· XXII lt,H 1!,'1. IX '/';" 2!11 : "lowc•. o.r·. 

''~'J f'>u11ltn'\ J ),. ,Jiulif:ll,lt· \'1111 ,J,. IJril\ t'tl \'llll \'L,.uul"r'·n. ) lt •. 

11'1) S.t\.:--1 l~r-k l"i21 .!2 f"J. R"i "" H"i v". Tc·n ••nr•·clrtr- rn•·•·11l !'roL 
IJ. \'.,r• \\',·rv .. L· ,f.rl '-'irnon • ''" ""'" lrucl nH·I llillll<' ~IIIH<Il. I),, 

•• rrl•·•tr v··dl lro11w•·rr• vr·•·n Lro" 111111 11. \''"' \\' .. rv•·lr· < ;,.,rJ,,· 
~l,uJ .. finHflt it·~. :.!,_,.11. 



lrouwens vast clat de lomharden op eigen kosten hun natuurlijke 

kinderen opvoedden. We weten bovendien dat Jan ook zijfl 

zoon Sim on liet erven. ( 20
). Schier alle gegevens wijzen er or 

fiat Simon in Mechelen. waar hij reeds in 1308 over een lijfrenle 

heschikle. als geldschieter dehuteerde, ofschoon het best moge

lijk is dat hij als dusdanig ook elders opereerde hetzij behorend 

lot het gevolg van zijn vader met wie hij overigens ~amenwerkte 
helzij met andere bloedverwanten en lombarden. ( 21

). ln 1330 

fungeerde hij nog als zaakgelastigde van het Italiaans bankhuis 

der Perruzzi. In 1323 komt Simon in contact én met de graaf 

Loclewijk van Nevers én met Gent. ln dat jaar schoot <le 

lom hard de graaf inderdaad 1500 p. parisis voor en liet op 

I G april door de gehroeders Clais Sersanderssone op hem de 

rechten overdragen op het «Sersanderswah. gelegen te 

Gent. ( 22
). Twee jaren later was Simon een van de 155 Gentse 

poorters die de stad gedwongen hijstonden in de nood waarin 

ze verkeerde. ( 2 '
1

). Ofschoon hij in 1342 gemachtigd werd te 

i' leehelen ( 2 '
1

) leentafel te houden, onderhield hij niettemin. 

vooral van het schepenjaar 1336-37 af tot 1345-46 met Gent 

financiële relaties. Steeds werd op de lomhard beroep gedaan 

en steeds had Simon geld voorhanden. Het was trouwens voor 

de geldschieter een beste tijd voor zijn speculaties, gelet op de 

troehele periode van werkloosheid, militaire expedities en de 

(20) J),. l'olt<'r. S<'coiHI C'artulairc ó2-65 : C. l'iton. f.ps l.ombanL: <'11 

Franc<' el i\ Pari' 1 ó() : Facy<'n, Jean XXII d 11 n° 2·t·tt. 

(21) J{.J\.B. l'ii·<'<'S re\'. d. \'i<-nnP, Carlon IX n° 3 : IINmans. lm·. ,],., 

archi\'. [vJnlin<'' \'111. 12'i: S.:\.C~. Fonds St. \'<'<'rl<'. <Ion> I ( 133:-) 

"" <loos 3 ( 13·11 ) : 1\i~wo()(l 11 1·1-332. Prof. \ 'nn \ \'<'n'<'b' \'<'T~ist 

zich al.< hij hcw<"<"rt clat Simon tt• C<"nt <'<'11 ],.,•ntnfel np<'ndt· in 130:-. 

I kt was zijn oom. \'. \\',•n·<·kt• . .1. \' .. \rt. p. :-8. 

( 22) ]),. PottPr, l'clit Cmtulnir<• cl<· Cant! 3t -33 : \ 'iliHlt·rhn<'~lwn. lid 
Kloost<'r t<"n V/all<' 12-13: Rijs<'!. ,\.J). Ntml 1\ ·10li5 n° tiO·IR. \'uyl

st<'b·. ]{,·k. IJ :-·IA noln. 

Ofschoon lwt niPt uil~csloten is dal Simon r<'crls \'ToPg<'r t'·n md ,Je 

wanf r'·n lllf't ( ~ .. nt in lwtrr·kkin::! stond. 

(23) \'uylstr·b·. Stnclm·k. 132'i-2h I ·102. In t!i<' jnn·n was .lnn ,],. ~ lim

rnlwllo. rli<' tor•n I<• 1\russt'l \'t'rhJ,.,.f. cl .. ~rolt• g<•lclsrhit•lt•r \'1\ll ,J,. ( ~t·n

l<·IHlilrS ib. 1 528 <'n \'on I )ups<' <'11 J),, Bnsscht'r o.t·. ltlt'. 

(2·1) .1. l.n<'nt•n, I. .. s l.omhnrds il i'olnlilws. i\nn. 2 p. ·I H'i. 
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oorlog tegen Frankrijk die de stad leegzogen. De belangrijke 

\'oorschot ten door Sirnon aan de Gentse magistraat geelaan 

waren na zijn dood nog niet geheel afbetaald. Zelfs op zijn. 

c·rfenis \Yerclen nieuwe bedragen van betekenis ontleend. ( 25
). 

7onder \·em·ondering leest men dan ook na Simons dood, in 

een bescheid dat Yan de Gentse schepenen uitging dat hij 

Herstaerf te ghoeder ghedenkenisse». ( 26
). En die zelfde 

magistraat deelde toen bepaald zijn globale politieke oogmerken 

niet. ( 27
). Al stdal het vast dat hij te Brussel als te Brugge, 

te Dendermonde als te !vTechelen en elders bedrijvig is geweest 

loch hit>ld hij \·oora] ,·an Gent. waar hij trouwens als zijn vader 

wenste begraven te worden. ( 28
). Was hij de grote geldschieter 

\ëln de Centenaars. al was hij niet de enige schuldeiser van cle 

stad. ook andere steden is hij in hun nood ter hulp gekomen. 

7o schoot Sirnon in 1 337 voor Brugge. dat de graaf had be

loofd voor Pasen 1339, 4666 p. 13 s. 4 cl. torn af te betalen, 

flit heelrag ,·oor ( 29
). In 1334leende hij Sluis ( 30

). Eeklo was 

f]P lomhard 1'50 schilden schuldig. ( 31
). Te leper beschikte hij 

over een rente rlie wel cl<~ vrucht was van een lening. OoL 

i'1erhelen en Dendermonfle, zelfs het Brugse Vrije deden op 

zijn voorschotten een beroep. ( 32
). Niet alleen de steden en 

kasseirijen stonden hij de lomhard in het krijt maar ook vorsten. 

herlogen en graven. In zijn strijd mei Frankrijk heeft Eduarcllll, 

rle Engelse koniniJ. wol<· sommen aan Sirnon geleend, hetzij 

rerhtstreeb hetzij rloor luss(·nkomst van zijn gevolmachtigd'.~. 

rle hertog l<einoul van Gelr!Pr. In 1 '339 leende de lomhard hem 

·l'"iû() p. liet volgenrlc jaar l>cval de koning zijn schalmeester 

Sirnon c1·n IH:rlmg van 10.'"i00 p. uiL Ie l>etalf'n Pn wij \'rTTH'Il1Cil 

12'1) 11. \'. \\,'1'1"\"f•k.·. c; .. nlw >lilrl-finHIH i"'· y;:-. In l Yi2-'ï'j korll<' ,j,. 

<IMI llf>!.l uf op J(lflfl l,!r·lr·r•ntl., schilrlr•n. S.;\J~. R,-,k, 13';2-S3 fol. 207. 

llr,) IJ,. l.unl, -~In '". I l'i I. 

I :27) I'. I~ "1/lllol· ( ;,•nor·r·IOI ,. r•10rlr· \' rir·nrlt l2'i ''11 \'f,!<l. 

( 21-i) I Jr·p .. nw. :'I;HI·rr·f 11 I 'C 112 IH2 lH) )2 I : \'. rl. lf,"'llh•·n "·' . fol. 

12'1) H o\ ( ;_ ( >o<l<·nr•rk- f" .. ,l, (I 3"!7). 

1"!111 l~iJ.,·I ,\IJ :'\,mi B tr;r,-, 11'' ïll I 1"!3 1 I 

111) ~.\r; ~t.ot•·ro ,.,.,, r;",.,l 11ïrJil 1"1 -,r,. 

1)2) IL ll•·rm .. n Iu. :'-1"1 \ïll p 121 •·11 S.i\.t'-1 ~lruln·k 11111..! 

f,.l r, I v" 11. \',," llroi,J,."I"·r~tlo,. f"l I M"'j ; I),. \Ï;onoln• k lnv. 
'f",.""''"'l,. p r, I IC\ r; < J".J,·mt)l, l:"n,l·• (I Y'i"') 
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dat koning Eduard hem e.a. nog hetzelfde jaar 44.ooo 1'1. 
schuldig was. 

Voor 's konings rekening ontleende Reinout, graaf en later 

hertog van Gelder in 1339, 600 mark aan Simon. In 1341 werd 

Sirnon in opdracht van de koning en door bemiddeling van 

dezelfde hertog voor een lening vergoed onder de vorm van 

wol ( 3 '
1

). Sirnon was ook borge voor leningen door de Engelse 

koning aangegaan ( 34
). Ook de hertog van Brabant en de 

graaf van Kleef waren Simons schuldenaars. ( 35
). 

Voor de kwistige Ladewijk van Nevers, wiens schoon

hroeder hij worden zou, was Sirnon een welkome gast in 

den lande. Wij zagen reeds hoe de Iombard de graaf in 1323 

1500 p parisis voorschoot. Sindsdien volgden leningen, onder 

verschillende vormen elkander op. In 1327 ontvangt Simon van 

leper een som van 800 p. par. als afbetaling op het trans

port van de Waalse kasseirij en. Er was hier natuurlijk een 

lening van de lomhard aan de graaf voorafgegaan. In 1329 

hetaalt Brugge Simon, alweer in opdracht van de graaf. 1698 p. 

par. En de reeks afbetalingen door Vlaamse steden gaat 

voort ( 36
). 'vVat zijn steden niet afdroegen voor gedane lenin

gen vanwege de lomhard liet de graaf Sirnon onder andere 

vormen vergoede,~ : obligaties op toHen e.a. inkomsten van de 

graaf ( '17
). Simons activiteit bestond er niet alleen in rechtstreeks 

geld voor le schieten maar ook aankopen te doen voor rekenin5 

(33) Recorcl Office Londc·n. Patent Rolls 1337'-3() p. 37'5-3:-h: 13-10--13 

p. 21'l-2fi2-21ili-2R·I: Close Rolls 1339--11 p. 17'1-111-1-tï-13 <'11 13-11--13 

p. 55 : Zi<' ook l.urns. Til<' low counlri<'s p. ·1:2()--130--126 l'n Rijmer. 

l;cH·dNn 11 2 c•n :'\idwff. Ceclenkwanrcliglwden uil dt• l;,•schietlt•nis 

\'ün Cdclc-r l 29ó. 

(3·11 lh. PntC'nt H.olls 13·10-·13 p. 3<1. 

( 3'i) S.J\.C. Stnl<•n yan Co<'d 1350-51 fol. 13 <'11 1\igwoocl o.c. I! 331. 

(3G) Cillio•lis-\'n" S(',·c·n·n. In\'. cl" llrugc·s I i 12-·ll'i .. I:20-.J:-ti--I:-R : 1~ .. \.C. 

Oosl<'nrijks l;oncls ( 133:- en 133<J) t•n Sinten Ynn \Ïnnndt•n•n n" 

13-l'l ( lq" r) : R.1\.l\. rolrc·k. n" ·I ( 133·!) t•n n" 'i ( 1335 t•n 133(>) : 

l~ij>e·l !\.I). Norcl I\ ·i\lh'i n" 20!1 ( 1335). In 133!> il't'lltlt• Simon llll'i 

/\nioon 1\lnlusc·l c.ll' grnnL Bigwood o.c. 11, 1·1. 

( 37) R.A.G. Oostenrijb Fonds ( 133'1) op lol \'ün I )mnmt•, \~upt•lmond, .. 

llir-r\'liet, inkomsl<·n Ynn 1\milwkc, enz. Uok r<'ni<'ll. 
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Yan de graaf. geld te lenen aan zijn vertrouwelingen om een 

leen te kopen, enz... ( 38
). 

EE:\ F.\BEL.\CHTIG FORTUIN 

Door zijn geldoperaties, door de erfenis die zijn vader hem 

naliet. door de aanwinst die uit zijn huwelijk met Isabella van 

Lierde \·oortsprool wrzamelde de lomhard een fabelachtig 

fortuin. Zijn rijkdom stak in «heerscepe, ervachlichheden, cat

teilen>. huizen, moeren, weiden, bos, vee, molens. juwelen, 

obligaties en baar geld. In Brabant kwam hij in het bezit van 

de heerlijkheid Yan Perwez en haar afhankelijkheden, land en 

goed te Heusden. Hese, Leeuw, het bos van Stokeren voor een 

bedrag van 1300 p. gr., vee voor 4000 p. torn., obligaties ter 

waarde van 1725 p. gr., een of meer huizen te Brussel en om

geving, juwelen en zilverwerk en talrijke huizen waarop hij 

met andere lomharden rechter. had. Dat was de nalatenschap 

van zijn vader. Dat waren de goederen die Sirnon van de hertog 

van Brabant terugeiste, die het bezit van zijn vader in beslag 

had genomen. ( 39
). In Brabant bezat Sirnon nog te Mechelen 

aan de Oude Breul een huis, waar hij blijkbaar leentafel hield. 

l-Iij genoot tevens te Mechelen allerlei renten. ( 40
). Tenslotte 

beschikte Sirnon nog bij 's Hertogenbosch over tienden ( 41
) en 

was de stad Brussel hem en de andere <hoirs> van Jan van 

!-I ale in 1340 nog een som schuldig van 3840 p. 15 s. lom. ( 42
). 

( 3>';) Rlj>d A. U. :\onl B 40G:i n° ó0·18 { 1323) ; R.A.I\. ]{oln•k. n" 4 

( 13Y1) en n" 5 I 1331'1). Zi" voor de rccht-lo<·slunJ rlcr lomharden in 

Vlaanderen. inzonrlr·ri~eirl lr· Cent l(ogghé,, !Je llnlimwn lP- ( ~enl 

in Je Xl\'r; rc<·uw p. 2()2 lol 2()';. llic·rLij en speciaal nwl LeLrekking 

lot Sirnon di~;nl v•:rw<·zrcll naar •·t:n vklc van 1335 hij Vun clc·r 

If."·uh< n o.c. 21. 

I )'J) 1\ii!W<wd o.c. 11 331- )32. Uuur korrol I• iJ een schuldbrief van J,, ~rnuf 

van Klcd voor cc·ro ]".,Jrau van I )CHHJ p. lom. N<·ru•·n' vonrlc·n wij 

'" lol•·r ,.,,n 'l'""r riaL Siruon "''rt "r[ ol' "''" ], . .,n lc· llulc:n zou l~t·lolwn 
udoad. 

I·IIJ) S.i\.:---1. 11,. V11n J lu],J,.r,Ler~t fol. 1()3; .1. Luc·rn·n. Lc.•s lorn]H,rrls io 

,\L,Iirw' p. 'H 4'i ; S.;\.C.;. Stul<·n varo c.;w:rl 13'ln/r, 1 fnl. 13 v" ; 

I krrrwn'. lnv. /YJ.,];n.,, VIII p. 12•1-12'i. 

I 11) ( ~ .. j,.,l,,,,t, I.•· ltvr" ,],., f.."'l"t"i"'' rJ"., ,1'"" ,],. 1\rnlt, 11:2. 

I I.!) \Vill•·no', C ltrr,nl<fll•· .l•·•Ho ,1,. Kl•·rk ( 18)'1) I 820. 



1:--.J VLAANDEREN 

Niet minder belangrijk was Simons bezit in Vlaanderen. 

Daar ook had hij lenen, «husinghe en ghesatem, weiden, 

molens en inkomsten van allerlei soort. In de kasselrij van de 

Oudburg van Gent en nl. te Gent zelf had hij, zoals we reed~ 
mededeelden, alle rechten afgekocht op het SersanderswaL het 

lalere Hof ten \Valle en Prinsenhof. I-let was gelegen «bachten 

's gravensleene, streekende toten hoven van Sinte Lisebetten, 

beede beenside der Lieve ende bandersiele der Lieven>. Het 

geheel was van muren «hesloteiu. En hij bezat er «allen 

ghelaghen diere toe hehorem. ( 43
). 

Achter het genoemde begijnhof van St. Lisbette kocht 

Sirnon van de Gentse patriciër Hendrik de Gruutere en zijn 

zoon nog 13 gemet en 219 roeden weidegrond. Altena, een 

«manoir enclavé dedans la franchise denostre ville de Gand> 

en dat 9 bunders grool was, met «meers» en land en omgeving 

kocht hij van een ander Gentenaar Jan Brebaert, die het in leen 

hield van de graaf. ( 44
). Op Akkergem bezat hij «terre ara

biles» en in «V oghelensange» had Sirnon van Boidin de 

Gruutere een rente ter waarde van 2 p. 5 s. 6 d. ( 45
). Verder 

had hij nog een leen «ligghende voer ser Philips woeninghe was 

Utendaele» en beschikte hij over nog talrijke erfelijke renten, 

huizen, molens en percelen gronds. ('16
). Simon zelf leefde 

lange lijd in zijn «herberge» aan de Burgstraat en maest 

Simoens mure bachlen den hachusem kocht hij van een Gentse 

wisselaar «3 camerem. ( 47
). Te Gent genoot de Iombard ee:1 

groot aanzien. I-lij leefde er blijkbaar ook op brede voet. I-lij 

beschikte over een uitgebreid personeel : een kamerheer, een 

kok, een portier, knapen. Aan wijn ontbrak het niet in zijn 

huis. ( 48
). De stad die hij zo vaak uit de nood hielp bedacht 

(43) V nn der I I neghen o.c. 13--18 : I )e Polkr, Pctit Cnrl. 31-33. 

( 44) V nn der I-laeglwn o.c. 2-1 : Ik !'otter, i't'lil Cnrt. ·13 ; R .. \.C. 
Oostenrijks Fonds ( 1341). 

(-15) \'an r.lcr I lacghcn o.c. 158-159 : R.AB. Chnrtns v. \1. I n° lli~~. 

(46) R.A.G. Oostenrijks Fonds ( 132ï) : V. t!. I-lncl!hcn o.c. ·18--19. 

(·lï) Vuylstekc, Rc·k. I 5-IS; R.A.G. Oosl<'nrijks Fonds ( 13-13). 

( 48) V. d. I-lacghcn o.c. 48 ; N. Ocpnnw, Gent><• Stadsn•k. I 'i0-19:--'it'. 

]lij was levens in lwl hezil vnn knstbnrc gcbt•dt•nhnt•kt·n dito <'<'11 

wanrele hn<l<lcn \'i\11 bijna 300 p. Bigwood I 239. 
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hem en de zijnen met eerbewijzen en voordelen. Toen zijn 

dochter huwde met Gert>m ule Zwane kreeg ze geschenken. 

(
19

). Zijn porlier werd hoofs bedacht. ( 50
). Op stadskosten liet 

men voor de geldschieter werken uitvoeren. ( 51
). l'vien schold 

hem het zoengeld van de wijn kwijt. ( 52
). l\'let vijftig man ging 

men de brand blussen die zijn huis lei st erde. ( 53
). En als 

waarborg voor zijn leningen liet men de lomhard de opbrengst 

van de belastingen. als het «engeld» op de poorten en dat op 

de wijn. ( 54
). 

l\'laar behalve in Gent had Simon nog in de Oudburg 

heel wat rijkdom in de hand. ln mei 1324 verklaarde de graaf 

bij akte .:que a nostre bi en amez suer de bas damoiselle, Y sabel 

de Lierde avons donie et donnons de noslre bonne volonté au 

mariage que nous esperons estre foit de lui et de Symon de 

Hale, trois eens livrees de terre. a lui et a ses hoirs issous dou 

dit mariage, lesqueles nous volons que elle prenge, sous nostre 

ville de Zomerghem. ( 55
). Door deze gift nam Simons echt

genote later de titel aan van <vrouwe van Zomergem. ( 56
). 

Sirnon echter heeft. voor zover ons bekend is, nooit de titel van 

heer van Zomergem gedragen. wel die van heer van Perwez. 

(4'J) Vuylstcke. Rek. ll 931. 

(Sn) Depauw, Rek J 58. 

(SI) Jb .. J 3% •·n \'uyi5L<·b·. o.c. 11 1014. 

(52) 13clastinl! op rf,. wijn. \'uylstekc J 'J95 ; Depauw. R,·k. '153. 

('i 3) Op stad,kosl<'n. Vuyl>tekc ih. J 548. 

( 'i4) S.1\.C~. Frmd, ,\lijn.-hn>pilaal n" 2 (I )45) <'D n° 3 ( 13-l'i). In anclt-re 

woorden Z<' lieten l1em ,J" >L;ul.-pacllt heff~:n op iw,Jo,..J,J,. onw·lcl<·n. 

('JS) !{ij-•·1 AJJ. :\'rml 1\ IS1>2 fol. 221 (1321). In ,\ppc·llj<".' v.h. i'lc•<•l 

jr·,lancl n° r, p. I ()11 IH'Wf'('rt "" heN f\'1. Ryrkaert tc·n OrHI'I'hlc· cl al 

y,,.h,.J huw<f,. in I )2(>. J ),. lwnarnina • nnslrr· viJl,.. vc·rm>l """· 

,,[" J,onn I•JIII"r~r·rn In ,j,, XIV•· ''"""' """nals f":,.llo w•·l eens "I' 

zijn ~r•mcll!r•l,l•·•l •·••11 Jan.J,pr~rl•·nu•nl Zill! rfnorl!illlfl. VuylsLPkc. Rc·k. I 
·I"J2. 1\..tr•·ff•·nrf,. / . .,uwr(.(Pffi I~ •:r In ,J,. lt·blt·n nnrfN, ,,,,.,.J, 'l'rnk•· 
Vil11 p;,rnt·hif·. aml,;wJ,t of her-r~C''(H'. 

( j(,) f·:,.r,f "" haM lw•·•·•f,. I111W••Ii]k h •·r ,prak.· vun : vrollw<· """ l~o111 
rrt'''l'' t·rHf,. van Souwrdu·rn qf vroll\\'f' vun /.oiJIPr~h,·nJ r-ncf,. vnn 

Hornnwn•·. Vnn ,J,.r I !Hr·giH'Il o.c. '.H-IfJ7. In •·•·11 nklt· vnn 1117. no~ 

vo•Jr J,,."r f.\\'N·rf,. l.uw•·lljk, 1 ... •·r ook "l'rnk,. VJHI rnt•vrull\\' vnn J>,·rwr·z 

•·n """ l·:,.kJ.,, 1\iuw.,.,.J I .,_,._ I ft,r,. I looq.(HIIII' w•·r•l 1•· 1/<'llo<·nJ<I 

J .y•lwll•·r• 1nlr1· f.,.,,." Sy"""'"' wó)f VIII\ f\•flrnl.c·•·l•· qf i'llc·r•· vroiiWt'll 

Villl JJ,,J,.II, I J..puuw. l~··k. lil I 'jl, 1'11 v/lil ,J,.r J ''"'U"''" cu:, I() I. 
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ln het ambacht van Zomergem fungeerde Simons baljuw 

Wouter Toîtin ( 57
) en hij had er ook schepenen. In de prochie 

van Zomergem kregen Sirnon en zijn echtgenote nog een schen

king van 64 dagwanden weidegrond, deels ook gelegen in 

Waarschoot waar de J om bard ook molens bezat. ( 58
). In die

zelfde prochie genoot Sirnon een rente die de ridder Wouter 

van [ lerzele van de graaf in leen hield. En nog te Zomergem 

kocht hij een jaarlijkse rente nabij de Lieve en elders in de 

huurl. ( 59
). In 1330 werd de heerlijkheid van Zomergem ver

kocht ( 60
) maar in 1349, onder Loclewijk van Ivlale, mocht 

Simons weduwe «houden en heffen al het goed, heerscepe, 

renten e.a. toebehorende «binnen heerscepe van Zomergem het

welk wij haar hebben in gedragen» en in 1357 beschikte Isabella 

nog over · het heerscep van Zomergem en Waarschoot, het 

(5ï) In een akte van 12 sept. 1324 wordt hij baljuw bcnoPmd, tegelijk 

geciteerd met schepenen van Simon. in een ander stuk van 2-1 maart 

1325 wordt hij onder de schepenen gerekend en is er in hetzelfde 

stuk sprake van een ammun Ghceracrt vander Zumple. In beide 

stukken is er steeds sprake van het ambacht \'Uil Zomerght>m. i' I. 
Gijsseling, lnv. Archief St. Jncobs te Gent 72 (Oost. Vl. Verb. 

Kringen Gesch.) 'vVoutcr T oilin fungeerde reeds als baljuw van 

Zomergcm voor 1321. Nowé o.c. 569. Zomergcm had een eigen 

baljuw rlie reeds geciteerd wordt in 1308 en vroeger. 

(58) S.i\.G. \V enemaershospitaal n° 2-1 ( 132ï) : de Ghellinck-Elseghcm 

Cart. l 291. 

(59) R.A.l3. RolreL baljuw van Gent n° 189ï (1331); S.A.G. Fonds 

St. V ccrlc doos 3 ( 1332). Een 13ernard Van I krzclc liet zich in 133-1 

te Gent <ontpocrten~ terwille van een leen gPkocht in de prochics van 

Ronscle en Zomcrgcm. I-lij had o.m. erf en goed genoemd ten Brouke 

te Ronsclc en legde twee mumc<'pcn uf. Bcrnnrd overleed in 136:-. 

Onder zijn lcstnmcntnirc uilvor·rtkrs war<'n de ridrtr'r< Zqzcr \'un 

1-lerzelc, Filips van Steenlm!d, lwr'r vnn Ronselc en oom van 13ernard 

en tenslotte 'vVouter van 1 lr-rzclr', lwcr \'an Broukc. rle St. Gcnois, 

lnv. 4ï.J en Van Lokeren. Cart. St. Pierrc p. 82-85. In 1363 en 1366 

is een Olivicr, heer van Zomergem, Desplanque, lm·Pnl. 11 -1-1. In 

1315 had Gernrrl V un Rasse~ hem <' veneens een !<'en te Zonwr~em. 

de St. Genois, i' lonunwnts nnciPns 11 8. Dden wij tensloliP no~ 

mede dut lrla vnn Zomergcm bepaald go<'d br'znt te 1\nsseYPlde, 

Kupri)kr' en Lemhek<'. de St. Genois 111\', :i07. 

(60) R.A.G. Oostenrijks Fonds ( 1330) ; Froissnrt. Chroniquc \\1 ·18:-. 
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scoutendom en de gedeeltelijke opbrengst van de molens te 

\\'aarschoot. ( 6 t). 
Nog steeds in de Oudburg van Gent en nl. te Zaffelare 

hesehikte Sirnon over een curlis of hoeve, Solonne genoemd. 

waar hij \·aak 's zomers wrtoefde en waar de Gentenaars hem 

even \·aak kwamen \·inden. Hij stond mettertijd Solmme af aan 

St. Veerle te Gent. ( 62
). Te \Vondelgem hesehikte de lomhard 

over weiden. een watermolen, een wal. Te Bellem aan de voet

weg, op de weg naar Ursel over 16 gemet land. ( 63
). 

In de \ 'ier A.mbacl1ien had Sirnon heel \Vat bezittingen te 

Ertvelde. te Saeftinge, en vooral in Axelamhacht. waar hij 

o.m. ook een rente had op «ser Jans polre ute steene henoert

waert of ligghende voer der poerte van Axele». Hij had tevens 

inkomsten op de brieven van Assen ede. ( 64
). 

De lomhard had ook goederen in de Landen van \Vaas, 

Dendermonde en Aalst. 

In het Land van \V aas bezat hij een huis te Beveren, een 

goed genoemd <Nieuwlant> en een rente van 200 p. Hij had 

land en en·e in de broek <Cappingherwaerb, in de prochie van 

:VIelsele en te Kruiheke of daaromtrent een rente op 10 mudden 

koren en rogge. ( 65
). Ook te Zomheke had hij een· goed en ~e 

Ru pelmonde verkreeg hij een assignement op de tol. ( 66
). 

In het Land uon Dendermonde had Sirnon in de stad zelf 

enkele huizen w.o. een op de Korenmarkt. Het is mogelijk dat 

ook hel Symoenshof hem toebehoorde. Van de stad kreeg of 

kocht hij ook een rente. ( 67
). In de streek van Wetteren had 

((,IJ r ),. r .imb.-Stir. o.c. r 212 r r (,(j.()ï. In Pen and<·r stuk is ('f sprake van 
rJ, . ..- o;,~iuncJric-n t·ndP Hmmtl0"'' ''fH! van het ambacht \'illl Zomt•rgetn. ih. 

ll 63-(>4. 

I (j2 J Van f.oh·wn. Cart. St. l'iPrr<· 11 'j(). 

lm) r~.AB. Charl<·r' V. Vl. I n° J(j22; ~.AG. Stol··n van Goed 13'iï-'i8 

fol' I I •·n r >•·pilllW, Na~elnlt·n papl•·n·n n" ()(1, 

I r,.l) I )t. l.trnl,uru-Stirurn <>.c. 11 '3 ; I(A.C. Btssch. Archief 1\orihuizn> 
(:.Hl on I n" 22 ; S.~\.( ;, l .. onds St. V····rlc, cloos 3 (I )30-31-3·1) 1'11 

,1,,.,, I ( 133ï} •·n );wrr<'~l,lt·r< l".i'i".i 'i·l fol 12·1. 

( t,O:ï) V. ,J. lln•·~lwro "·'. 'I· I 'J'j-J IJ ; ,1,. ( ;h,·llirll'k o.c. J 6'i ; I )c•>plnnqtll', 

lnv. I )) . S.A.C ;, Stul<·n vu11 ( ;.,,.,1 I YiO/'j I. fol. I '3 : l.irnk-~llr. 

o.c. I )'lil ; RIJ,;r·[ A. ,J. Nor<l n I 'j(,'j n" 200. 

(I/I} S.AC;, "·· ; f{ AC;, ( )CJ•l•·nri)k- l .. on.J, ( IYYI), 

I r,ï J S.AC j., th. : l.trni~..Sur. "·"· I 3'J(J : i{.i\.C. Oo•t. Fon•l., I 13·H). 
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hij een leen te \Vichelen. ( 68
). Verder had hij nog een goed 

te I-lerdersem. ( 69
). 

In het Lancl vnn Aalst had Sirnon te Erembodegem dhof 

le Hale». hel goed « Denrelanch en genoot er de opbrengst van 

lienden e.a. rechten. (1°). Te Serscamp had hij een leen dat 

Kalelijne van Voshole. de echtgenote van de Brugse baljuw 

Hendrik Caelbergh van de graaf hield. ( 71
). I-lij beschikte ook 

over een renle le Zottegem. (7 2
). 

In cle kasseirij van Ouclenaarcle had hij een lijfrente. ( 73
). 

In cfe kasseirij van Kor/rijk tussen Tielt en Deinze had de 

Iombard te Hasselt in de heerlijkheid van Dentergem een 
rente. ( 7-1). 

In het Brugse Vrije en nl. le Brugge had Sirnon aan de 

Koningsbrug een huis waar hij waarschijnlijk leentafel hield. 

e.a. «husinghen ende erven» (75
). Te Damme, te Sluis bezat 

de Iombard renten. Ook een assignement op de tol van Bier

vliet, (1 6
). Te Eeklo, Kaprijke en Lembeke had hij lenen of 

erven of beide. ( 77
). Te Eeklo en te Kaprijke had hij ook 

molens. Te Kaprijke had hij een jaarlijkse rente van 10 p. 5 s. 

op 58 gemet land dat hij hield van verschillende personen, 

w.o. edelen als de heer Van Praet, de weduwe Yan de gewezen 

(1!8) Rijsel/\./). Non! B 151>5 n° 1·17: l.imb.-~lir. o.c. I 390. Er is sprake 

van de (\'oochclic> van vVichelcn <'n Scrscamp. ib. I -180 11 ~31. 

( 69) l.imb.-Slir. o.c. I 390 : S.AG. ~talen \'. Go<'rl 1350/51 fol. 13. 

(70) V.d. 1/ncglwn o.c. 39-·10-135-1-17-191 : R.AG. Oost. Fonds ( 13-15) 

L.S., o.c. 11 24<>. 

(ïl) Tczam<'n md lwt let·n Ie \Viclwlc·n. RijsPl A.D. Norrlll 1565 n° 1-lï. 

SinJOn lwrl lr•\'<'llS ~oerlr•rr·n Le 1\alst z<'lf. 

(72) S.AG. Stal. v. goed. 13'i0-51 fol. 'irl. Na ~.ijn dood ook r•en ~Lwrl LP 

1/i/IPgem. Van clr•r I lar·~ I"'" o.c. 80. 

(73) \\'aarschijnlijk op de poort te Oud<'llanrdr•. Limh.-Stir. o.c. 11 t\3. 

(ï·l) S.:\.C. hlllcls St. \'el'rle. doos 1. 

(75) Ue Clwllinck o.c. I t5G en Bigwood o.c. I 18·1. 

(7ü) S.A.G. Staten v. Goed 1350-51 fol. 13. Inkomsten op de poort v<m 

Sluis en op de Lol Le Damme. De Limb.-~tir. o.c. 11 1>3-t>l> : R.,\.G. 
Ooslr•nr. Fonds ( 1339). 

(77) V. cl. llacglwn o.c. 10~. /)i[ l"•zil ;tond h/iiklwnr in l'l'rhnnrl ml'l l.ljn 

huwelijk mcl lsahella. S.i\.G. Stntr•n v. Coed 1350-5 t f,,I. 13. 
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baljuw en OIÜYanger Gheraard 1\Ioors. (7 8
). Deze rente ruilde 

hij later voor -t gemet weidegrond te Won delgem. (1 9
). 

T ensiotte had hij in de kasseTrij van leper een rente. ( 80
). 

Yerder bezat Simon lalrijke schuldbrieven o.m. van de 

koning \·an Bohemen. Yan de ridders Gossin en Jan Van der 

0 Ioere, \'an Jan Herman en de wedmve van Simon Herman e.a. 

Ook een rente \ëll1 de burggraaf \'an Gent. ( 81
). 

Door de leslamenleurs werden na Simons dood erfelijke 

renten gekocht o.m. op Coudescure in Dentergem, op «tgoet 

]\ lalperteeus in de prochie van Destelbergen, te Gent aan de 

Korenmarkt. aan de 1\ 1unte. aan de !\I ere, aan de Vrijdagmarkt 

en elders. ( 82
). 

Nog in 1ewn heeft Simon sommige van zijn bezittingen 

geruild ,·oor andere en ook goederen weggeschonken. ( 83
). Hij 

stichtte te Gent het klooster der Bonifanten dat hij begiftigde. 

\vat hij ook deed voor de Karthuizers en St. Veerle, e.a. ( 84
). 

Daar komt hij dat hij reeds in 1341 besloot op zijn goed «ten 

Walle> en zijn afhankelijkheden een klooster le stichten voor 

nonnen van de orde van St. Victore en ter ere van 

St. Berberen ( 85
). 

IJ!-: 0:.\I.Aiï·:i'\~CII.\1' \',\N ~ll'!ON 

I lel zou o11s le ver leiden alles le belichten wal mcl 

~imons nalatpnschap geschiedde. Beperken wij ons lol de 

goederen van 7:omergcm en hel I lof ten Wallc in hel bij-

(78) S.AG. ih. ; rlr· ( ;lwllinf'k n.r. I 2'1 1 ; rlr· l.iml>.-Stir. o.c. 11 GIJ. 

(79) S.i\(;_ 1\ijb· Ga,thui' (.·art. I\' fol. 3'i. 

( 81!) S.J\.C ;_ I )r·pauw. Na~P!atr·n pnpi<'r<'n n" 'J ( 1338-3'1). 

181) S.J\.G. Jar·rrr·~i·lr·r, I fol. ·I v" r·n 13 ; rif' Gfwl!inck o.r. I ·127 ; 

1(/\.C. (),,,[r·nrijb hmrl., ( 13 lï) ; f'rr,issorl. ( l~roniquPs XXI ·l8ï 

r·n vl(rl. ; ,J,. l.irnh. Stir. IJ lil,, 

(82) \'. ,J. llat·llh•·n o,r·. 71>·7'! 'JI-112. Tr·ll ~lln.,[r· van "" (l•li~i•·llzr•n \'1111 

,1,. r,rrl•· Vllll St. Virlon· , n lr-r r·n· \'lln St. ll11rl><·rr·n. 
(1-13) Zi•· J",JJ,·r l;,rHI Ir· Kaprijkr voor Wf'trlr•J.[ron<l le \Vonrlt·lll•·rn. ~o-

lunrw ilflf<··lilarr Olorr St. Vr·r·rlt·. 

(~·!) S.Ar; l·r,rorl· St \',.,.rf, .. rlnn•) (1)311)11); R.A.C. lllssclr. urrlr. 

K~trtfllclz•·r, ( ··"''"' I ro" 21, ( 1331,). 

( 1-1)) \'. ,J. ll.u·vlwro "·' 3·1 1:- I),. n·li~ic·uzr·rr /.l)llrl•·rr Iw i t•rlrtc·r v•·rfiJLt·rr 

iro 1)1,2. rL. I1Jï-10'J. 
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zonder, tot Simons heerlijkheid van Perwez en enkele underc 

bezittingen te Brugge en elders. 

Delen wij echter vooraf mede dat na zijn dood Simons 

weeluwe in 1350 hertrouwde met de ridder Amout, heer van 

Rommene, en dat ze tot tweernaal toe te worstelen had met 

graaf Loclewijk van l\1ale. een eerste maal toen hij in 1349 op 

zijn landgenoten zijn graafschap wederwon, een tweede maal 

toen lsabella' s tweede gemaal in de Vlaams-Brabantse oorlog 

partij koos voor Wen ceslas en Joanna van Brabant ( 86
). 

Reeds op 2 maart 1349 liet Loclewijk van Male in het 

Brugse Vrije door zijn baljuw Hendrik Caelbergh al het goed 

aanslaan van de rebellen, in het bijzonder te Sijsele, Eeklo, 

Kaprijke en Lembeke waar hij ook nieuwe baljuws en officieren 

en schepenen deed aanstellen. ( 87
). Üp 28 mei stond de graaf 

aan Simons weduwe toe te blijven houden en heffen het goed 

heerscepe renten e.a., wat hij zich had toegeëigend binnen de 

«vorseicle heerscepe» van Zornergern. ( 88
). ln het schepenjaar 

1350-1351 deden de Gentse schepenen een onderzoek naar 

wat erf en leen was te Eeklo, Kaprijke en Lembeke. ( 89
). ln 

mei 1353 maakt Simons gewezen gemalin bekend dat ze ver

zaakt aan de 200 p. par. rente die haar gegeven waren en ge

spleten uit de brieven van Assenede in afkorting van de 300 p. 

par. die ze in de rente te Zomergem «geloodt> was, dat ze 

geen recht heeft op Eeklo, Kaprijke en Lembeke en wat er de 

graaf toebehoort in seigneuriën of heerlijkheid «bi de wisse

linghe die ciaeraf ghemaect was in ti den van heer Sirnon>, doch 

dat ze behoudt de «goedinghe van Zornergem. ( 90
). Üp 

4 januari 1357 gaf de graaf de seigneuriën ende ammanscepe 

van het ambacht Zomergem en wal er toe behoort aan de heer 

Van Gruuthuuse, die goed en rechten mocht gebmiken tot hij 

zelf vergoed werd voor het verlies van eigen goed in Brabant. 

De volgende dag staat de graaf diezelfde ridder Van Gmut

lmuse af 47 p. I 0 s. par. te Eeklo, de helft van 8 molens te 

(86) De Limb.-Slir. o.c. I! 63-6-1-66-67' I 96 en \' nn der llneglwn o.c. 95. 

(8ï) De• Limb.-Stir. o.c. I !4cl. 

(88) lb. 212. 

( 89) Van der llaeghcn o.c. I 02. 

(90) De Lirnb.-Sur. o.c. I -129--131. 
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Eeklo. Kaprijke en \Vaarschoot. het heerschap van Zomergem 

en van \ \' aarschoot en het scoutenelom te W aarschoot. ivlaar 

hetzelfde jaar op 7 september liet de graaf het arrest op de 

goedt>ren gelegd varen. ( 91
). 

Ook het Hof ten \Valle te Gent werd door de graaf in 

beslag genomen. \\'ij vernemen dat de graaf in mei 1353 ge

genoemd Hof als zijn bezit beschouwt ( 92
). 1'-'laar uit een akte 

van 1362 wrnemen wij dat lsabella haar leven lang mag ge

nieten van het schoonste deel van het huis ten \Valle en dat 

zij er ook de helft van de opbrengst van de goederen die be

stemd waren voor de stichting van het nonnenklooster ter ere 

van Sin te Barberen zal opstrijken. ( 93
). 

\Tan de andere bezittingen van Simons weduwe ging de 

• voochdije> van Wichelen en Sercamp ( 94
) naar de Gentse 

patriciër Simoen ser Thomaes, die in een bescheid vermeld 

wordt als knape van mevr. Simoen Van Hale ( 95
). Deze 

Sirnon fungeerde tijdens het bewind van Jacob Van Artevelde 

als bijzondere raadsheer ( 96
) van graaf Loclewijk de Nevers om 

deze naar de inzichten der 3 steden te leiden. I-lij verloochende 

later de driestedenpolitiek en heulde met de graafgezinden 

onder Loclewijk van i'1ale. ( 97
). Hq kocht of kreeg tevens be

paald goed gelegen te iYielsele, Kruibeke, Saeftinge, Herdersem 

en daaromtrent, wat de graaf trouwens ratifieerde ( 98
). Simons 

weduwe behield dus heel wat van de nalatenschap van haar 

gemaal. I\'laar er is meer. Uit een paar akten vernemen wij dat 

ze tezamen met haar tweede echtgenoot in 1357 weer mocht 

hesehikken over alles wat ze hczal in Vlaancleren na Simons 

('IJ) IL. I 'i'J.I 11 r>)Ji-1-lifi-r,ï. 

( <J2) IJ,. I .imh.-Sur. o.<. I 42'l. 

( '!)) \'nn ,J,., llr,•·l!f".'' o.c. 1 I 8. 

('J·I) fJ,. l.imb.-~lir. "·'· 11 231 -I "J'J(J.)'IJ-A). 

('l'i) \'11(1 ,,,., llilf'll''''" "·"· 'l'i. 

(•H,) l(o1111hl· /.•·v•·njiHill lwl•·i•l v . .1. v. Árl. 7 I lfl8 <'Tl I ),.JIIIIIW, l~<·k. 

11 )1,, 

('C) llq wt·rrl '" I 'Fi.!-'i''i ,,.ff, V<'"'"-I"'JI"rl ,f,.r r<· .. dlnnnlr•· ( ;,.nJconnnrs. 

:--1.-rn .. rr..l. St".l ( ;,.nf 72. 

I'JH) IJ,. I.Jrni •.. SIIr. "' I 'i'lfJ 1'11 : \'. ,f. ll'"'llf".n 'l'i. ~Y"''"'n ,.,.r. 
koe l1t ''i' zijn lwurl rf,. r•·• ht•·n op lwt ~",.,J I•· i\f,.l"·f, .. lf,. I I I 11'2. 
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dood. Behalve wat we reeds mededeelden betreffende Zomer

gem, Waarschoot, Eeklo, Kaprijke, Lembeke, ten Walle te 

Cent en wat Simoen ser Thomaes van haar kocht of kreeg, 

kom! nog het goed te Erembodegem dat verhmlf(l werd aan 

Guy van Hoembergen voor 25 p. gr. 's jaars ( 99
)., 160 p. par. 

rente op de tol van Damme, 30 p. op Sluis, 37 p. 10 s. par. 

op Oudenaarde, de helft van 300 p. torn. 4:0p de burchgrave 

van Gent», 1.3 p. le Scalassen, 46 s. gr. te Sombeke in het 

Waasland. (1° 0
). 

\Vas de graaf betreffende de nalatenschap van Sirnon 

overeengekomen én met Simons weduwe én met de andere 

erfgenamen van de Iombard, ( 101
) onder de erfgenamen zelf 

heerste lange lijd onenigheid, waarbij de wereldlijke als de 

kerkelijke macht werden betrokken. (1° 2
). Na Simons dood 

werd door de bloedverwanten en vrienden van de Iombard ge

poogd zich meester le maken van allerlei goederen ( 103
) zodat 

de graaf zelf tot ontervingen liet overgaan. ( 10
"
1

) de kerk met 

han ( 1 os) dreigde en de Gentse schepenen overlast vverden 

met klachten. Uil enkele stukken verneemt men een en ander 

over de verdeling der goederen, de betwistingen. het besluit der 

scheidsgerechten. Daarin is sprake van de heerlijkheid van 

Perwez, die volgens de wilsbeschikking van Simon blijven zou 

«minnen hoyre van mijns vaderweghe» ( 106
), van de huizen 

van BrusseL Mechelen, Dendermonde, Gent. Damme. Brugge. 

van de schuldbrieven van Genl en BrusseL van het geleende 

geld aan de Engelse koning, de graaf van Vlaanderen, de rente 

(09) J),, i.S. o.r. IJ 2·1ó. 

(I 00) ib. ()3-hfi--129. \ \' nnr Seninssen wns gr·kgen kond<'n wij nid uit

mnkc·n. 

(101) J)(' I .. S. o.c. I <J'J.lJ:-.. 128 tot ·131. 

( 102) \'nn rlrr llaeglwn o.c. :-1. In 13-1;" !wtnn!,J,. lsab<'l!a hl"! issuengcld 

waaruil hlijkl rlnt ze niet meer I<' Cr·nl \\'oondt•. Dcpnnw. Rt•k. IJl 

1511. 

( 103) ib. ïl-101. 

(104) J)c L.S. o.r. 11 231. 

(I (15) \' nn rfr.r llneglwn o.c. :-1. 

( llill) Jh. 6•1. 
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van de graaf \"llll Kleef. de pachten. lijfrenten. onkosten van de 

uitvaart. de giften van Simon. enz. ( 107
). 

Nog een woord owr de laatste wilsbeschikking van Simon. 

Er is ons slechts een testament van 15 januari 1346 (1° 8
) be

waard gebleven. dus van ongeveer vier maanden voor Simons 

dood. Geeft dit testament te weinig details betreffende de ver

deling van goederen die Simon achterliet. zodat men mag aan

nemen dat daarbij nog een ander stuk hoorde, dan is het be

waarde testament in elk geval stichtend wat betreft de man en 

de mens 5imon de l'vlirabello. Het doet denken aan het aan-

(10:-j \\'illems Chronijke J. De Kierek (1839) I 820; \'ander llacghf'n 

59-9o-9Y-103-IO-l-105 : S .. \.G. Jaerregislcrs 1352-53 fol. tr.:- <'n 

:'talen ,-an Goed 1330-51 fol. 13-1-1-56 v0
: R.AG. Carton 1\hclij 

van Üo>t-Eeklo ( 1347). 

In twee akten uil dit laatste fonds bekomt Y we in Vaernewyck, die 

reeds onterfd werd uil de voochdije van \ \'ichclen en Scrscamp>· 

(de L.S. o.c. 11 231) • de rechte heltsec de van den husinglwn ende 

van de rPrhte heltscede van al den lande datter toebchoord dat 

will<'n Wil> mijn> heren Symoens \' an Halen, mellen rechten, land

eheins diere jM·rliJcb ulegaet staende en lecghende bi sconinshrucglw 

an de noord>id<· van riN sirale tolc up den ho,·e van den scrinc

werkr•rstraf'tkine ochtcrwaerd streck.·ndc tote inl Genthof > IC' Brugge 

( 13-t:ï). In P<'n ;,ndcre akte van hetzelfde jaar is er sprake van • an 

cJ,. normlsidr· van der Royn. 

( 108) \'an d<·r !Ja,.!! hen (J.C. ')'J. 0log een paar ,l..tnil,- uil dit l<'slanwnl 

• ten >pitta[" ind., Bilok<: l!hr·vic mijn j,,.,[,[e rla<"r up rial ie V<'r>f'<'<'<len 

>al van rlc·S<·r wec·r,.lrlt. cu!ul. f'onverlrwr. cortinen t·ncle carpilf'n 

( b,.,l, kuss,.n, sprei. gor<lijn<·n •·n lapijl<'n) >. :\an zijn l>fof'r l;rnnk 

,ch•·nkt hij <al de w;qwnr: cnrlr· arnasch rial Ir' min<'n liclliHIW lo<'

hr:hoorb. 

In rlit l•·>lam•·lll llf'.la, ht ~imon zijn l)(fwr !-'rank. zijn n,.,.f .fan 

Sc honnjan>. '''"JI van ll~·n•lrik. ,[~· kin.lr·r•·n vun zijn .lnc·ht .. r \.!"huwrl 

rnd Yw•·in \'an v, ... rr)f'Wijck. zijn sdwonbror:r c;"rilnl \'illl f\lo..r 

z•·k.· •·n l~a-1· "'"' l·:rp•·. ,., IJ Lil< noot V'"' zijn nkhl. I );:lllr knnli'JI hij 
Jm ,[,. R•wv•·n· \'.,n 11111" I'JI l~fJt•lan.l vn11 f\·f;r . .lwl•· l'fl [Pnslollc• 

( ;,".,,;n \'an ,[,.11 \Vil11h•·n. 1-:r ;, ''"' li''"ll sprak.· v<~n Z>jn ~locht .. r 

~,.f,llwd '""' ( ;,.wrn l JJ,. /,wnn•· I :arnili .. l•·•l•·n \ an ~lnwn \\'111'1'11 .ln11 

.f,. l~r,r·v,·r,·. tlr(· rl~· rJoiTI WH" vHJI ~lmon •·ra /.wunt•, linrl,·rr·n Vitrl ('t'll 

~irno11 ,f,. \,f.,"[,,.ll,.. I J,.pi<IIW, ( ·.,rl. 11rl. I! i) I IK. N""'ll '''"' ~illH>II 

Wilr•·n ""I' :'-J..infro•·l. Sy"'"''fl 1•11 .l .. n (~[,. P"l"') "IJ,. lJrHic·ro·n v1111 

SirrH"'II' ''"fll :'-f•·Jr.fro.-1. I l1· l'olltor. ~''"''"' ( '"rlulalft' p. lo2. llr·ko•n•l 

;, ,,"k ,.,.,, l..r1. ''"'n Vllll I J..rHirlk rl1· ;-.t;r .. lwllo. \'1111 rJ,., 11"''111"'11 
(J.C. ·1 1! •·11 llfll/ •·•·11 ,".,.f VIII! fiJIZt' Sim<oll 11!. I .nlli'. ;1,_ lfl. 



grijpend schuldbesef van zovele helden uit de romans van 

Dostojewski. In dit teslament bouwt Sirnon op God <in ver

lavessen voor minen sondem. Wij voelen in dat stuk de 

woekeraar die voor de dood beroerd slaat maar tevens het ge

voel niet kan onderdrukken dat hij toch rijk, schatrijk is en tot 

de machtigen van zijn tijd en van deze aarde behoort. Schuld

bewust. zelfs in de grond vroom, bedenkt de lomhard aan de 

vooravond van zijn dood kanunniken. parochiepapen, kapelanen 

monniken, nonnen, begijnen, die voor zijn zieleheil zullen 

bidden of zingen, hij bedenkt godshuizen en kerken, kloosters 

en hospitalen, gebrekkigen, boetedoeners, armen en hulpelozen. 

zieken tot meiaalsen toe. Zij allen en nog anderen door zijn 

gunsten en giften, traetaties en aalmoezen bedacht, moeten 

bijgedragen om zijn goddelijke Schepper in het donker uur van 

zijn verscheiden en ook daarna te vermurwen. l\1aar deze oot

moedige, berouwvolle, schuldbewuste zondaar Sirnon begeert 

tevens dat zijn uilvaart door 600 stallichten, elk van 2 ponden 

was, door 50 toortsen, elk van ten minste 20 pond was zou 

worden belicht, dat de toortsdragers in zwarte frakken zouden 

worden gestoken, dat er bij zijn uitvaart gouden kleren zouden 

te zien zijn en dat paarden zouden worden geofferd .... Tot voor 

de eeuwigheid blijft de lomhard met zijn hoedanigheden en 

gebreken verzoend. Geldhonger, macht en glorie doorwazen 

zijn dood. 

En naast zijn vader. wiens koortsig leven hij had nagevolgd 

en wiens lijk hij had laten bijzeilen in St. Veerle te Gent wil 

hij zelf, betrouwend op Gods barmhartigheid. begraven worden. 

Sic transit gloria mundi. 

SH,ION IN DIENST \'!\N DE CR/\:\F 

1323-133A 

Reeds in 1323 was Simon legelijk poorter van Gent en 

ridder. Co u). Noch zijn huwelijk met !sa heila dat slechts het 

volgende jaar doorging noch de heerlijkheid van Perwez w<Hir

van eersl in 1330 sporen zijn te vinrlen hndclen it'ls rncl zijn 

(I 09) Rijsel A. I). Non! B ·1065 n° (ÏO·IA ( 1323) ; \ 'nn der lltwdwn n.c. 

19. 
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ridderschap te maken. ( 110
). \Vaar en hoe hij ridder 'Nerd is 

niet bekend. Door het aanzien dat zijn vader genoot, door zijn 

leningen aan de graaf en ongetwijfeld ook door zijn huwelijk 

met 's graven natuurlijke zuster begon de Iombard binnen het 

graafschap \ 'laanderen een rol van betekenis te spelen. In 1328 

fungeert Simon zoniet als deskundige dan toch als getuige van 

een financiële overeenkomst tussen de graaf. zijn ontvanger en 

de Bmgse magistraat. ( 111
). Het volgende jaar, doch slechts 

voor een jaar werd hij 's graven ontvanger, (1 12
) het voor

naamste ambt dat in het graafschap werd waargenomen. In 

1330 is Simon tezamen met Zeger \'an Kortrijk e.a. getuige van 

het akkoord tussen Loclewijk van Nevers en Jan. graaf van 

Namen en diens broeder Gwijde, waarhij laatstgenoemden o.m. 

alle aanspraken wrzaakten op de wateren van Sluis en van het 

Zwin. Simon was eveneens getuige van de leenhulde tot vier 

maal toe door Jan van Namen aan Loclewijk van Nevers ge

daan betreffende zijn bezittingen in Vlaanderen. ( 113
). Om

streeks het einde van januari 1333 werd Simon, t;venals zijn 

vader, de rentmeester, en zijn broer Frank door de hertog van 

Brabant gearresteerd. ( 11
'
1
). Ook hun goederen werden in 

beslag genomen. Krachtig kwamen de Gentenaars bij hun graaf 

op landsparlementen en ook bij de herlog tussen ten voordele 

van de drie lombarden. poorters van Gent. ( 115
). Sirnon kwam 

!>lijkbaar nij tussen 19 en 23 maart 1333 maar zijn vader bleef 

aangehouden. Op 23 maart 1333 stelde de Vlaamse graaf te 

( 110) Sirnon ,j,. ~liralH·I. S<·i~nr·ur ,j,. I'ir·rw••ys "" St. c .. noi>. lnv. ·l'i'i. 

I-lij wa< du< rPeds in h<'l fwzîl van f>rrwr•z no~ voor zijn \'nrl<>r nv<'r

l .. "d. 
(lil) (;tH. - \'an Sevrr<'n, lnv. 11 38<). 

( 112) rf,. :1 ·112. T"" orrn·rhJ,. mN·nl ,J,. frr·rr 1\1. HyrLII'rl ,lilt Sirnnn 

,(",,r Filip> ,j,. ( ~(JI·d,. nl.s onlvangN w•·nl nnrrl,!<'.<lr·lrl. /\pJwltjf's \'flll 

f".l :VJ,.,., l'''larul rr" r, (I 'J'i·l) p. lfr'l. 

lil'>) ,f,. St. r;,.n,,i, lrrv. 'l'i'>. 

111·1) \'uyl,l•·k.· l~•·k•·11. 11 )Hf,, l<·rr "nr•·chl•· lww,.r·rl ,J.. hr·r·r I . I·Ï11nr 

<lni ln11 Villi ll.dr· •IN·Irt' lol I )211 n·rrlrru·•·-l•·r f,J,.,.f \'1111 ,j,. lu·rlo~ 

Vilrr 1\raf."rrl. H•·vw· ,f,.l" "'""'I"'' rr") (1 11·11) p. 112. (lok 111~
wr,,,.l V<·r~hl zrc f, rol, hrj nwr·.l•·•·ll ,J.ri Lrrr. Simorr "" l:rnrrk In I )'2:

\VI'r<l<·ll """ll''"''"'f,.n l'•iuwoo.l o.•·. I '..!)1,. (lok I J..pr11rw. Btownplrtr· 
:--:nltorrHI,. I. XI\' I'· 1-!1.'1 

I I I 'i) Vuyl·l•·k··. 1~·-k 11 1-1)1, H)7. 



Cent Simon als zijn gevolmachligde aan om met de hertog vm1 

Brabant over alles wat ze verdeelde te onderhandelen. C16
). 

In volle Vlaams-Brabantse spanning, op 20 maart 1334. 

aanvaardden te Brussel enerzijds de herlog en anderzijds de 

gebroeders Sirnon en Frank de Mirabello, de Vlaamse graaf als 

scheidsrechter in hun geschil. C 17
). Deze laatste beloofde 

Simon geen vrede met de herlog te sluiten zonder Simon er bij 

Le betrekken. ( 118
). Hoe de zaak verder precies werd opgelost 

is niet bekend. Wij weten alleen dat Jan Van Hale in de 

kerker om het leven kwam. ( 119
). 

ln 1335 ratifieerde Simon mede de pacificatie tussen de 

graaf en de Gentenaars die bepaalde rechten waren te buiten 

gegóan. ( 120
). Nog hetzelfde jaar kwam de lomhard tezamen 

met Zeger van Kortrijk tussen Len voordele van de Gentenaars 

in hun geschil met de heer van Ansoen. ( 121
). En nog steeds in 

1335 is hij mede regent in Vlaanderen bij ontstentenis van de 

graaL beleid dat hij in 1336 opnieuw tot tweemaal toe 

voerde. ( 122
). Simon genoot toen onbetwistbaar het volle vcr

trouwer. en de gehele gunst van Lode>vijk van Nevers. De 

Iombard bleef tevens als lid van 's graven rekenkamer, als 

financieel toezichter op het beheer der grafelijke gelden 

fungeren. zoals blijken mag uit het feil dat hij op 20 september 

I 336 mel Pïeter van Douay, Roger Briseteste en Nicolas Gui

douchc •.verd aangeduid om de basis van de verdeling der be

lastingen te helpen herzien. uil zijn aanwezigheid bij het op

maken der rekeningen van de graaf en bij de telling der munten 

Le Cent het volgende jaar. (1 23
). 

Vennelden wij tenslotte nog dal Simon met anderen door 

de graaf werd aangeduid om een kleine Gentse expeditie te 

( I I G) d<' St. C<'nois. lnv. -1ó'1. 

( 117) ib. '172. 

( 118) Dcsplunqu<'. lm·. 11 28. 

(I I()) hoissurl. Chroniqu<' XXI p. ·186 ; Bigwood o.c. 11 331. 

( 120) Te 1\rugg<'. I )ppnuw, Cart. !\ri. 113. 

( 121) \'uylsLPkc. R<·k. 11 <)(,7. !.<•es de heer ,J':\uxontw. 

( 122) Rijs<'[ Al). Nonl 1\ 15h5 n" -I 1J2 <'n 1\ I 'iti5 n" -lq3 "" I <i-I ( 13Yi). 

( 123) i(i\.1\. Rolrc·k. n° 5 <'ll n° 781) en !\<'gister ,J,•r l'hnrlt•rs fnl. i 17 

( 1336). 



leiden die manu militari het Gents privilege op het bewerken 

van wol in de kasseirij van de Oudburg deed eerbiedigen en 

rlat de Iombard in !336 de \ 'laams-Brahantse overeenkomst 

waarbij de graaf van Vlaanderen heer zou blijven over de 

Schelde en waarbij de graaf en de hertog het gezag over 

7' leehelen zouden delen, mede onderschreef. ( 124
). 

~1\10:\ Ei'\ DE \1.\CIIT~CREEP \',c\N JACOB \'.\N i\RTE:\'El.IIE 

V/ as het tolnogtoe mogelijk met enig succes Simons 

financiële operaties en zijn administratieve activiteit te be

lichten. moeilijk was het echter, inzonderheid bij gebrek aan 

klarE: en authentieke bronnen, zijn politieke gezindheid en zijn 

politieke carrière te schetsen. Totnogtoe was er lussen graaf en 

Iombard een hartelijke verhouding te constateren. Oe graaf 

!'telde. ofschoon hij ook hij Florentijnen, lieden uit Lucca e.a. 

geldschieters leningen aanging, (1 25
) op de geldvoorschotten 

van Sirnon prijs, maakte hij zijn grafelijk beleid gebruik van ck 
financii:;[e kennis en bevoegdheid van de Iombard en was hem 

dankhaar voor zijn steun in zijn strijd tegen Brabant hetreffen

cle de zaak \·an l'Jechelen. Ook Sirnon was de graaf erkentelijk. 

De graaf liet hem toe. voor een deel zelfs op zijn rekening, zijn 

fnrtuin aan te rlikken, steunde hem in zijn geschil met de 

hertog van Brabant, liet hem huwen met zijn natuurlijke wsl•~r 

t·n overlaadde hem met eerbewijzen o.m. door hem lot co-regent 

O\'Pr het graafschap aan te stellen. 

Er dient hovenrlien g1:not<:errl te worden dat Sirnon door 

zijn amht van ontvanger, van raadshen en toezichter van de 

graaf van \ÏaandNen mede 's graven politiek van centralisatie 

harl gesleunrl •·n (Jfschoon geen enkel Leschl'irl rechtstreeks t•r 

\'(HJr gelrligt, ma!! ook ondr·rsteld worden dat rk lomhard als 

zijn lanrlgcnol('fl ( )ttelirl l''lachd, Contc Guallcrolti en Nico 

las \.11irlo11dre <Ir: graal' f'll ril' Genienaars steunclc in hun strijd 

IJ.! I) T··~"'"''rt rru·l I li•·•l•·ri~. No,.fi, .. ,.,. j,,.,., \'1111 I Jnt<-ll,.·r~t·ll <'11 ,1,. 
( ;,.,.,.,. l. .. ljrrw irt I Y'i7'. I J..piiiiW l~··k. I )H •·n I),. 1\! .. y. lnv '"'''"" 
,1,. I :1""'1,, .. I 11, ." ".. 1 > >c 1. 

ll.!'i) ~~~~~~~ht·. IJ,. lt . .liarwrt lo- I;, ... , 111 .f,. XI\'" •·•·uw p. 1'17' ( Ir ook 
I ),.,pli!fll(lll' lnv 11 )H. 



tegen de Vlaamse rebellen, geleid door vVillem de Deken en 

Zannekin. ( 1323-1328). ( 126
). 

De vraag is nu : welke rol speelde de Iombard in de beroer

de periode die de staatsgreep van Jacob Van Artevelde vooraf 

ging en welke was Simons houding ten overstaan van het nieuw 

bewind dat met Van Artevelde werd ingezet? Het was einde 

J 336 dat Engeland het embargo liet leggen op de uitvoer van 

wol, weldra gevolgd door een beslag op koren en voedings

middelen. Later nog verbood Eduard lil de invoer van laken uit 

Vlaanderen en wierp, zoals de Vlaamse graaf met de Engels~ 
kooplui in Vlaanderen had gedaan, op zijn beurt Vlamingen in 

zijn kerkers en konfiskeerde hun bezit ( 127
). 

Wel dra werd het Vlaamse graafschap geteisterd door 

hongersnood en werkloosheid, door ellende en verbittering, 

waaraan de doortastende revolutionnaire politiek van Van 

Artevelde, die Vlaanderen neutraal poogde te houden tussen 

Parijs en Londen en die de ontredderde economische relaties 

met Engeland poogde te herstellen, verhielp. (1 28
). In 1336 en 

1337 bleef Sirnon partijganger van de graaf. Hij bleef inder

daad zijn raadsheer. Wij zien hem trouwens op 6 januari 1338 

nog in die hoedanigheid te Brugge fungeren. ( m). Aan de 

andere kant waren Simons hetrekkingen met Eduard lil van 

Engeland vóór 1338 merkwaardig. Eigenaardig mag het ge

noemd worden dat Sirnon reeds in 13'28, zoals zijn broer twee 

jaar tevoren, met de Engelse koning op goede voet leefde. 

Interessant is het wel te vememen dat de Iombard reeds dat 

jaar van Eduard 111 een rente van 100 mark 's jaars ontving, 

som die hem tot 1338 ononderbroken werd uitgekeerd. ( 130
). 

Kende de Engelse koning Simon deze rente toe wegens leningen 

door de lomhard aan de koning gedaan of diende deze jaar

lijkse gage, als men wil, voor andere hewezen diensten? In een 

( 126) Rogghé. ChC'm<'<'niP Pnd<' Vrkndt. p. 102. 

( 127) Rogghé, I':C'vC'njmig Bc]C'id .1. \'. i\rtcvp],j" p. 12. 

( 128) Roggh<\. l':evl'njnrig Bekiel J. \'. /\rlt'vclde p. I 3-'23-2'::! <'11 , lid 

Gcnls('hc Stadshestuur van I 30êl tot 13·1 'i p. I ·I en Yg<l. 

( 129) Gil!. ~ Van Sevcrcn lnY. I ·IR3. 

( 130) RC'c. orr. PnlPnt Rolls 1327-28 p. 3t::ï (2·1 nug. 13:28) l'Il t33:--3'1 

p. 196. 
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~tuk Yinden wij deze rente verantwoord <pro negotio reg is fn

ciendo et super feodo suo annuo~. ( 131
). Zeker is het dat 

Eduard lll vaak op lombarden, joden, e.a. geldhandelaars een 

beroep deed, zodat Simon hieiYoor kon worden aangesproken, 

des te meer daar wij weten dat zijn broer Frank in goede 

relaties was met de Yorst. Frank was nochtans geen geldschieter 

Yan beroep ( 132
) maar zijn bewogen leven wijst duidelijk op 

een uitgesproken sympathie voor Engeland. ( 133
). Was dit met 

Sirnon ook het geval ? Indien wij Kervyn de Lettenhave mogen 

geloven behoorde Simon na 1330 een tijd tot het gevolg van 

Eduard lil. ( 134
). \V as de Iombard, eenmaal terug in Vlaan

deren, als het ware een Engels agent, die als raadsheer van de 

graaf ,·an \ 'aanderen Londen moest inlichten omtrent de 

geestesgesteldheid in de Lage Landen en die tevens Londen be

richten moest wat er tussen de Vlaamse graaf en Parijs werd 

bedisseld ? :.Ioest Sirnon voor Koning Eduard graaf Loclewijk 

en diens omge,·ing, door Parijs gefascineerd, bewerken voor een 

verbond met Engeland'? In elk geval was Sirnon te rijk om voor 

een jaarlijkse rente, die hem blijkbaar wegens een gedane lening 

of leningen werd toegekend, de rol van een Engels spion te 

spelen. ofschoon het vast staat dat vele lombarden, socii en 

factors van Italiaanse maatschappijen ook politieke agenten 

waren. ( 135
). Zonder! ing was Simons houding in sommige ge

vallen. Toen op 1 april 1337 te Oendermonde het economisch

militair verdrag tussen Vlaanderen, Brabant. Henegouwen. 

Holland en Zeeland. akkoord waarin o.m. gestipuleerd werd 

dal de betrokken landen elkander zouden <aider, warder, cen

ser et. deffendre:.. tegen iedereen. behalve tegen de koning van 

Fraflkrijk en de Duitse keizer en elkander militaire steun van 

( 131) Frols~ort. Chronirpws XXI p. 488. 

I I 32) In I'H'J schor,t f111 nochtnm rlr· uru;or Vllll Vlnnnd"rr·n l!elrl voor voor 

;.JI,-rl,,l zok~n. 

I IY'J J Frr,h•nrt. - Chroruqur·' XXI 188 r•n vurl : I{ yrral'f. 1-'orclr·rn lil 30'i-

318. 

I 134) ;L. 'lii7. 

I I )'j) R. I )llvirl•ohn. l'••r"·lwnu•·n zur iilteren Gr!~chkhtr• von Florcn:l. 
ll'wrlrn 1'101) 111 •·n (;,.,Lhi•llie von I:J,,r•·nz 1\' llnn.l 11 Tr·ll. 

(Br,rllrt I 'J2'i) p. I '.17. 



800 ruiters en 10.000 voetgangers verspraken, werd aangegaan, 

was Sim on niet bij de onderlekenaars van het verdrag. ( 136
). 

In die tijd was de Iombard nochtans één der voornaamste raads

heren van de graaf. \Vas zijn curieuze houding te verklaren 

doordat hij legen dit verbond, dat in bepaalde zin tegen Enge

land kon worden uitgespeeld. was gekant? Wij weten het niet. 

Evenmin zijn wij ingelicht over Simons belrekkingen met de 

leiders en pioniers van het Vlaams verzet tegen de graaf in 

1 337. \V ij welen dat op bepaalde edelen vanwege de Engelse 

koning druk werd uitgeoefend om zijn partij aan te hangen. 7.o 

werden stappen geelaan bij Zeger van Kortrijk, Hector Vilain, 

Gossin Vander Moere. e.a. ( 317
). Zeger van Kortrijk de man 

die deslijels de graaf had bijgestaan om de Vlaamse rebellen, 

die o.m. beschuldigd werden van Engelse sympathieën, te be

kampen, werd in 1337 door de graaf wegens Engelse gezindheid 

gearresteerd. Simon heeft hem goed gekend. Hij was meermaals 

met hem in 's gravenraad. Heeft hij Zeger beïnvloed? Is hij 

voor de man bij de graaf in de bres gesprongen'? "J\1 as het met 

dit doel dat de Gentse schepenen op 2 en 4 oklober 1 337 hem 

te Gent ontboden ( 138
) of stond dit overleg met de Gentse 

magistraat in verband met de militaire uittocht naar 's graven 

scure, naar de zeekant, ( 139
) waar een schending van het graaf

schap vanwege de Engelsen werd gevreesd? \Vij weten het 

niet. Geen enkel doeurnent laat ook iets los betreffende het 

contact dat Sirnon in die lijd met Jacob Van Artevelde kan 

hebben gehad. Zelfs later toen beide staatslieden onder één 

hoedje speelden is geen rechtstreekse bron over hun hande

lingen overgebleven. (Ho). 

( 13G) Rijsel J\.IJ. Nord 13 ï39; Desplanquc. lnv. p. i29-130. lli) werd 

nochtans nnng<·duid met rlc ridder Filips van 11a\'l'skt>rk<' <'n tiP 
schildknaap .losse van I kmsrode q)our nccord<'r les rit' bas qui 

porruient eslrc en marches de Brabant ct de Flnndrcn die zouden 

cloorgann hetzij lc Rupelmonde hetzij te i\ntwN[JL'Il. ih. 

( 13ï) Lucas, Thc low countrics. p. 197. 

( 138) D<'pauw, Rek. 1 lïl-194. 

( 139) ib. 1 230. D" G!'ntcnanrs wcrd<'n militair (!l'iPi<l door de lll'<'r \'Uil 

Po!' kc. 

( 1-10) Tenzij een tekst uitgaande van de knnselnrij van Lmlewijk vun Î' [,.!,• 
waar bt'idc leiriNs in é{•n naam nis ~rnnfvijnmlig wortien \'Nml'itl. 
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Dat Simon niet dadelijk met het nieuw revolutionnair be

wind. dat omstreeks nieuwjaar 1338 te Gent aan het bewind 

kwam opschoot. mag afgeleid worden uit een paar nietige de

tails uit de Gentse stadsrekeningen. Hel feit dat Sirnon enkele 

dagen na de machtsgreep van Van Artevelde uit zijn woning 

te Gent zijn wijn poogde buiten te krijgen, wal de witte 

kaproenen moesten verhinderen, ( 141
) kan derwijze \Vorden uit

gelegd dat Simon toch de Gentse magistraat had mis

noegd. Aan de andere kant fungeerde de Iombard in 's graven

raad te Brugge_ \\'aar Loclewijk van Nevers door ze concessies 

( 
142

) loe te staan de Bmggelingen poogde te weerhouden met 

de Gentse rebellen saam te heulen. Het is niet uit te maken of 

Sirnon tegenwoordig was op de landsparlementen die in 

januari te Eeklo doorgingen en waarop ook de bisschop van 

Kamerrijk de admiraal van de Franse koning en 's graven 

raadslieden aanwezig waren, evenmin of hij een rol speelde op 

de landsparlementen die in maart te Eeklo en te Gent door

gingen in tegenwoordigheid van de Koning van Bohemen ( 14
'
1

). 

Uit een tekst van maart 1338 vernemen wij slechts dat de 

graaf Sirnon nog noemde uijn trouwe ridden ( 144
), en toch 

was de lomhard in betrekking met de Gentse rebellen, wal blijkt 

uil een bode die hem door de Gentse magistraat «bi nachte» 

wordt gestuurd op 1 febmari 1338. ( 145
). En de vraag kan hier 

bepaald worden opgeworpen of Sirnon toen al geen dubbele 

rol speelde. of hij te Brugge waar hij tijdens de machtsgreep 

van Van Artcveiele blijkbaar verhleef en ook nadien op de 

Brugse magistraat geen invloed heeft uitgeoefend om de poli

tiek van Van Artevelde te steunen, die eerst in mei 1338 

tenvolle door de drie hoofdstedt:n werd bijgetreden. ( 146
). 

(l·ll) l)r:p;ouw, Rek. I 197. 

( I•U) CIIL \',,n Sr·w·wro. lrov. I 41'!3. 

( 143) fJ"fJillJW, Rr·k. I lï7-171'l-180. 

(14-1) iU\.C. (JfJ•l"nrijb l:onrl, (1338). 

( t'l':ij f).,jJiliiW, l{rJ. I 2(J(}. 

( 1·1fl) Wr·rrlr·n '"111-• nir·l ,J,. "'"'r ,f,. vrnuf ~r·rlilnr· ( CJI!C'!.'"It'' 11/111 llrll~~·· in 

JiHIUMi I ))H clr,c,r Sirnr•n ~··in•plr•·,.rrf't ( ;111. V. Sr:vr·rr·n. lnv. ·ll·n ; 

l~·~u~l,r·, /.r:v•·njuriu llr·kid \', .1. v. ;\rJ,.v,.lrl,. p. r,'j, 
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Dat Sirnon door de rebelse Vlamingen werd vertrouwd 

blijkt uit het feit dat hij toen 's graven raadsheren als Nicolaas 

Guidouche, Ottelin l\1achet, Josse van Hemsrode. Pieter van 

Douay, Gerard De Moor, Rikeward de Ruede en Rogier 

Thonis nog voor oktober 1338 uit Vlaanderen ( 147
) werden 

verbannen. hij ongehinderd in den lande blijven mocht. 

Meldenswaardig is het bovendien dat Sirnon op verzoek van de 

rebelse magistraat in oktober 1338 de Gentse schepenen Jacob 

van der l-Ioyen en Hendrik Goethals. de Gentse hoofdman 

\Villem van Vaemewijck en meester Jan Utenhove naar 

i\1echelen bij Koning Eduard lil van Engeland vergezelde <om 

de bederve van den graaf als van 's Keizerswege:>. Deze reis 

van de lomhard is leerrijk. In de eerste plaats deed Sirnon de 

reis niet in opdracht van de graaf. wiens raadslieden de Gentse 

gezanten vergezelden, en waarbij Sirnon niet begrepen was, 

maar op verzoek van de Gentse magistraat, die de Iombard 

voor de moeite wilde vergoeden, wat Sirnon echter weigerde. 

Bovendien slaat het vast dat de Iombard niet als financiële 

raadsman maar als politiek ambassadeur van den stad fungeerde. 

vermits de afvaardiging koning Eduard als vicarius van de 

Duitse keizer hommage moest brengen. Er bestaat geen twijfel 

meer dat Sirnon toen reeds ten volle de zaak van Van Artevelde 

genegen was en ze werkelijk ook diende. Dit wordt bovendien 

bevestigd door een ander feit van betekenis. Op 13 januari 

1339 schoot Sirnon de Engelse koning 1500 p. voor in zijn strijd 

legen Parijs, lening die 's anderenelaags door een andere werd 

gevolgd. ( 148
). Ofschoon men kan aannemen dat de rijke geld

schieter hiermede steeds zijn profijt ,......... hij kreeg van de koning 

een nieuwe jaarlijkse rente,........, op het oog had, toch gaf hij hier

door in elk geval ook uiting aan zijn anglofiele gevoelens, die hij 

later in het openbaar zou tentoonspreiden. Geen bron licht ons 

in over de houding van Simon ten opzichte van de mislukte 

putsch vanwege de graaf te Bergen en te Oiksmuide in het begin 

( 147) Zij waren reeds voor I 7 nov. verbannen, wellicht nn nwi 1338. I lnn 

bezit werd aangeslagen. I )c Cl•nlse wille knproencn ging<'n zelfs te 

Eeklo het goed van Ottclin l\lnchcl verbranden. Gil!. \' nn St'\'t'rt'n. 

lnv. I 483 ; Depnnw, Rek. I 376-·13-1. II 12-280. 

(JetS) Rec. Off. Palent Rolls 1337-39 p. 376 , 1\ymcr, Fo<'tbu II :.'! 

p. 1069. 



Yan februari 1339 ( 1'
19

). Ewnmin weten WIJ m welke gesteld

heid Simon en de graaf elkander weerzagen toen deze laatste bij 

het uitgaan Yan septt:'mher 1339. blijkbaar op last van de Franse 

koning. in zijn graafschap was weergekeerd. ( 150
). Van dat 

ogenblik af was de graaf de facto geen soeverein meer. I-lij was 

een werktuig in de hemden van de Arteveldisten die hem hun 

raadgeyers opdrongen en hem zelfs aanzetten van de Franse 

koning terugga,·e te eisen van de destijels aan Frankrijk afgestane 

\Vaalst' kasseirijen en de afschaffing van de kerkelijke senten

tiën over de \'lamingen. (1 51
). Wat Sirnon betrof, deze was 

tijdens de maandenlange afwezigheid van de graaf in conlacl 

gebleYen met de Gentenaars die hem te Zaffelare of te Dender

monde ( 152
) gingen opzoeken, of te Gent met hem onder

handelden. Toen de graaf eenmaal terug in Vlaanderen was 

maakte de Iombard echter geen deel meer uit van 's graven 

nieuwe raad, ( 153
) maar hij wierp zich geheel in het avontuur, 

in de omwenteling en in de oorlog die hij mede onafwendbaar 

over Vlaanderen trok. 

Inderdaad, toen Jacob Van Artevelde en de drie steden, 

die in oktober 1339 de graaf naar Parijs hadden gestuurd om 

Yan de Franse koning de teruggave te eisen van Waals

Vlaanderen en hun opzet een spectaculair militair karakter had

der! bijgezet, ( JH) bedrogen uil hun verwachtingen kwamen, 

lieten zij meteen de neutraliteit die ze totnogtoe in hel conflict 

( 1-I'J) ! )r·pi!UW. R<·k. I J'j'j 1'0 Ro~1.1h<, o.c. 2'J. \\'ij Wl'len nlkPn clal hij 
op 7 f.:bru;,ri J., l(maf 2'>'i p. 1-1 ~- I(C. j,.,.n,l•·. 1~./\.C~. Oosl<'nrilks 

l;ond, (I ))'J). 

( l'iiJ) K(Jrt na zijn machtsweep van februnri I ))'I lwclrl.-n clc Vlnming<'n 

,J,, 1Jraaf nof.! ~<·•rrwr·kt in \'laancl<·r<·n l<'CUI( l•· kr·n·n. In '"l'l<·ml ... r 

w;" lwt ,J., l!raal z•·lf rli<· •·r orn v•·rzor:ht opni<·llw hinnl'n lwt l(filllf· 

'<:hap Ir· kr,rnf'lo. (:Jr. I )<'pauw, l~··k. I 31!2-:'iiJ) )ll(j : J{o~du'· o.<', 7). 

lt; I) I~ "I!!! I"·. ,,_r:. )IJ-; I : I >•·pauw. 1~·-k. I •lï:,. 

11 'i2) I !1·p,•uw. ~~~-t I ))IJ- )O'J. WrliJC" hl)nlljk In juni I Y)'J \'l'fl.odli•·n ,J,. 
( ;,.nlt·nuar~ ~PIT! Shnon~ "'''LHJ voor r~·~wlln~ van ef!Tl J.!f•schil III«S('Il cl" 

ur .... r 1·r1 ;J1r, ll<·r·f. Jl,. I )r,t,. 

(I 'i)) 1~''11111~<'· 111 lfJ'i-JfJ'J. ll1j 1-(illll 111111 me·! cl1· ( ;,•rlic•nnnr< 1111'<· nour ,J,. 
rl1• ji~<otiiJk •I· I''''' 1-.-w I<· I ).,om lik in '"PI•·rniH·r 13)'1 1'1\ v .. rl.lc•1·f <'<'I\ 

li)rl lo· f,,ff,.l .. rr·. I J.·pauw. l~"k. I 'iH2 -1'211. 

( l'i•l) IJI'f'IIIIW, ~~~-l. I ·lï'i. 
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lussen Parijs en Londen hadden gehuldigd, varen ( 155
). Üp 

3 november werd Simon, die te Zaffelare in de buurt van Gent 

verbleef een bode gestuurd ( 156
). Alles laat loe te onderstellen 

dal het advies van de lomhard werd ingewonnen vooraleer mel 

Brahanl een economisch en militair verboncl, dat de oorlogs

verklaring aan Frankrijk betekende, (1 56
) werd aangegaan. 

No lens volens onderhandelde de graaf le Dendermonde ( 158
) 

met de drie steden over deze overeenkomst met Brabant, die 

officieel te Cent op 3 december werd bekendgemaakt. ( 159
). 

Het is niet zeker. ofschoon mogelijk, dal Simon deze plechtig

heid bijwoonde. Inderdaad. omstreeks 30 november reisde de 

Gentse voorschepen Simon Parijs in gezelschap van de lomhard 

naar Antwerpen bij de Engelse koning. ( 160
). Eerst 8 dagen 

later keerde de voorschepen terug, wat ook wel gold voor Simon. 

In dit geval was de lomhard niet op de plechtigheid. Het feit dat 

Simons zegel hangt aan genoemd pacl bewijst niets, vermits 

ongeveer drie maanden later de Gentse schepenen de edelen 

uil de kasseirijen van Kortrijk. van het Brugse Vrije, het Land 

van Aalst. de Vier Ambachten, leper, Dendennonde, Damme, 

zelfs in maart en april 1340 nog de edelen Jan Van Aijsove. 

Jan van Poelvoorcle, Juslas Pascaris en de baljuw van Brugge 

uitnodigden om genoemde Vlaams-Brabantse «alliance> te Genl 

te bezegelen. ( 161
). Dat Sim on het pact met zijn zegel onder

schreef weten wij. Interessant is het wel mede le delen dat. in 

het nieuw verbond met Brabant, dal op het model van 1337 

was geknipt de woorden «tegen de koning van Frankrijk en 

Legen de Duitse keizer» nu waren verdwenen. lviaar het alli

visme van de lomhard beperkte zich niet altijd bij deze over

eenkomst. De reis die hij in gezelschap van de Gentse voor 

schepen op 30 november naar Antwerpen ondernam was van 

groter gewicht en betekenis. Bij koning Eduard ging hij het 
Vlaams-Engels economisch en militair verbond voorbereiden. 

( 155) 1\ogghé. o.c. 30-31-32. 

( 15(j) De pauw, J\,.k. I 429. 

( 15ï) Pircnnc, 1lis!oire Je BPI~iquc 11 113. 

( 158) op itî nov. <'11 2ï no\', D<'IHllt\\', RPk. I ·10-1--105. 

( 159) \'ernicrs. Dotwnrant. Quick. Lcclun•s his!or. 1 20U-20t'. 

( 160) Depauw, Rek. 1 ·129. 

(I G I) ih. Rek. I 433 lot ·1·10. 
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Het feit dat de graaf op listige wijze uit zijn graafschap 

was geducht nog n•or de plechtigheid op 3 december 1339 te 

Gent was afgelopen hinderde geenszins de Iombard zijn \'oor

genomen plan uit te \\'erken. En er was meer. Door ruwaerl 

,·an \ 'laanderen te worden gaf hij aan het politiek regime van 

de drie steden in het openbaar zijn steun. Deze was overigens 

het logisch ge\·olg Yan een politieke gezindheid. die zich reeds 

in 1338 of zoniet Yroeger bij Sirnon merkbaar had afgetekend. 

De reden \\·aarom de Gentenaars en de drie steden een ruwaert 

deden fungeren. in casu Sim on Yan 1-Iale. was niet Yer le 

zoeken. Doordat de graaf reeds eenmaal, na zijn mislukte 

machtsgreep te Diksmuide in februari 1339. Van Artevelde en 

zijn aanhangers Yoor een gezagscrisis had geplaatst, ( 162
) die 

een sleep ,·an troebelen e.a. moeilijkheden voor gevolg had. 

wensten de drie steden en wellicht Sirnon zelf het herhalen 

,·an een identieke toestand le voorkomen. Van zodra zij door 

hemiddelin!J van de abt Yan St. Pieters te Gent, die de graaf 

naar Parijs ( 16~) achterna was gezonden yernamen dat de graaf 

besloten was in f rankrijk te blijven, aarzelden zij niet een 

rmvaPrt aan Ie stellen die hel ;1ezag van de graaf tijdelijk kon 

oYernemen. Het aanstellen van een ruwacrt was nu geen 

r.ieuwigheid. Als rlr~ graaf in bepaalde omstandigheden vcr

plicht wa~ zijn graafschap te verlaten of in de onmogelijkheid 

n~rkeerde zelf te regeren fungeerrlcn in zijn naam een regentie

raad en ook ruwaf'fts van VlaaiH!cn•n. l':o deelden wij reeds 

mede dat de graaf Loclewijk van Nevers toen hij in 1335 naar 

Avi~nr1n reisrlc een regentiemarl aanstelde. wal het jaar nadien 

in and,~re ornslandighr~den. loen hij in juni en in scplcmher naar 

Frankrijk voer alweer geschiedde. l~egenlen waren toen Filip< 

I Jr,:z) l•J•I•·n· ,J, ... fwr·z•vh<·i•l van ,J,. ~r'"'l .,f, ~"""'~ "'"' ~•In mi,lnkt•· 
mildd .. J,trr·,.r, Îll r,.J,rtJ.arJ I y~q Wil .. lwl ·~ iJrHVf'n nntv;uw(•r ( )tlin 

;'\,,..rf",,". ,Jr,. • .. JI,. I"'' icii'n •·n wr·llo·rD in zijn f"·vrH·~rllwtrl hnrl. l•· 
( ;,.111 I,J,._.,.,, ,J,. ''"'·rflioljnw •·n ,J,. loaltoow v•·rrlr•r funuN•·n. ~.,\.( ;. 

't Bour vrltl ,J,. v•,ruw ... r·n. kt•fHif'~!'lf'll f'tul•· vorw;wrdt•n l,,.l!hinrwn•lc• ... 

I ï)'l f"J I 

( (1,)) I J..p'"'"' l~d I I) I 1\IJ "'""'' •·•·r,l In f,.J.r.,.orl lï l•t v•·rrm·f,f. ti.. 
111'1. 
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van Axel, Roger Briseteste, Hendrik van Meetkerke, Josse van 

Hemsrode, \Mllem de l'Estuve, Roger Thonis, Jan van Cad

zand en tenslotte ook Sirnon de Mirabello. De bevoegdheid 

van de regenten was niet altijd even groot, ofschoon toch uit

gebreid. Ze werden met rechterlijke macht bekleed, mochten 

grafelijke e.a. officieren aanstellen of afzetten, moesten de vrede 

handhaverr en elke muiterij onderdrukken. Kortom, zij moesten: 

vvarder, gouverner et maintenir Ie pais de Flandres. In juni 133ó 

mochten de regenten eveneens grafelijke goederen verhandelen 

zoal~ renten verkopen, geld ontlenen om waterwerken uit Ie 

voeren, enz., bevoegdheid die hun echter in september was ont

nomen doorclat ze geen grafelijk goed meer mochten vervreem

den. ( 164
). Aan de andere kant fungeerden er ook ruwaerts 

van Vlaanderen ( 165
), soms bijgestaan, zo niet altijd, door raads

lieden «Sruards liederr van Vlaenderem genoemd (1 66
). \Vij 

kennen de voornaamste ruwaerts. Het waren Gohert, heer van 

Aspremond, Filips, heer van Axel, Jan, graaf van Namen. 

Robrecht, heer van Cassel, Guy van Vlaanderen. (1 67
). Het 

waren allen bloedverwanten van Loclewijk van Nevers of de 

graaf aanverwant. Ook zij regeerden in naam van de graaf. soms 

mede in naam van de Franse koning. ( 168
). Hun bevoegdheid 

is moeilijk vast te leggen. Zij deden de rechten en heerlijkheden 

van de graaf erkennen en eerbiedigen. (1 69
). Zij riepen lands

parlementen en st eden bijeen, lieten verbonden lussen steden 

toe of bekrachtigden ze, sloten zelf akkoorden af met steden 

( 
170

), zij handhaafden de vrede in bepaalde steden en ge-

( 1 ó 1) Rijsel All. No rel B 1565 n" -192, n° -193 en n" -19-1. 

(I 65) Ruwacrls fungcPrdm in 1323, 132·1. 132'5 en ook Iatc-r in 1332 en 

1333. I let hc·lreft hier de heren cl'.\sprt·mmHI. vnn . \,d, 1\ohrecht 

vnn Cnssel. Jnn vnn Nnnwn t'n Cuy vnn \'lnnnclt•rl'l1. SommigPil nis 

Filips vun Axel fung<'enl<-n lll<'<'r clnn <'<'ns. 

( 166) VuylsLPkc, Rek. I -13•1. 

( 167) ib. I 3-10-34·1-432 11 807-839-8-10 : Vnn 1 )uyse en t!t- 1\Ltssclwr. lrw. 

110: Dcsplnn<Jnc 1nv. Lillc I 100-101 : R./\.B. Rolrt•k. n" 5 

( 168) Van Duyse en de Busschcr o.c. 109. 

( ló9) IJicgerick. lnv. d'Yprcs 11 1. \V,•nlt·n ook helast nwl ondt•rzocb·n 

bclrcffenclc juridiclics. Desplnnquc o.c. I <lll. 

( 170) Vuylstekc Rek. I 3-10-3-1-1-·132 : I )ici!Nil'k o.c. 11 5-(l : \'nn Puy~t' 

en de Busschcr, o.c. I 09. 
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westen ( 171
). eisten eden ( 172

). stelden ontvangers, baljmvs en 

schepenen aan c 73
). beschikten over stedelijke vrijheden. e74

) 

7ij Yaardigden bepaalde ordonnancies uit, konfiskeerden voor 

een deel bezit van hagepoorters, inheemse en vreemde vijandige 

krijgers. decreteerden zelfs brieven die de graaf. het land of 

sommige steden schade berokkenden. wat o.m. met Jan van 

Namen het ge,·al was. ( 175
) Deze laatste of zijn lieden onder

handelden tevens met Brabant en Henegouwen in parlementen 

(1 76
) of daarbuiten. hielden besprekingen met de Franse 

koning. ( 177
). Jan van Namen confereerde zelfs in zijn hoe

danigheid van mwaert. tezamen met de graaf. de Gentenaars 

en de Franse koninklijke raad buiten het graafschap. (1 78
). 

Gelet op de bewogen tijden waarin de ruwaerts doorgaans 

fungeerden was hun bevoegdheid bepaald uitgebreid. Het ge

beurde ook dat twee ruwaerts van Vlaanderen tegelijk 

fungeerden. wat het geval was met Robrecht van Cassel en Jan 

\'an Namen ( 179
). Tot slot dient nog vermeld te worden dat de 

aktiviteit en het heleiel van de ruwaert achteraf door de graaf 

moesten bekrachtigd worden (180
) en dat het voorkwam dat he

paalde daden werden afgekeurd. ( 181
). 

Deze gegevens volstaan om de rechtspositie van de ruwaert 

Sirnon de ~Iirahello enigszins le bepalen. Verklaren wij noch

Lans vooraf waarom Van Arlevelde en de drie steden Sirnon 

als ruwaerl kozf:n hoven anderen. De lomhard was zeker cle 

geschikte persoon om de graaf in clr·n lande te Vf'rvangen. In 

(lil) Vuyl•t.-k<· <J.C. I 3'l'i. 

I 172} ;I.. I 4T5. 

I 17)) rb. I ) 10 : I )ifo~/f'rirk <J.r. 11 ?A : Now•\ I,,., l,a;llis comtnux ,J,. 
Flandrr· p. 99. 

1174} tb. I 'HO. 

i 17'>) I Jr•·UNir k o.r· 

I t7r•) \'uyl,t•·kr: ,, .. 

I 177) iJ,. ,n1 4V>. 

21i : Van I )uy-.· 1'11 ,J,. I \u,sch.-,r o.r. I ()'I I I 0. 

I ·11'1 41'H3fi. 

I 171'!) I•· ~t. ( )rnaM• ;J,, I .l)r,, 

I 17'Ji I k-plun'fl'" ... r.. I 101 ti)!J: VuyJ,t,·k.· o.c. I ·132. 

I I HO) I >•·•plur"t"'' "·'. I 11111 : \'nn I )uy"· ,.,. cl,. 1\,o-,rh•·r o.c. 11'2. 

(IHI) Va11 liuy•" t·n •I•· 1\u,-olwr o.c:. 11'2. Nttl•·r<·n wij nou clut J{nl>n·o·l.t 

Vrw ( ,..,,.J lijn ruw.wrt.,·III>JI tloor Jlru~~·· ••11 lr·rwr .j,.,.,J i><'lnlo·n. 

I )o·eplllll• fiJt' tt.t:. J 1111 I. 



de eerste plaats was hij de graaf aanverwant, wat in de ogen 

van vele Vlamingen de gezagscrisis mocht overbruggen. Boven

dien oefende Sirnon een groot prestige uit. Zijn tijdgenoot Li 

]'v]iusis noemde hem dwmo potentissimus in auro et argenlo et 

in quo Flamingi sumrnopere confidebanb. ( 182
) Dit had rle 

lomhard niet alleen aan zijn geld en zijn goed te danken, maar 

ook aan zijn relaties met vorsten. prinsen, edelen en patriciër..; 

binnen als buiten hel graafschap. Daar kwam hij dat hij jaren 

lang het vertrouwen van de graaf had genoten. zijn raadsheer 

was geweest en zelfs tot driemaal toe had deel uilgt>rnaakt van 

de regentenraad. Tenslotte was hij de uilgesproken \Tien cl van 

Koning Eduard 111. op wie de drie steden steunden en was zijn 

gehechtheid aan het nieuw regime in Vlaandewn reeds lw

proefd geworden. 

Voor Sirnon ~old deze hoge hijzond en~ f unclit> voor de 

bekroning van zijn ambitieus streven naar macht. gezag en 

glorie, streven dat hel konsekwent uitvloeisel was van zijn 

machtige rush naar het fortuin. Voor Simon nis voor de drie 

steden was het invoeren van het ruwaerlschap nochtans een 

compromis. Ofschoon de lomhard als ruwaert fungeerde namen;; 

de graaf. ( 18a) moest hij niettemin handelen naar «le conseil et 

Ie comrnun assent des trois hoines villes de Flandres~. die hem 

met deze mncht hndden hekleed zoals blijken mag uit het op

schrift van Simons zegel : Signum Flandriae rewarrli. per com

munem palriam ordinati. ( 18
'
1

) Dat de lomhard zijn gezag van 

ruwaert delen moest met de drie steden moet niet als een 

vermindering van zijn gezag heschouw<l \\'or<len. Het was 

natuurlijk dat wanneer de drie steden in mei 1338 van de 

graaf de verzekering ha(lden afgedwongen voortaan in akkoorcl 

met hem hel graafschap te l1esturcn zij nirt goedsmoeds dit hard 

verworven gezag zond<'r meer aan de ntwaert zouden af

slaan. (1 85
). liet was even nöt uurlijk dat Sim on van de drie 

( 182) l.S. J),. :-;mc·l. ('orpus Chronicorum Flnnclri;ll'. l.i 0liiisis p. 1:-2. 

( 183) I )i<'~<'fick o.c. p. 121. 

( IR4) i7roi"nrl. C'hroniqu<' X\'111 p. IO'l: llnh\hnum llnnsis. l 1rkundt·n

huch 11 <lllll<'X<' 2. 3-lfi. 

( 18')) In oklohc•r 13-10 harl clc- grnnf. lt'rug in \ ÏnnndNt•n. npnit-m,- p\"chtig 

bt•loofcl in ovNlcg met ,J,, tlrk slcclt•Jl Ie> r<'g<'r<'ll. 01PssngPr ,{,., 

~ciPncc~ hisloriqut•> ( 18'i6) I'· 2-13. 
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steden. wier onontheerlijke Yoomaamsle geldschieter hij was. 

wier hesluiten hij een lwpaald wettelijk karakter gaf en voor 

wie hij als Yolwaardige hemiddelaar tussen hen en Engeland in 

lwpaalcle gevallen kon optreden. toegevingen mocht verwachten. 

\laar ook cle drie steden. die Simons talrijke bezittingen konden 

aanslaan. wiens n'rwanten zij konden broodroven of in 

ballingschap sturen. wie ze onbetwistbaar een hoog aanzien 

schonken. mochten op Simons welwillendheid vast rekenen. 

Beide partijen hadden elkander nodig, vulden als het ware 

elkander aan. Streefden zij trouwens niet naar hetzelfde doel 1 

Het is dan ook verkeerd zoals H. Pirenne beweerde, dat Simon 

slechts een werktuig was van de Gentenaars ( 186
) of van de 

drie steden. Integendeel, door zijn ervaringen opgedaan als 

raadsheer, als mederegent. als beproefde financier moest Sirnon 

in meer dan een opzicht een aardig lesje in staatkunde de drie 

~teel en en Van Arte,·elde ten hes te geven. De vraag kan zelfs 

worden opgeworpen of Sirnon die toch reeds om 1328, zoniet 

zelfs vroeger met Eduurd 111 in contact slonel en die in 1330 

zelfs een tijd tot 's konings gevolg behoorde, niet de hele 

politiek van Jacoh van Artevelde en van de drie steden naar 

zijn anglofiele inzichten heeft geleid I 
Wat Sirnon als mwaerl van Vlaanderen heeft gepresteerd 

valt niet duidelijk 11il le ~tippelen. !':onder twijfel heeft hij clt' 
hanrl gehad in het Engels-Vlaams verhond van januari 1340, 

riaL Vlaanderens economische welvaart moest verzekeren en 

dat de wederaanhechtinl.( van het verloren gegane WaaL;

VIaanderen hij het graafschap lwtraf'hlle. ( 1
R

7
) ln april en mPi 

1 )•10. toen hij rnr•t:stal Ie Bmssel vr·riJicef waar de l.entcnanl'~ 

hem meermaals cingen opzoekr·n. plr:ep-rlt• hij zo met rlc Vlaarn<;P 

slf~dr:r1 als met de lwrlol.( en de str:rlPn van Brahant er1 

llcnegouwen rJVt·rlcg rnd lwlrckking lol het vcrlenen van 

( Jl-il,) 1';,,.,.",. lli•lolr•· ,1,. l'wllli'l"'' 11 112. l'ir•·nr>•· \'Pflfi.•l tirl> lliiQ "I' l111 
JT)f•rf,.,f,.,.ft ''"' 'IHHHI v····n . fiii'HILrr· ,J,. Lt IJHti ... nn l'fJtldlllt• ~ Wil .... 

I ,J, lil I ,." ,J,,, 1,., oio \·,", Ärl•·v .. 1,1,. ",,.,, ""''''"'"'" ""' \\'""1' 
\'l.r.oJJrl•·r• ro l•·rJJif "i' l'r.orokrq~ ,,. WJilJII'II. l'lr••tlJJJ• 1,.,.1 .1 .. ( ;,.,ll.•c· 

'''"l'r•·k•·roJrol!•·ll l11111J1'11 '"'"lpl<•lf•·ll 11 )'ï""""· l~··l I 17'1 1:-''i) "" 

•lilfctl.>f loltil lwl \'11111111• 1·:111/1'1• \'r•rtlfJII/ ),./>'11 Wliii(O\'N loq 11\'l'filft'll' 

.,,.lf •r lorqft "i' pllll 11 I \'1111 '11)11 lli•l ,j,. I'"· lul• i"" I I I I I,, 

( 11'>7) 1~"1/1/lot'· '• 1 jfo 



hijslanel in Henegouwen, in uitvoering van het Vlaams

Brabants-Henegouws akkoord van december 1339 (1 8 ~). ln 

Vlaanderen zelf opereerde hij als ware hij de graaf zelf. In 

februari 1340 gaf hij volmacht te Brugge schepenen aan te 

stellen (1 89
) en alles laat vermoeden dat hij ook baljuw-;, 

schouteten, ruwaerts, kasteleins, en hoofdmannen in de 

kasseirijen en 3teclen van het graafschap in hun functie 

bekrachtigde, zo niet aanstelde of afzette, zoals blijkt ui~ een 

grafelijk stuk van oktober 1340 (1 90
). ln 1341 regelde hij met 

de drie steden een geschil betreffende het vervaardigen van 

laken lussen de stad Denrlermonde en de drie steden en 

eigende zich het recht toe te genieten van de helft van een 

boete van 1000 p. torn., indien zijn scheidsrechterlijk besluit 

en dat der drie steden door Dendermonde niet werd 

nageleefd. (1 91
) In 1343 verleende Sirnon aan de Spaanse 

kooplui, destijds verhinderd naar Vlaanderen te reizen, een 

oorkonde die ze toeliet Brugge weer te bezoeken. (1 92
) 

Hetzelfde jaar kwam de ruwaerl tussen in een geschil tussen 

de abdij van Drongen en de Heer van Erpe ( 193
). In 1345 

stelde hij zijn schoonzoon en wijnhandelaar Gerem Ute Zwane 

aan als heer over het spijker te Gent. ( m) Verder kocht hij 

nog van de gravin de Bar en Len voordele van de Gentenaars 

het kasteel van Bomhem (1 95
) dat tegen de graafgezinden 

werd gebruikt kort voor de dood van Van Artevelde. \Vij 
weten nog dat hij «hilf ende onlfinc als hi 1\uwaerl van 

Vlaanderen was, ghelijc Sleyscal van ( 's graven) munten, ende 

vele van (sine) renten ende exploiten (1 96
), dal tijdens zijn 

( 188) ;J,, 37 <'n l)<'pöll\1' R,·k. I II~-1·13 .. J.I.I-l·I'HIG .. II7-II<l. 

( 189) I kpnuw. l~t·k. I -10'>. 

( 190) Di<'g<'fick o.c. 1/ 121 : V nn ,/,•r 111wdwn o.c. \'. 

( 19 I ) Ook op :- npri/ I 3-1~ werd Simon gl'nwng<l in l't'll znnk lP IJen<IN-

1!10ndc, een znnk • tussclwn der gh<'lll<'<'ni<'n <'nel" d<·n het'fl' l'ntl<' 

ruwaerl>. I ),.pnuw. R,.k. 11 11'1. /:ie ook \'ön Duysl' <'n ,j,, 1\ussclwr 

o.c. 1•13. 

( 192) I löhlbaum llnns, Rccl'SSl' il onrwx<' ~. 3-Hi. 

( 193) ]),.pnuw, Cnrt. Àrlcv. 272. 

( 194) Univw. I\;], I. Gl'llt n° C 58G'J I I'· ·13. 

( I '15) Dl'pn uw, Cnrt. !\rit'\'. 2ti I . 

( I'IG) \'nn ,l,.r llnt'dwn o.c. 10:-. 
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ruwaertschap te Brugge munt werd geslagen en in Vlaanderen 

ordonnancies betreFfende de munt werden uitgevaardigd ( 19
;). 

En wij weten ten slotte dat hij de graaf mede belette zijn 

graafschap terug te winnen. ( 198
) Kortom, Simon beheerste in 

overleg met de drie steden én de buitenlandse én de binnen

landse politiek \·an het graafschap, stemde deze af op Engeland 

en handelde alsof hij de graaf zelf was. P. I en heeft weleens 

beweerd dat 5imon op onregelmatige wijze als ruwaert 

fungeerde en dat hij meer dan een onwettelijkheid bedreven 

heeft. 

Zoals dit destijds met Robrecht van Cassel en Jan van 

Namen het geval was geweest. verklaarde de graaf toen hij in 

october 13-W weer in Vlaanderen verbleef niet alleen dat 

5imon in zijn naam als ruwaert had gefungeerd, maar hij 

keurde goed en ratificeerde «alle zalen ende dinghen die 

ghedaen hebben ghesin in onze name hi minhere Simoene Van 

Hale alse onsen reward van Vlaanderen vorseid. sijt baljuws. 

scouteten, schepenen. quériers. rewards ofte andere officieren 

makende. sijt execuliën. justiciën ofte gheboden doende, boeten 

ontfanghende. misdaden verghevende, hoeten quitscheldende 

ofte andere zaken doende in so \Vat manieren dal sy desen 

pointcn touchiert·nde. clat wij dat goet en gestade hoHden. 

ratcfyeren ... enz ( •~!'). Uil een ander stuk van 14 januari 1342 

H·rnernen wij 110g rial ~imon hij het verhandelen van grafelijk 

poed eiste van clc kopl!fS rial < h i gelooft dacrof I etlcrPn te 

IJringhenen van quitanchcn mincn heem Symoene vorseit. 

1 J'c) r >'"'"'"''· r~.-k. rr 'iV217. 

I 1'1>1) r).. l.iml,.-~lir. r l'iO. lid <li<-nl 1-!f'llOI<···r<l ,,. "'""'''" "''' ~illlllll 
-in•l- I ))1'1 l•i•l•·fl• .1,. p•·rio.l•·n wa11rin ,1,. ~rauf i11 \Ïuun.l•·n·n 
vNJ,j,.,.r 11''''" nw•·r al- fililll,fw<·r V/Hl ,,, ~naltr r,",~····rrl··· I ),.,fwlrc·f-

r •. nd zi)n ''"' li"''" lmtnrwn lwk<·ll"
,.,,,.,,.0 In ,J,.,,. ''Pii'''lronli••n • rulras lwr•·ra 

"lv•·rL; (l>•·p'"'"'· l~··k. 11 '20'i). ,.,, 11.111. 

i'\""hlnns Z<'l<'l<l<'ll no~ 

\'flll \'1. Til"'' \'/IJl • s I"""" 
,j,. lw•·r \'nn l'nu·l. ( ;ns<ln 

cl,,u ~1,,n, t·n ( ;,.n( ... ,. l'11lrlt if;r, •·11 l.·,.rnnnnrH·n vnn ,J,. ~rnnf. nl~ 

llaorno' vn;,n \'11•·nwwlj• k. ~lntfJII .-.•r Tl"'""'"'· \\'lll•·na ,1,. i'J .. ,_,._ 
ru>~ra. J,r, \'llrt ~l•·•·ralwk.·. !.ara "'"' ( ),~<l•·rl•·l•·. J,ar, \'.an .l•·r \Ï•wl 
:vJ," la•-l•·lra "'"' SI llo~tk \\'ill•·11a ,1" llonwn·. I ),.pnuw. l~··l. 11 
'20) "JI "JI, liJ I~"VIilat· "' IOH: \'"" ,!,.r ll;a•·ulwn fJ.I'. )7. 

I I''''} \'11n ,,,., I !.wvlwra "·' 1\' V. 

11 



ghezegelL mel mijns Heeren zeghele van Vlaenderen, binnen 

viertien nachten naerdat Mijnhere van Vlaenderen int land 

sal sijn comrnen. ( 200
) Dat Simon die na 1340 nog een paar 

malen als ruwaert fungeerde sommige vergissingen heging is 

waarschijnlijk. zo niel zeker. Bij zijn eerste blijde inlrPde in 

Vlaanderen in 1346, toen Loclewijk van Nevers en Sirnon de 

Mirahello reeds waren overleden, constateerde de jonge graaf 

Loclewijk van i\1ale, toen hij te Male «rekening hield> dat 

Sim on zijn vader nog 1089 p. 13 s. 4.5 d. par. schuldig was 

gebleven, schuld die Simons weduwe volledig goedmaakte. ( 201
) 

Maar die jonge graaf die zijn woord brak als zijn brood en als 

zijn vader ook het graafschap ontvluchtte, deed na zijn tweede 

blijde intrede in Vlaancleren in een oorkonde noleren dat Sirnon 

{à son vivant n' avait fait nul compte par cl evers lui do u 

rnaintenant de ses hiens pottr Ie lemps passet et qu'il fut Rewars 

de Flandres par lonc tem ps. » ( 202
) Maar Lodewijl: ,·an i\lale 

vergat opzettelijk de oorkonde van oktober 1340 waarin 

Loclewijk van Nevers alles ratifieerde en goedkeurde wal de 

lomhard als ruwaert had gedaan tijdens zijn afwezigheid. I-lij 

was zelfs :vergelen dat Simons weduwe de schuld van haar man 

had afgedragen. Loclewijk van i\fale. geïnspireerd door raads

heren die Van Artevel de krachtig hadden bevochten. ( 203
) 

handelde slechts uit politieke wrok. ln die lijd was Loclewijk 

van Male evenals zijn vader Parijs geheel toegewijd. Hij was 

een trouw leenman, een francofiel ( 20
'
1
). die door het vprdrag 

van Fontainebleau van 1351 voor hem en zijn nakomelingen 

voor altijd afzag van de aan Frankrijk aangehechte gehieden 

van !~ijsel. IJouai. Brthum~ en Orchies, ( 20
;,) cliP de \'laamse 

anglofielen in massa clee(l vrrhannen ( 206
) en in 1350 met 

(200) l~.t\.C. Oosi<·nrijL l;ontls ( 1312). 

(201) l.t><lt·wijk kwnm in \'lannt!Pr<·n in '"''. 13·12. ])ppntl\\'. H .. k. lll 
3'l-rl2. ?:i<' ,.,.r<IPr 111 18. 

(202) \'nn ,1.-r I ];H'~Iwn o.c. 83. 

(203) o.n1. zijn Ltnscli<·r Ci\\is \'nn \l.,ull<'. Ro~~h,;. l ~ht•flH'<'Illt- <'ntlt• 

\'ri<'n<ll 123. 

120·1) 1:. l)uickt·. i .t'S l'nys·l\as i• la \'<"i\lc ,J,. In 1";rimlt• hour~ui~IH>Illl<'. 

p. ·1S. 

( 20'i) i~1jscl i\. I). Non! 1\ 2rJ8.;-fl<l3. 

(2(1(}) Rn~gh<'·. Clwm<'<'lllt• entlt• \'ri!'rHII. 1:2(1. 
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mkele i'\orrnandisrhe en Picardische edelen het plan beraamde 

de in Engeland gevangPn gehouden Franse koning te gaan 

l ( ·•o-) ver ossen. - ' 

Al de argumenten als <gebrec van rekening enz.» die 

Loclewijk van 0lale aanhaalde tegen de overleden Simon, 

\varen in hoofdzaak slechts voonvendsels om een juridische 

grond te verkrijgen om het bezit van de Iombard te kunnen 

aanslaan. Haat en schraapzucht leidde de zoon op dezelfrlc 

wegen eens door zijn vader begaan. 

Tijdens zijn ruwaertschap verwaarloosde Sirnon van Hale 

geenszins zijn financiële operaties. Zoals reeds medegedeeld 

leende hij de Gentenaars. die voor de Iombard. die waarschijn

lijk met de hertog van Brabant opnieuw in conflict was 

gekomen ( 20x) krachtig in de bres sprongen. Hij hield in 1342 

leentafel te \!echelen. leende de Engelse koning, die steeds 

rloor zijn oorlogen in geldnood verkeerde enz. Delen wij terloops 

mede dat ook van deze Lijd Simons hetrekkingen dateren met 

paus Cicmens Vl. Bevreesd voor zijn zieleheil en dil van zijn 

\Touw wegen' zijn geldhandel. die door de Kerk als woeker 

werd aanzien of zelfs wie weel onder invloed van een 

rlreigende sluipmoord verzocht de Iombard de paus om 

(:!erustst elling. diP hij dan ook in seplernher 1344 verkreeg. ( 2011
) 

liET !;\1\R I 3·Fi 

Indien wij moesten geloof hechten aan het verhaal van 

het grf'VC thmnicon dat vr,rklaarl dal Sirnon als vicarius van 

rlc gnlilf 11il rlc weg wcrrl gemirnrl omrlal hij de gruaf 

L!fl7) 1:. ()uit l,. o.c. ·Fi. 

(.!lW) JJ,ï'""w. 1~·-k. 11 2'111-)lliJ-3111 (1113). T··n <HHt·dd·· ! ... w ... ·rl ,J,. 
J ... ,.,. 1'1. l~y• k.wrl ,J.d Simon' lwzil w•·r•l '""'11''-,J"Il''" ·uil hnnf',J,. ,J,.r 
"' lJI<•r,lillllll'' ro·l•·nin11•·n. ,fit· SinJon .. J, nnl\'ilflll"l' """ \Ïuund•·r•·ll 
11i•·l J.,"J ".,, fJ,.,,,J. .\pp•·lij•·.• ,.,.,, 111'1 \f,.,·ljt·,furHI 11" r. I'· I lil. /.i<· 
,J,.,f,..tr•·ff,.,.,,J \'iltl ,f,.r Jl"''lllll'll "·' "'). (lok i\. I )"I"""" \'<'1'111-•1 
tl• J, "J, 1"1 m•···.J,.,.ft ,J..t S1rno11 ,f,. 1111•<11' ;,.J,. oJwrnllt·.• \"dil ( ;,.111 
l,."f,l · ( ;,.,J""'"''' lu·l lwwin.J ,."" \",", .\rh·v•·I.J,. funl!<'<'r•l•·fl flor 

'"''"' I•· ( ;,.", .(1-,f,.fql.•· """'"n~N·. ( Ïr. ( ;,.nl••· '''"''"'l,.nill~"" ''" 
I ),.,,,",w, I'""V'·'i'l"'' ;\;,.t,"""J,. I. XI\' H7). 

(21r'r) 1\,·rll•·r•· I •·llr•·· ,J,. ( f,·nwrd \'I I I 1-, ( 1111). 



verhinderek weer in Vlaanderen te komen, dan moet Sirnon tot 

aan zijn dood in mei 1346 als ruwaert hebben gefungeerd. ( 210
) 

Het is mogelijk, maar eigenaardig is het niettemin dat geen 

enkele oorkonde of een ander stuk betreffende rechtstreeks 

Sirnon als ruwaerl. na het midden van 1345 is bewaarrl 

gehl even. In de Gentse stadsrekeningen is er sprake <van de 

frocken van onser vrouwen feeste van Domeke, daer mijn 

heere de rewaerd, dontfanghere, beede de balliuwe, Boudin 

Maybn, scepenen, hoofdmans, dekene af addem en dit in 

september 1345 ( 2II). Er is daarin ook sprake van een bode 

die in mei te Aalst, en een ander die in september 1345 te 

Dendermonde «aan den reward» wordt gezonden. ( 212
) Maar 

bij dil alles is slechts sprake van «reward» en niet van de 

ruwaert Sirnon van Hale. Alles laat bovendien vermoeden dat 

genoemde boden een andere ruwaert betreffen, n.l. Zeger van 

Kortrijk. De Brugse stadsrekeningen delen inderdaad mede dat 

deze laatste door de drie steden op een landspaïlement van 

16 juni 1345 tot ruwaert werd aangesteld en was «ysent 't 

Aelst binden 3 steden als mwaerd ... ». Zeger van Kortrijk 

opereerde eveneens te Dendermonde ( 213
) waar de graafs

[!ezinclen dreigden het graafschap hinnen te mkken. Dez·~ 

Zeg er van Kortrijk was als zijn vader een uitgesproken nnglofiel. 

Deze genoot destijels een rente van de Franse koning. De zoon 

werd in ordrachl van de graaf in de Vlaams-Brahantse oorlog 

naar Aalst gezonclcn om er rle grenzen te beschermen. ( 21
'
1

) 

\Vegens de moord op zijn vader gepleegd ging hij op koning 

Ecluard 111 steunen die hem overigens gelrlelijk hielp. ( 215
) H"t 

was dezelfde Zeger die in april 1346 aan de drie steden het 

kasteel van Vinnc m·enlroeg en die Inter in de omgeving \'an 

Cassel slreed tegen de Fransen ( 216
). Als Zeg er mwaert werd 

dan betekent dit echter nog niet dal hij ruwaert van Vlaanderen 

werd. 

(2IOÎ .1. S. J)c Smcl. Corpus Chrnn. FJ. JIJ 10-11. 

(21 1) J),.P"""'· R,·k. IJ -Hi'l. 

(212) d,. 11 -108--198. 

! 213) ;J" IJ 3'!0-3lJ I ; S.i\.1\. R"l. 13-l'i fol. 13'i n" I <'ll 13'i v" n" 1. 

(21-1) j)<'splanqtll'. o.c. 2;-'-1-1 ; J .\'i;mJ. .lnurnnl du lrt'•sor n" 'i33;" p. t':-<~. 

Ook dt• h<'r!'n l'<ln Cisl<'i. vnn Skn<'. vnn l.i<'deb'rk<·. l!<'nnkn l-'r;lllSt' 

,lt•un. ih. n° 513. 5283-'i2R·I <'ll p. R;-"8. 

(215) Fo<'dt'ra IJ (2) 103'i. 

(21G) Dt•pnuw l~ek. ll -l'll ; J\our~<'nis "'' VnlPtH'it·nnt•s 2'il. 
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\' oortijds en ook tijdens het bewind van Van Artevelde 

en onder Loclewijk van l' lale werden bepaalde personen, 

doorgaans edelen. aangesteld om als «mwaerl>, als militair 

goeverneur te fungeren in steden en kasselrijen. Tijdens het 

bewind van Van Artevelde heerste Jan F aloyse als mwaert 

in de kasseirij van de Oudburg. Jacoh van Landegem e.a. ir1 

\Vest-Vlaanderen. (2 17
) Onder van Male werd Gerard van 

~ Ioerzeke. een familielid van Simon, ruwaert te Dender

monde. (2 18
) :'-laar de macht van deze ruwaerts was blijkbaar 

beperkt en geenszins zo uitgebreid als de bekende ruwaerts 

van Vlaanderen Filips van Axel, Robrecht van Cassel, Jau 

van Namen, Simon de Mirabello en Jan van Gistel ( 219
). Was 

Zeger van Kortrijk, die door de drie steden was aangesteld tot 

ruwaert. nu een gewoon ruwaert of een mwaert van Vlaanderen 

als Simon het geweest was 7 Een laconieke regel uit een 

oorkonde van Loclewijk van 'l'Tale zegt dat Sirnon dut reward 

par lorre temps>. (220
) Is daarmee bedoeld dat hij het niet was 

tot aan zijn dood 7 En indien Simon ontslag nam, wat blijkbaar 

kort voor de dood van Jacob van Arteveldde geschiedde, ( 221
) 

welke was zijn drijfveer 7 Stond het ontslag van de ruwaert in 

verhand met dit van Van Artevelde als hoofdman van Gent 

in april 1345. was Sirnon evenals van Artevelde voor het 

onterven van de graaf ten gunste van een Engelse prins 

gewonnen 7 ( 222
) Wie weet het 7 

Spijt alles bleven de Gentenaars op de diensten van de 

Iombard rekenen, wat blijken mag uit het contact dat tussen 

de Gentse magistraat en de Iombard bleef beslaan. De 

stadsbode die op 17 juli 1345 naar Beveren bij Simon werd 

gczollrlell, deelde hem wel! icht de moord gepleegd op Van 

(217) lkpauw I~··L 11 2'i·l-118. Syrn<H'n van ,f.:n Coud,·ni>Ur~h wn~ ru-

w<wrt van lwt f.;,",J von \Vw·s (13·17) ib. 111 JG3. 

( 218) I J,. l.irnb.-St1r. I H I. 

121 'J) I J,.t•· J,,l!t·l•· ''r"l"r v11n /1-f,,J, .. il.. I 'i'ifl. 

122()) \'"" dr·r r lw·l!lwn ••. r. 1-!). 

1221) IJ,. 11111k Vltll lwl L.,J,.,·I Vllll 1\orro,.ln ,Jrdt·l'fl uil dit· liJ<!. I),'!'"""'· 
C11rl. Art. 21,2. I" 131'i. f,ltjkl,llllf flll ,J,. ,j,""J vnn .1. Vnn :\rl .. no~ 

"''" v•·rn~t·ltlllll/ v•u• Sirnon IJJ ,J,. llrul!"' .t. .. l·.n·k.·nln~•·n : vnn I lt·llr<· 
Villltj, .. •l,olut.· Vt•rJ;oiii!JII'I Joi rnljnJwn- S)'IIIO<'fl V/111 i\J, .... ui" 1-(JH• 

r•wJwfl rno·ll..r • Iw ~ •.. C ;;IJ. \'"" S•·v•·r••fl. I. Vnn :\rl ,,., .. 1 ... l'lnllflrr. 

IJ.I. IJ· J)i. 

('2'.!:.!) I<•,IIVIIf'·. l•·vr,njnri~ J\,.Jd,l 8'1. 
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Artevelde mede. l\1aar in oktober 1345 werd lot tweemaal toe 

contact gezocht met Simon. op wiens geld alweer vanwege de 

Gentenaars een beroep werd gedaan. ( 22~) En toen Sirnon van 

Hale op 9 mei 1346 le Gent door een sluipmoordenaar werd 

verrast. was de goede stede de lomhard nog een som van 287 p. 

8 s. 9 cl. gr. schuldig. ( 224
) 

DE !'!OORD OP Sll'·JON 

Naar de Doornijkse kronijkschrij,·er Li Miusis beweert 

werd Sirnon vermoord op 9 mei 1346 (225
). In de Gentse 

stadsrekeningen waar zoveel drukte wordt gèmaakt omtrent de 

moord gepleegd op een Gentse baljuw ( 226
) vindt men 

nauwelijks een spoor van de dood van Jacob van Artevelde en 

van Sirnon de l\1irabello. de twee hoofdfiguren uit een bewogen 

lijd. l\1et geen woord is er zelfs sprake van moord. Wat de 

Iombard betreft vindt men er slechts een laconieke regel : 

Somme van al dat men schuldech es ende bleef doe hi 

staerf ( 227
) En zo duister de omstandigheden waren waarin 

Sirnon als ruwaert ontslag nam. zo geheimzinnig zijn de 

motieven van de moord op de schatrijke Iombard. En wie wds 

of wie waren de moordenams ? I-lel Breve Chronicon beweert 

dat het .Jan Van de \Voestijne was, maar laat verstaan dat hij 

niet alleen handelde. ( 228
) In de teksten van Simons tijd is er 

meer dan eens sprake van een Jan Van de \Voestijne. Een was 

ridder die in de beroerde periode van Zannekin streed met de 

Fransen tegen de Vlamingen. In 1327 was een Jan Van de 

\Voeslijne scouteet in de heerlijkheid van Evergem afhankelijk 

van de abt van St. Baafs. In 1330 is een Jean de la \Vastine 

leenma11 van de graaf. Er is ook sprake van een Jan van der 

(223) I ),.pil lil\', Rr•k. ! I -112-·182-·ltl':i-">00. In 13-10 '""nde ~imnn YiO p. ~r. 

In 13-12 wns Cent lwm no~ 22·1 p. 12 d. gr. schuldi~. ln i3-13 

I! 733 p. (, >. 8 rl. In 13·1·1 : 32'1 p. 5 s. 8 rl. Zi<• IJepiltt\\', l~f'k. 11 

I 0-182-273--11>0--I(J 1-3'32. l.enin~t·n gedr•r·lt<·l ijk ~r·nssignt•t•rrl ''i' .J,. 
;;tadspoorlen <'n de wijnnssis!'. ik 27tî--Hî0. 

(22·1) Dq>flll\\', Rek. 11 .i() I. 

(225) .1. .1. I)<' ~nwl. Corpus Chronic. Fl. I 2GG. 

(,nr,) l )epauw. Rr·k. 11 -193-S0-1-523-:>28. 

1227) :h. 11 ··IGI. \'errlt·r nuk enkt'l<' rr•gels "''''r ~imons lt•slam•·nlt•ttrs. ih. 

lil 28~1. 

(228) .1 . .!. De ~md o.c. lil 10-11. 
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\ \' oestijne die in feite Jan van Gi~lel. heer van der \Voesline 

was en die gehuwd was met de vrouwe van Nevele. Deze 

Jan werd onder Loclewijk van tviale ook ruwaert van 

\'laanderen. ( 2 ~ 9 ) I let is mogelijk dat een Jan van der 

\ \' oeslijne in de moord op Sim on was betrokken. maar 

rechtstreeb \·eranlwoordelijk was een lid van de familie Van 

der i' loere. die het zoengeld betaalde betreffende de moord 

aan de bloedvem·anlen nm Sim on. ( 230
) Het Breve Chronicon 

beweert dal sommige edelen wegens de nworel op een baljuw 

door de Gentenaars \Verden verbannen en dat deze edelen 

van oordeel waren dat de dood van de «vicarius» de terugke~r 
van de graaf in het land zou verhaasten. Nu werd inderdaad 

de Gentse baljuw Jan Scerlinge in maart 1346 vermoord, ( 231
) 

en werden er door de Gentenaars sommige edelen w.o. de ridder 

Goessin \' an der i'1loere als fugitief aangegeven. ( 232
) Goessin 

Van der f.loere was zoals de meeste edelen tot in 1345 

partijganger van Jacoh van Artcveiele en de driesledenpolitiek. 

Nog op 1 februari 1345 ging hij tezamen met de Gents·.~ 

schepen Gillis van Cantelsvoerde le Brugge «omme da'3r 

secpenen te helpen makene». Enkele tijd later werd hij 

aanhanger \'an de graaf, werd zijn goed in beslag genomen. 

\'oorts onder het reactionair bewind van Loclewijk van l\1alc 

werd hij o.m. walergraaf en raadsheer van de graaf. ( 233
) 

Cocssin had een broer, eveneens ridder, die blijkbaar te Gent 

een steen had in de f\1unle en die rnel hem de 

\'laams-RraLantse <allianrhie> in 1339 mede onder

schreef. ( 23-1) Ofschoon het mogelijk is, zelfs waarschijnlijk dat 

Goessin in overle~ mei anclerc (•clelcn. rlic de graar wPer in hel 

122'!) 1>•·.-plün'IU<' lnv. 11 )11: \'iln IJ11y><· •·n ,J,. 1\11-srlwr. lnv. ·11·1 1112 

I),. l.imL.-'-'tir. "·'. I 'j'jr, 11 ';2H. Er·n lan Villl ,f,.r \\'o••,lijn<' kocht 
mrwr•·n. I),. l.iruL. :'Jir. 11 -1)1, •·n vu•'- In I Yi) "'"' ''''" .!.111 \'"" ,J,. 
\\/.,, .• liJn<· ~··fnrwd 1111'1. l ... nl•· van l'lald,.li"lll. I)(' l.imJ. .. Stir. "·'. 
I II'J. ( )r,k Iu; "'"' rirf,J,.r <·n f,.,.IIIW<Il. 

12)1!) l~q-•l 1\ IJ. :'\,,r,J 11 l'i'Hi fol. JrJii. 

{.!)i) l!'f""'"'· f~r·l. 11-,111 
12).!} IJr·p·>'IW, f<r·i. 11 f'jl, 

12))) i!.. 11 ".iH I J'jr, r·n ( ·.,r1. 1\rt 1:211. 

{.!)I) \'u)l·id·,. H··~ 11 •ri",. \".,,. IJuy"· ,.,. ,f,. f•,"_.,J,,., "·' 1111. 1..,, 
,.,.,.,,1 ,f.,,,, ,f,. ( ;,.ni•·IJ""r· ".,l ,.,.rpli• la! Ir· l•·n•·ll. I )'Ï'"""' l~··k. lil 
11,7. 
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land wensten, een aanslag op het leven van de Iombard heeft 

bemamei en uitgevoerd, is het nochtans niet uitgesloten dat 

Sirnon ook het slachtoffer werd van een twist, van een vete 

wegens een J ening van 1000 Koningsschilden gedaan door Sirnon 

aan de gebroeders Van der Moere. ( 235
) 

Alles wel overwogen kwam de moord op Sirnon na deze 

op Van Artevelde en de anglofiele Gentse baljuw Jan Scerlinge 

niet zo onverwacht, gelet op de zo bewogen en troebele tijd 

waarin Vlaanderen toen leefde. Ofschoon de Engelse koning 

verklaarde dat Sirnon «in fee of the King» ( 236
) was gestorven 

had hij nochlans mede schuld aan de dood van de Iombard, 

doordal hij door zijn nalatigheid en zijn onmacht in Vlaanderen 

een zware financiële crisis ( 23 ï) liet drukken die de reeds uit-

(23:ï) S.A.G. Jaerrcgistm I fol. 13 v0 (134-JÎ. Zie ook de Ltmh.-Slir. o.c. 

J I 336. Hel is niet precies te bepalen op welke leeflijd Sirnon 

overleed. i\angenomen dat zijn dochter die in 1334 huwde met Gerem 

Ute Zwane 20 jaar oud was en dat Sirnon zelf 20 jaar telde toen 

hij huwde dan werd Sirnon geboren in 1294. Daar hij Yermonrd 

werd in 13,16 was Sirnon toen ongeveer 50 jaar oud. r\angenumen 

dat Sirnon die reeds in 1308 over een rente beschikte te tvlechclcn 

toen b.v. reeds 20 jaar oud was dan o\·crleed ~imun in de ouderdom 

yan ongeveer 60 jam. Dit zijn natuurlijk hypothesen zonder meer. 

(236) Rogghé. Zevenjmig 13elcid 81. 

1237) Behalve de lcliaerds. puurters als edelen die de graaf tijdens lwt he

wind sleeels hPhbcn gesteund en de politiek van J. V. Artevc\de en 

de 3 steden vijandig waren. ontstonden metterlijd drie politieke stro

mingen : 1) poorters Pn edelen en zelfs eer: s1acl n.l. DendNmond<' 

die de graaf zonder meer terug in het land wi\d,.n : 2) het ml'fPn

deel der Vlamingen die slechts op voorwaarde dat hij Koning 

Eduard JIJ hommage Lrachl ,],. jlrnof lPrugwcnstt>n pn 3) de radicale 

anglofielen. Oncler de· pnrlijgangNs van clc granf modPn g<'rt·krnd 

worden : Jun van StePnlH'ke. Clais de Jong<', Jncob Borluut <'n d" 

edelen Florcns van Brugdnm. Frans Vilain, \VillPm van 1\loNzckc. 

Gossin van d<'r 1\'loNc, "·"· Ondl'r de gemaligcl<'n : I !t·ndrik van 

Vlaander<'n. Zeger van Kor1rijk. J!nnecl vnn 1\alpwijn. de heer Yan 

!VIoerh·rke. \Villem van L<'eU\verj!l'ffi, <'.a .. allen ed<'il'n. t•n l<' (~ent 

Denijs <'n zijn aanhangNs. Tol de mdical .. n, ,];" van gt•en terugk,.,.r 

van de graaf hor<'n wilden moel<'n j!t•rckenc\ wordt>n cl,. ridder llughe 

van Cnlcirw. Jacoh \' un i\rlt•vp]d,·. Gelnoot \'an L<'ins t'n wt•l\icht 

ook Sirnon de !vJirah<'llo. Cfr. Dt•puuw Cart, i\rt. 71·1 <'n R<'k. I 

156-157-161-211-225-226-227-210. 11 ·157-·158-535: Cill. \'nn ~<'V<'
ren .1. V. i\rt. o.c. IX '125 vl(cl ; Rogghé o.c. 79-80, 
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gesproken n'rdeeldheid onder de Vlamingen nog moest toespit

sen. ( 238
) Aan de andere kant is het niet uitgesloten dat de 

Franse koning en graaf Loclewijk Yan Nevers in het komplot 

tegen Simon de hand in het spel hadden. Beiden moeten de 

\Tiend en de geldschieter Yan de drie rebelse steden en van 

koning Eduard gehaat hebben, zoals ze blijkbaar al niet vreemd 

waren aan de dood Yan Van Artevelde, op wiens leven door de 

bekrompen kortzichtige graaf meer dan een aanslag werd be

raamd. Dat beiden gehaat werden bewees Loclewijk van Tvlale, 

toen hij in een oorkonde Van Artevelde en Simon liet uitschel

den Yoor <:contraires:. ten opzichte van zijn vader en ze als het 

ware gelijkschakelde met andere .:notables conspirateurs et trai

tres contre monseigneur ( son père) et par conséquent contre Ie 

roy de F rance. (239
) En er blijft ten slotte nog de dubbelhartige 

onbetrouwbare hertog Jan UI van Brabant, met wie Simon tot 

tweemaal toe emstig overhoop lag en die wellicht niet kon 

vergeten dat Sirnon hem eens onbewimpeld had verweten dat 

hij zijn vader Jan de Mirabeilo had vermoord. ( 240
) 

Sirnon b<:taalde met zijn leven de tol die macht en glorie 

van hem eisten. 

BESLUIT 

Onder de vele Italianen die in de Lage Landen en 

inzonderheid in het r.,rraafschap Vlaanderen een financiële en 

administratieve rol hebhen gespeeld is Simon geen apart 

verschijnsel. Bepaalde Italiaanse handelshuizen als de Bardi en 

de fJcrnrzzi ( 211
) e.a .. kleinere venootschappen en familiegroe

pen als d,~ Rol ar i, Garelti, ( 2 '
12

) Machetti en Solari en ook 

123.';) R.O. Pat•·nl f<olls 13·1';-48 p. %0 <"n f:lose Rolls I)..J9-30 p. -1:-3-

·122. 

I ::!3'1) I lr:pauw (~art. Art. '2f1'2. (lok op lwt l.,v<"n Vilfl V un Ärl<"v<'lclc• 

lwrunmdc· ,J,. ~,.,.,f ailnslaiii'IL Rouuht· "·"· r,·l. 
{',!-JIJ) Bi~woocl ,,_, .. 11 332. T•·n •mn"·ht•· lu·w•·c·rt N. I ),.puuw dut Jan cl" 

~!Jrub•·ll•, .t.l•·rf in oktolwr 1333. I lij ,[lc•rf in I "i) I. I lc'lll<liW. llto

l!rilphl•· ;-.;.,,i"m•f,. t. XIV p. 871. 

I 2·11! V .. n I >uy.,. , n IJ,. llu"dwr o.c. '2r,o p. w; •·n I lavtcl,on. 1-'o"c·l",n 

v•·n lli r•·~ t,'jF; p. 3·1';. 

t .!12) I),. l~ol..ri 1'11 ,J,. ( ;IH•·III Wl'fktc•fl z•·ll, """''fl fllf•l ,j,, r'lirlll)('ll()'•· 

1\t~w"''" <J.r. I 21r:i. 

·I 'I 



nlleenstaande lombarden hebben net als Sirnon met de 

vorstenhuizen, met de Vlaamse steden en andere 

gemeenschappen de waren- en geldhandel gedreven. Hun 

kapitaal en hun financiële hevoegdheicl hebben velen 

locgelalen in de Lage Landen bovendien een administratief 

ambt uit le oefenen. Zij werden in 's graven dienst genomen 

als knapen, getuigen, procureur-generaals, scheidsrechters, 

commissarissen en ambassadeurs, aucliënciers of examinatoren, 

als muntmeesters en ontvangers van tollen of van verbeurde 

goederen, enz. ( 243
) Sommigen als Ottelin Mach et werden 

watergraaf ( 24't) als Thomas Fini, Oddine Naerbone ( 245
) e.a. 

algemene ontvangers van Vlaanderen, als Conte Gualterotti 

cancellarius ( 246
) als Jean Tigri heffers van het recht op het 

laken uit Vlaanderen gevoerd. ( 247
) Simons vader werd 

rentmeester van Brabant en Guy Ie lambard en Machis de 

Machiis ( 248
) werden zelfs schatmeester en campor thesauri 

van de koning van Frankrijk. Als Sirnon zelf werd ook de 

Siennees Nicolas Guidouche mede regent van Vlaanderen. 

Sommige lombarden werden ook stadsontvanger of zelfs 

burgemeester van een Vlaamse grote stad als Brugge. ( 2 -i
9

) 

Raadsheren van de graaf vverden vele Italianen, vanwege het 

grafelijk ambt dal ze uiloefenden en ze bleven het vaak lang 

nadat hun ambt was opgegeven of opgeheven. Andere 

Italianen die geen handel dreven maar een kerkelijke hoog

waardigheid bekleedden, als Anclré Ghini van Florentië, 

(2·13) Dcsplunque. lnv. 11 39-47: Dicgcrick. lnv. 11 66 : Gaillurd. lnv. 

anuly. N° 557 : de St. Gmois, lnv. 327-374-375--122--123-·l(lS--HiO. Zii 

werclcn gcr<"b·ncl ond<'r clc familinrC's van de grnaf. w<>rdcn zijn 

physicns of ~c·Iwcslw<"r. lccnmun. riclclc•r, luilc·nanl ,·an zijn onl\·nn· 

gcr. enz. Uc St. Genois o.c. ·155--176-•131 en Davidson. Forsehungen 

lil r<'g. 2Ci0-317 p. 3·1·1. hnnk \'un I lnle werd nis nmhnssacleur nnnr 

Dunslanel gezonclen. Rljscl AD. Non! B 159ti fol. c).l v0 

(2-1•1) I lesplunquc o.c. I! 28. 

(2-15) Rog~hé, I le ltnliniH'n te Gent 197. 

(2,16) IU\.G. Couvc·nl clcs Chmlreux ,],. llois ~1. t'-lnrlin !'nl. JIJ. I. 

(2-17) Ocsplanque o.c. [[ 47. 

(2•18) Ricllilrd. lnvC'nlnire sumn1. cles ;\rch. I l<'pml. nnll·ric•urs ;\ 17<10. l'n, 

de Calnis ,\rchiv. Civilcs i\ t. l S7 "" Lunglois lnv. ,l'nnci<-ns 

cornples royuux p. 375. 

(2·1'1) 1\ogghé o.c. 198. 
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hisschop van Atrecht en Doomijk ( 250
) fungeerden eveneens 

als raadsheer van de graaf en van de Franse koning. Sirnon 

was als g-_,ldschieter. als grafelijk ambtenaar, als raadsheer en 

co-rt>gent geen unicum in Vlaanderen, al staat het vast dat zijn 

geldoperaties, ongelet de Italiaanse handelshuizen, veruit deze 

van zijn landgenoten overtroffen en zijn fortuin aanzienlijk 

hoger moet geteld worden dan dit van de meeste lombarden. 

i\ls grafelijk ambtenaar. als raadsht>er, als algemeen ontvanger, 

als mederegent is hij van zijn landgenoten niet in het bijzonder 

te onderscheiden. tenzij dat hij ze alweer overtrof inzake 

cumulatie van ambtsbevoegdheden, en dan nog. ( 251
) De 

betekenis van Sirnon de lviirabello ligt vooral in zijn onafhan

kelijke politieke bedrijvigheid en in zijn geslaagd streven om als 

volwaardig Vlaming in den lande te leven. 

Vele lombarden hebben in Vlaanderen mede aan 

politiek gedaan uit hoofde van hun functie van ambtenaar, 

van raadsheer van de graaf. Schier allen hebben dan ook de 

politiek van de graaf van wie ze grotendeels afhingen gediend. 

Sirnon heeft zich echter niet passief laten leiden door deze 

grafelijke politiPk, gesteund op de Franse koning en op een 

streven naar centralisatie en absolutisme. Geleielelijk is de 

lomhanl. die eerst geheel bij de graaf ging aanleunen en na 

een periode van schipperen tussen de grafelijke oogmerken en 

de betrachtingen van zijn onderdanen de driestedenpolitiek 

!Zaan dienen. t<·gen de graaf in. Uit Simons handelingen blijkt 

duidelijk aat hij listig is te werk gegaan om die uiteindelijke 

stelling in te nemen. In I :533 is Sirnon, die op 's graven hijstand 

rekende om irt het hezil te komen van de nalatenschap van 

zijn vader ifl Brabant, Loclewijk van Nevers nog geheel 

toegewiJd. I lij helpt de graaf in zijn strijd tegen de hertog van 

{2'jfJ) I. \'inrrl. I)," llOH·nl• pilrhi<·ll' rf., ri·~n .. ,j,. l'ldlipp•· ,j,. \'nlois 
( IH'J'J) t. I p. Jr,J •·11 ,j,. St. (;,.noh lnv. ·12() ""I ),·spliltll)lll' 11 1.2H. 

I 2} I ) ( Jll•·lr11 :Vfa, lwt "'"' wult·run~<<f. rilu<f,fw•·r. onlVHilS/<'1 rf,.r V<'rl ... unJ,. 
:JtH·rlr·tt·rl. r ,,"unj-. .. ari", ~cht·itl-.r(•dll(•f. f'\t,·,,lan-, ( ~uttlotu·lw wa.' ru,ui:-;

Jw,·r. ;,J'-'''rrlf't•fl tUih'lHI'-'''r. nwrl•·n·ut'nl VIUJ \'IHnnrl~·n·n. ( "onlt· d,, 
( ;unlt~·rqiiJ \\u·nl "'"d",nlv;uJ~t·r vHn (;,.nl. nlur·rn••t•n onlvnnut·r Vllll 

\Ï,Hifltll·ff·t•. '''"-'''I"'" \'illl ,j,. ~raHf t•n rnatf..,JI''''r. Siruon WO!>! ,.rhtl'r 
,1 .. •·rnu•· j.,lllfJ/Ir<l rli•· lwt lrr Vlaurul•·r•·ll ''"il lm ... ltt. t .. t "''I! ltllw<·ltlk 
JJJl'l f f n LIIJf'f'\'l'fWHIIIt· \'1111 ,,,. unud'. 
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Brabant terwilie van l'1echelen en hij blijft hem trouw als 

raadsheer dienen. In de periode 1338-1340 zien wij Sirnon 

stilaan afglijden naar de politiek van Van Artevelde, zonder 

de graaf echter te miskennen. ln maart 1338 behoorde Sirnon 

nog tol de oude mins heren raad van Vlaanderen, die echter 

nog voor oktober 1338 door tussenkomst van de Arteveldisten 

werd gezuiverd. Sirnon moet het behendig aan boord hebhen 

gelegd om niet als de meesten van 's graven raadsheren uit het 

land te zijn gewezen. l\1aar was hij in de gunst der drie steden 

opgenomen. hij diende tevens nog de graaf. Nog voor deze 

poogde door een machtsgreep in februari 1339 zijn geschonden 

en gehalveerd gezag in het graafschap te herstellen, kreeg hij 

van de lomhard op 7 februari 1339 nog een grote lening 

toegestaan. Was de mislukking van deze machtsgreep echter 

de aanleiding dat Sirnon zich van de graaf afkeerde en resoluut 

de partij koos van de rebellerende Vlamingen 7 Het is mogelijk 

maar wij betwijfelen het. Het is nu bepaald eigenaardig en het 

elient onderstreept te worden dat waar zovele lombarden niet 

aarzelden soms twee twistende of oorlogvoerende vorsten 

tegelijk met hun geld te dienen ( 252
) noch Jan noch Frank 

noch Sirnon de l\1irabello ooit iets met Frankrijk wilden onder

nemen. Er is ons geen lening van deze drie lombarden aan de 

koning van Frankrijk bekend. Frank van Hale heeft steeds op 

de slagvelden rechtstreeks onder Engelse vlag gestreden en 

Sirnon heeft in het bestrijden van de francofiele graaf van 

Vlaanderen meteen ook de Franse koning hardnekkig, stand

vastig bekampt. I-Iet komt ons voor dat Jan de l\'lirahello en 

zijn zonen Frank en Sirnon de Fransen op de neus hadden. 

Het waarom of waardoor hiervan ontsnapt ons echter. Daar 

komt bij dat Simon de Genienaars schier tot aan zijn dood 

erkentelijk is gebleven. Zij \Varen het die hem en zijn hroer in 

1333 uit de greep van de hertog van Brnbant haalden en hun 

vader mede poogden le redden. Zij waren het die hem later 

opnieuw hijsprongen om alweer diezelfde hertog tot inschik

kelijkheid en tegemoetkoming te bewegen. \Vij willen nu niet 

beweren dat Simon uit loutere erkentelijkheid ten opzichte van 

de Gentse magistraat, die de graaf bestreed, de parlij van Van 

(252) D<"·idson o.c. 3tl4. 
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Artew·lde tegen Loclewijk van Nevers heeft gekozen. Maar 

naa~t de steun die de Gentenaars hem verleenden huldigden 

de \ 'lamingen ook een politiek die Sirnon wellicht ook 

in zijn vaderland moet hebben gekend. De Vlaamse steden 

streefden in het beheer van het graafschap naar grotere mede

zegging~schap. ?ij poogden s graven opvattingen en 

handelingen, te strak gehouden door feodale banden en andere 

overwegingen, naar hun burgerlijke, meer volkse inzichten en 

helangen, zo niet te leiden, dan toch op zijn minst te beïnvloeden 

en te controleren. En dat vooral inzake recht en economie. 

\Varen de I' lirabello' s, zoals zovele andere lombarden, soms 

niet wegens politieke driften uit hun vaderland verbannen? 

\\'aren zij in hun vaderland soms niet meegesleept geworden 

in de twisten der roerige Iombardische gemeenten, gewikkeld 

in een ongenadige strijd tussen Welfen en Gihellijnen, zwarten 

en witten en dies meer 7 ( 253
) 

In elk geval heeft Sirnon financieel met naam, met raad 

en daad de zaak van Van Artevelde en van de drie steden 

gediend teg'en de kortzichtige al te feodale graaf. Het is zelfs 

aan te nemen dat hij op behendige wijze de Vlamingen in hun 

pro-Engelse gezindheid heeft voorgelicht en mede geleid. En 

staat het vast dat de lomhard hij dit alles zijn fortuin niet heeft 

opgE-offerd, wel integendeel. dan heeft hij toch zijn door en 

door Vlaam~e en volkse politiek met zijn leven clum hetaald. 

i'1et Van Artevelde was Sirnon eenlPr een man, een politicus 

uil de Renaissance dan uit de l\1irlrlelpcuwcn. 1-lij was op 

zijn tijd vooruit. 

A<1n de andere kant moet evf•neens het streven van 

Simnn naar -: inhurgering», naar pnorl erschap in VlaanrlPren 

op rle voorgmnd worrlen geplaatst. Ofschonn hij niet df' enige 

lnmharrl is geweest die zijn kapilaal in grondlwzit Pil renten 

pongele om te Zl·llr~n. was hij waarsrhijnlijk loch de eerste 

Jr,rnLarrl rlie op Zlllke gr()otse wijzl" zijn kapilanl in Vlaamse 

grrmrl r~n Vlaams LPzil. rlcea vnstleggl"n. ;\llf's wijst er op rlnt 

...;irrr<Jir, .-.pijl ZJ)Ir • IISfflll[><Jlilisdll~ ge1~sl. f'll ge~lel,lllf'irl. als 

Nr·ckrbrHler, als Vlaming irr cl,! r·t~rsle plnnl.s wenste Ie leven 

•·rr te ~l!!rvr:n. waf IJok uil zijn lcslnrnr~nl. rnng !>lijken. Dnt hij 



verlangde le leven als een voornaam seigneur, wat hij de facto 

ook was, doet niets af aan zijn verlangen Vlaming te zijn, 

Nederlander, poorter van Mechelen, van Dendermonde, van 

Brugge, YanGent van Gent voomL de stad die hem het krachtigst 

had gesteund in hel verwezenlijken van een ideaal. Of hij ooit 

heimwee heeft gekend naar dat oude Mirabello of naar Asti, 

naar dat zonnige zuiden weten wij niet, maar na jaren lang 

Yerblijf in het mistige Vlaanderen, zo rebels en onstuimig als 

dat Lombardië waar hij yandaan kwam, en toen hij zijn 

kinderen en zijn bloedverwanten zag vermaagschapt met 

Vlamingen, moet hij tenslotte Vlaanderen en de Lage Landen 

hoven alles hebhen verkozen, Ternauwernood vond men in zijn 

vervlaamste naam «Simoen van Mirabeeh, die men heet van 

!lak, nog een spoor terug van zijn land van herkomst. Eenmaal 

naar Vlaanderen gereisd is hij met alk vezelen, met zijn hart 

met zijn bloed aan dat Vlaanderen vergroeid geraakt. en werd 

groter Yan betekenis dan vele voorname Vlamingen uit Vlaamse 

ouders geboren en in Vlaanderen opgekweekt en grootgebracht. 

Dr. Paul ROGGHÉ 
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DE RO~L\ANSE KERK VAN ADEGEM 

In 18--12-18-1--l bomvele men ! e Adegem (1) een splint er

nieuwe kerk. In het oud kerkje, dat georienleerd was, stond de 

romaanse middentoren hinderend in hel midden van het 

gebouw ; om een overzichtelijk bedehuis te hekomen sloopte 

men dc> kerk. met uitzondering van de toren en een gedeelte 

\·an de zuidelijke transeptarm, en bomvele verYolgens een ruime 

drieheukige kerk ten westen van die oude delen. Zo was de 

oude middentoren geveltoren geworden en diende de viering 

lot portaal. In die tijd stond de bouwkunst op geen hoog peil : 

cle neoklassieke stijl, die op zijn einde liep, bracht ook te 

Adegem geen meesterwerk voort ; daarbij komt nog dat het 

oude torentje \'erzonken ligt in de zware en hoge nieuwbouw. 

Al met al moaen we de bouwmeester nog dankhaar zijn dat hiJ 

de toren en een gedeelte van het oude transept bewaard heeft : 

zo kunnen we. md hefllllp van die twee elementen, het 

rornaans kerkje in zijn arole iijnen rekonstrueren. 

De :nn•n lw~laal uil een vier- <~n een achtzijdig gedeelte. 

lid viPrzijrlîa !Jecler·lte meel binnenwerks 5 x 5 m.: de muren 

I' i jn 85 c:rn. cl ik. De I oren voet is cloorhrokPn cl oor vier 

spitsho!.(i(!e rl(Jor~an!.(crJ, rli<~ waarschijnlijk nol.( lol cle norsproll

kelijh• L(Jll\\' Lch(JrPn ; z!'kcrheicl rlaarornlrerll lwhhcn WP 

echter nid, (Jmrlat clr~ Leplr·isterrle rmtren !.(<~<·n nauwkeurig 

onrlr~uoek lrwlatr~n ( ~). ( )orspronkclijk Wits rl<· vierin~ nwl e<'ll 

vlakkr~ hr,rllzolrk-nnJ,! <tfJ.!r·rlekt: lanJ,!s een ope11inJ,! knr1 men. 

lflf'l Ld11t!p van ,.r•JJ larlrlcr. rl<' V!'rschîll<'nrlc Lorem·cnlicprngen 

fwrr,ikr·rt. 

IJ) l'r"v. ( )., I \'l'""''l•·w11. 11rr. ( ;,.111 J-:..kJ". 

1.!) ( ),,k I•- i\roJ•·u•·rn <'11 I•· \\'uurnonnrrl•· 11111 •·r -plt•h<ollill" vi,.riii~,J,.,~,-11 

<lt•· Wllllf" lot)r.lrtl I"""""''""'' /l)n fl,..llill Xlllo· ••·uw). ( ·rr. 111~. 

i'll~:VII:\ IJ,. ~~"""'''"'' 1,,. ~ ... rl•·lo)l•· l>orllvlllll•l 111 \\',._t \'1."""1''"'"· 
1,1, 2L!. :.n1 c ;,.nl. t'Jlt• 

r.,, 



Op de eerste verdieping zil in elke muur een rondbogige 

doorgang ( :l) ; deze vier openingen verleenden toegang lot de 

zolders boven het koor, de kruisbeukarmen en de middenbeuk. 

Hieruil blijkt dat deze kerkgedeelten eveneens met een vlakke 

zoldering afgedekt vvaren ; in de meeste Vlaamse romaanse 

dorpskerken trouwens, werd elke gewelfkonstruklie, die een 

meer gevorderde technische bekwaamheid veronderstelt. 

ochtenvege gelaten. Op de zuid- en noordkant van de toren 

Yinden we sporen van cle helling der romaanse zadeldaken 

hoven de kruisarmen . 

.luist hoven cle vermelcle doorgangen gaat de vit>rzijclige 

torenvorm over lot de achtkantige bij middel Yan rondbogige 

trompen. die langs huilen met halve piramiden afgedekt zijn. 

])oven deze piramiden duidt een waterlijst met rolstaafprofiel 

de tweede verdieping aan ; op deze lijst zetten acht blindnissen 

aan. Onder elke ronde afdekbngsboog schuilen drie kleine 

rondhoogjes : het middenste steunt enkel op konsoles en reikt 

wat hoger clan de twee andere. die op konsols en op recht

slanden steun vinden. In elk der vier spaarvelden. boven de 

doorgangen, zit hovenclien een klein venster, waarvan de 

henedendorpel 30 cm. onder de waterlijst omheen de toren 

lipt ( 4 ). D<~ hlincln i-;sen zijn om kranst cl oor wal er lijsten die 

over de torenromp doorlopen. 

De linkkenverdieping wordt aangegeven door een 

horizontale ·,valerlijsl waarop de galmgalen aanzetten ( 5
) : 

nllder hun afdekbngshogen schuilclen oorspronkelijk twee 

dieper liggende gekoppelde ronclboogjes, die gedragen werden 

door een nijstaancl mieleienzuiltje en door pilasters tegen de 

zijrerhtslnndcn. Van cle romarmse middensteunen hJe,~f enkd 

(3) ])p rloor~nngPn zijn langs hinnt•n rio cm. hrl'Pd : lnn~s hniiPn I,..drnngt 

ck hr<'Pdtc· m<Hll 50 cm. wc•gt•ns .!" pil.tslt•r.< clil' ,!,,ar lt·~··n .!<' 
zijbntPn cll'f OJJC'ningPn slnnn. 

(·l) Dt•z,• \'t•nslc-rs zijn lnnl-!s hinnm I 'i'i cm. hoog <'ll 'io cm. hn· .. ,l : 

I~ng!> buill'n wortll'n cl ie nfml'lingl'n tot t 3'i rm. l'll ·10 cm. i<'rug

gl'hrnrht door pilnsll'fs die tegl'n de zljkanlt•n dN opl'ning•·n stnan. 

In dl'zc vensters <'n in de hogN Vl'rmelde rloor~nn~c·n. kon lllt'n lt'~<'l1 

de pilasftors houten bord<'n plnnlsPn on1 zo cl .. npt•ning••n of t.- :duil•·n 

lcg<'n rPgcn en wind. 

('i) I le gnlmgntr•n zijn 2.ï0 m. hoog. 



in de dichtgemetselde westelijke galmlopening een 50 cm. 

hoge stomp van een rond Doorniks zuiltje bewaard ; het heeft 

een doomwter '''n 16 cm ln het noordwestelijk galmgat 

Yonden we een ander romaans fragment. nl. een Doorniks 

hladkapiteel met vier grote hoekbladeren en kleinere tussen

hladeren ; op het kapiteel he\'indt zich een dekplaat ( 6 ). De 

platte henedendorpels der galmgaten zijn met jonger metsel

werk opgehoogd. zodat het mogelijk is dat daarin nog romaanse 

basementen zitten. Ter hoogte van de hoogaanzetten worden 

de galmgaten rloor een waterlijst omsloten. De romaanse 

gootlijst hleef niet bchouden. evenmin als de oorspronkelijke 

torenspits. 

Uit de opbouw van de toren kunnen we reeds aOeiden 

dat de romaanse kerk van Aclegem een kruisvormige platte

Qrond had_ \' an cle zuidelijke transeptarm bleven genoeg 

romélame fragmenten oYer ( 7 ). om te kunnen uitmaken dat cl·~ 

kruisheularmen nogal diep uilgebouwd waren. daar ze binnen

werks onge,·eer ï x S m. maten ( r.). Het romaans koor werd 

reeels lang geleden gesloopt ; we weten niet hoe het oorspron

kelijk afgesloten wa~. ( Ylakke oostmuur of halfronde absis ?) 

e\'Pnmin of er zijkoren bestaan hehhen. Enkel een opgraving 

zn11 ons daarover kunnen bescheid geven. Ook over de 

IJenerlt>nkerk_ rlie p{•n-. of. waarschijnlijker, driebeulig was. 

kunnen we weinig zegger1. Als rle in 1842 afgebroken west

ITIIIIlf van de toenmalige kerk nog ( gcrlPellelijk) romarms was, 

of tenminste op rornaanse grondvesten stond rlnn bedroeg de 

lengte van rl1· romaansP heuk Linrwnwerks ongeveer 19 m. 

()ver dit rld<til hebben wc erhlf'r geen zekerht'irl. 

\'oor het gewoon nwlsclwcrk var1 rle ton·n en van elP 
knri~Leuk gelnuikte rn1·n de 1.1rijsgmenc wldsteen ( l1aniselinanse 

( r,} In •·nkr·l,. ~iiiJOI/illf-11 lroff,.n w•· rl,·kpli!l<·n """ ,Ji,. w;wr,,-hljnlijk IH>I! 

,J,. oor,pronk.·li)k r<Hrralmsc zijn. 

17 J I lrr• fwurrwnl•·rr /i)ll lwl f"·rr•·rlr·rr~r·cl•·•·lt•: Vllll ,f,. zuirlu•·v•·l. clir• 

Luitr·rrw•·rk, r,_<J'j 111 1111'1'1. •·11 ,j,. orrrlr·r-1•· .t.-1.... Villl ,j,. '""I r·rr 

w•·-lr1111trr. r•---rwlttr·v•·liJf, ovr·r •·•·11 Hf,lur"l "'"' f).I>H .-n 2 nr. I),. 

lmv• "f"-lft rl•·r murr·rr h ,.,." uoli" Iw v•·ri"Hrwlnu vuu f,nk.t.."" : np .J,. 
,,., .. t. r•rt \\ ,., tiJIIIIJr /l~"rJ Wt• 110~ •·nl••l,· lorll)t)Uf'll \'/UI ,f,. (.!oiiiiJj .. J. 

(>;) lwii""PI"rrrwn. wuaT\'Illr .f,. ,llrpl" urolr·r I• clnn rfr fm·•·dl ... korn<·ll In 

VI"'"',J,.,,." "'"" "' '-' I'JI'f<.r, I<· l'ï"'' I•· K.,,,..tl,·lrr•"·k. 1'-lr·-•·n. l'itt<•ffr 
,." l'.··v•·r,Lrrwl. 





lfl'?,!. 

"r ~WffiH \'1111 ,J,. Plfllil.atl"'f' kr·rk 1,, .'\d''l.lf'lll. 

( )·.•·r ,f,. tl)f.,."L,." •·11 ""''' lwt llilzi•fil VIII! ,j., knorp>lflit 

Iw "''"' v•·•·n z•·k.·rlll·t.!. 



kiezelzandsteen) die in de streek gevonden wordt ( 9 ) ; in het 

metselwerk ler hoogte van de noordwestelijke halve piramide 

wis3elen nochtans enkele lagen veld- en tufsteen af. V oor de 

waterlijsten, de trompen, de bogen, hoeken en pilasters van de 

doorgangen (eerste verdieping) en van de vensters (tweede 

verdieping), de grote en kleine bogen en pilasters der galmgaten 

wendele men de zachte en gemakkelijk te bewerken Rijnlandse 

tufsteen aan ; voor de zuiltjes en de kapitelen der galm

open in gen nam men Doornikse steen ( 10
). De witgrijze harde 

schelpmorlel bestaat uit ongeveer SO % kalk en 65 % 
zand ( 11

). 

*** 
Tijdens de XI le eeuw kende de romaanse kruiskerk met 

middentoren een ruime verspreiding in Vlaanderen ( 12
). 

Alhoewel vierzijdige en achtzijdige torens ongeveer even talrijk 

voorkomen, zijn de achtzijdige zeer typisch voor het Graafschap, 

waar ze in groter aantal dan in de omliggende gebieden, o.m. 

Artesië en Boulonnais, aangetroffen worden ( 13
). De oorzaak 

( 9) In het noord-oosten van \V est-Vlaanderen en in het aanpalend gebied 

van Oost-Vlaanderen werden de romaanse kerken met veldsteen 

geiJouwel : Bovekerkc, Brugge, Dudzele, Ettelgem, lchtegem, 1\ools

kamp, Lotenhulle. J'vlercndree, Oostkamp, Oostkcrke. l'iltcm. Roksem. 

Snellegem, Torhout, Ursel, Zuienkerke. 

(I 0) Architektonische onderdelen uil Doorn i kst· stPen ( basemt·nlen, ;·uiltjes, 

kapitelen, konsoles) zijn over gans hf'l graalschap \'laand<'rt'n, en 

verder nog, verspreid. In de doq)('n rond de Schelde en de Lei<' werd 

d<' Doornikse sleen ook als gewoon bouwmniNiaal \'crwcrkl. 

\I I ) IJc analyse werd uilgevoerd door hel laboratorium van h<'l Ccnlrun1 

voor !3odemknrlering le Cent. 

( 12) Cfr. LR. FIJUvJJi\, o.c., hlz. ~86, 292, 326. Bouwtechnisch biedt 

t•t•n middentoren lalrijke voonlelen, o.m. voor het bedaken : de zware 

lurenvoet staal echter hinr.len•nd miekien de kerk. 

( 13) /\sper, Assenecle, 1\vclgem, Bcvt•rcn-\Vons, Bovekcrke. ])uknam. 

62 

Deerlijk ( S. :f\•laarlcns, ~. ,Jakohs), Godvt'<"rdegt•m, lchll'g<'m. 1\ools

kamp. Lichlerveldc, Lotcnhul!,,, j\ lerenclrt-c, Ooslknmp, l'degcm 

(!)einze), Pillem, Ronse (S. Pid<"rs), ~.-llanfs-\'ijvt•, :-;,wllegem, 

Torhout, Ursel. \'lnclslo, \\'nkken. \\'nlou, \\'erkt·n. \\'t•slouler, 

Zarren, Zerkcl. Zuienkerke, Zwev<'gcm, ZwijndrPcht. \'nor \\'csl

\'laandt•n·n gehruiklt•n \\'l' hoofdznkPiijk cl~ gegevPm \'[lil ;-c I. 
ENCI.JSCII. l~nmnnnsdw houwkunst in \\'eslvlaumlercn. 1\ru~gt·. 

1939, en !.)]{. FIJUv!JN. o.c. Üvl'r Frnns-Vlanndc'rcn \'t'rscllijnl L'llLL' 

studie in het 13u//l'iin uon cle Kon. Corn. t•oor j\1,.", en /.""'/.<dlllflfl<'ll, 
IX, llJ58; voor Üost-\Ïnanclercn is lwl lHHlt•rzot•k lwzig. 





1200 lot stand bvam ( 14
). Nog schijnt in deze twee gevallen 

het Iaatromaans bladkapileel in de galmgaten van een meer 

primitieve vormgeving dan het exemplaar te Adegem, dat 

meer lijkt op het kapiteel te Anzegem. dat uit de vroege 

Xllle eeuw kan slammen (I'). 
Een ander dateringselement vormt de tweede toren

Yerdieping met de blindnissen die de toren een sierlijkheid en 

een slankheid verleent, die we in onze Vlaamse romaanse 

dorpskerken zelden aantreffen. I'-1eeslal immers zet de klokken

verdieping direkt aan op de waterlijst boven de halve 

piramiden ; slechts te Oostkamp vinden we een gelijkaardige 

tussengelecling, maar de blindnissen zijn veel soberdel 

behandeld ( 16
). Ook deze architektonische versiering wijst te 

Adegem naar 1200 of later (1 7
). 

Uit al deze gegevens mogen we besluiten dat de laat

wmaanse toren ,........, en bijgevolg gans de romaanse kerk ,........, 

gebouwd werd omstreeks 1200 es). 
Luc DEVUEGHER 

Aspirant N. F. W. 0. 

( 1·1) 1 .. DEVJ.JEC!IER. Oudheidkundig onderzoek vnn de ~. Elooiskt•rk 

le Snelleghem. in !fo,.r/. Soc. dFmu/. Hrll!lf/t', :\Cl\·. 1957. blz. 

112-113. 

( 15) Afb. bij BR. lïRr!IN. o.c. J,Jz. 216. 

( lh) Tekening bij BR. I·'IRHIN. o.c. blz. 98. Blindnissen zijn bij acht

zijdige torens zeldzamer dun hij vierzijdige. Te AssPnedc en k Torhout 

zijn er nissen nnnsl cle hnlvt• pirilllli<lcn. in S. Î' lnnrlens te Cenl !Hiilsl 

de gnlmgulen. 

( I ï) Voor ill!t• zt'kc·rlwi<l hcbht•n we voor h<'l clntcrt"n geen beroep getlann 

op de wnnrschijnlijk oorspronkelijke spilsbn~<"n vnn de \'iering. 

( 18) Over dt• !ult•rt• bouwgcschi<•<lt·nis Villl de k<"rk vimkn we l!<'l!l'\'<'ns 

bij IJ. VERSTIV\ETE. Parochinnl leven in X\'Jlc en X\'llle <'<'ll\\', 

in Appeltjes """ /1l'l Me<•ljeslont! Vil. I 'l5'l-1 <JSG. blz. Wi-St>, ('n hij 

r·l. ENCLI~II. I )c kerk te Adcgem in 1600- t 700. in . \ppt·lt; •• , 

uwt fwt MecljeslwHf IX. 1958. 

6·1 



DE KERK TE ADEGEf\1 IN 1600-1700 

Nu L. DeYliegher ons verteld heeft over het Iaat-romaans 

torentje en de ~ helaas ~ verdwenen romaanse kerk le 

Adegem. lijkt het mij het geschikt ogenblik om er iets bij le 

doen o\·er de latere kerk. Mijn aantekeningen zijn ver van 

Yo!ledig. Ze willen De Potter-Broeckaert wat aanvullen en 

slaan meest op de periode 1559-1801, wanneer Adegem nog 

onder 't oud bisdom Brugge hoorde. Ze steunen hoofdzakelijk 

op dokurnenten in 't Archief van 't bisdom te Brugge (A.B.B.) 

en de Acta Episcoporum aldaar (A. A. E.). Nog op de 

Kerkelijke \'isilaties, waarvan een belangrijke verzameling 

hemst in 't Rijksarchief le Brugge. (R.A.B.) Wat deze 

Visitaties betreft, is D. Verstraele mij voor geweest in zijn 

bijdrage : Parochiaal leven in de XVlle en XVIlle eeuw 

(Appeltjes van 't Meetjesland. VIl, 1955-56, blz. 73-103) ; 

maar ,k hoop uit deze bron nog een en ander te kunnen halen 

zonder in herhalingen te vervallen. Verstraete heeft terecht 

gewezen op de uitzonderlijke waanle van de Visitaties van 

rlf'ken Kem~mans (1). die lopf~n van 1691 Lot 1714 (R.A.G. 

390) en zo omstandig zijn opgeslel([ dat (Ie hele lokale 

g1~sch iedenis voor onze ogen herleeft. Van minder heteken is 

zijn de Visitaties van Pieter (Ie Corte ( 2
) (R.A.B., 391) en 

( 1) .Jill, 1:,,.,,, K'"'"""''"'' S. T. I ... ~..IHHirliiJ van llrus><·l. w•·rrl (HJ,[oor I•· 

J>kJ" "P vf>trnlr.•ll•·n """ ,J,. Urilv<·r.-ll<'il I•· I.<·IIV<'fl (211 nov. 11177"), 

,J,.k,.,. VHII ,J,. Kri•l<·nlwi.l .\ .. "J,.nl.ur~ (21 rrrHIIrl 1f>'J1 ). lnnunnlk "'"' 

Srnl Jl".,f' I•· (;,.", 117 rn'""' 171·1). ov..rJ,.,.,J op 13 ""~·'' 172'1. 

(;.!) i'lr•lc·r ,J,. ( 'orl•·. umt<.r v11n '1 bplli<·l •·n po,loor 11- Î'-li,J,J,.!IutriJ ln

VI""""'·r•·n. knj~l ,J, . .J,.,,.rvllllr•• vun 't ,J,.L,·nnnl ln 1711 "" wonll 

,j..k,." "I' 1) f,.J,r. 1 ï 1 'i. 11<1 l,ll)fl ,J,·z•· IH·<ilc·nlnl[ Wflllrll<'flh'll lol 111111 

ZIJII <>V•·rlii<J,.", 111 172';. 



Jan van West e) ( R.A.B. ( 392). Het Bisschoppelijk Archief 

te Brugge bezit nog een Visitatie ( 30 nov. 1611) van Mgr. de 

Rodoan, een van Mgr. de Baillencourt (18 mei 1698). een 

dekanale Visitatie van 21 oogst 1746 en enkele losse stukken. 

(A.B.B., F). 

*** 

Wanneer Adegem zijn eerste kerkje kreeg, zal wellicht 

een raadsel blijven. Het bestond in elk geval ± 1165. wanneer 

het «altare» in 't bezit komt van 't kapittel te Harelbeke. 

Ocvliegher verschuift het romaans kerkje, waarvan de toren 

overblijft, naar ± 1200. Mag deze verbouwing niet in verband 

gebracht worden met de schenking aan Harelbeke 7 

Zoals alle oude kerken is de kerk te Adegem gekonsa

kreerd. Dat vermelden onze meeste verslagen, maar ze voegen 

er aanstonds bij : men weet niet door wie noch wanneer. Oe 

jaarlijkse kermis (= kerkmis of gedachtenis van de konsekratie) 

wordt gevierd de zondag na Sint-Denijs ( 9 okt.) ; maar daaruit 

valt niets af te leiden. Al velwijst de kermis uiteraard naar de 

historische datum van de wijding, toch wordt deze herdenking 

heel dikwijls op een meer passende dag verlegd ; wat nog in 

de huidige officiële regeling wordt voorzien. Onze kermissen 

zijn doorgaans verlegd op de nazomer, wanneer de zware land

arbeid voorbij is en de mensen over meer vrije tijd beschikhn. 

De kerkpatroon is Sint Adriaan fvlartelaar ([Ve eeuw). 

I-let is slechts in de J'vliddeleeuwen dat hij hij ons als volks

heilige is ingeburgerd : na 1!00, 't jaar dat zijn relikwieën naar 

Geeraardsbergen worden overgebracht. Een translatie die onze 

humanisten het Vlaamse stadje soms tot Adrianopolis doet 

herdopen. l\1isschien is Sint Adriaan eerst kerkpatroon 

geworden le Adegem. wanneer het kerkje ± 1200 wordt 

herbouwd. 
Het kapiitel le 1-lardbeke komt dus, ± 1!65. in 't bezit 

van het «altare». \Vat hetekent clnt het het palronnat bezit. 

met de voorrechten en de verplichlingen die emit voortvloeien. 

Voorrechten zijn : de pastoor ter benoeming aan de bisschop 

( 3) Jnn vnn \V t•sl. pastoor te Lcmlwkc. wns dckt•n vnn ,\;mll'nhur~: Ynn 

1725 lol nnn zijn afstcrv<'n in 1732. lid VPrslu~ op zijn \'isilnlit• ~nnt 

uilslttil<'ml ovt•r kerkrcgislcrs. 
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Yoorstellen en het tiend innen. De verplichtingen zijn o. m. het 

kerkgebouw onderhouden. van het nodige voorzien en de 

bedienaar een fatsoenlijk beslaan (de compelentia) uitkeren. In 

I 165 echter is heel dat tiendensisteem een manke, verwarde 

instelling geworden. Oorspronkelijk is het tiend een kerkelijke 

belasting, die ter plaats wordt opgehaald en ter plaats wordt 

verbmikt. om de kerk te onderhouden, de geestelijken en de 

armen. In het wrval ,·an de na-karolingische periode. '.Vorden 

de tienden genaast door leken, die ze als eigen bezit gaan 

beheren. zonder naar de meegaande verplichtingen veel om te 

zien. De eerste slachtoffers zijn, natuurlijk, de armen. Voor 

de armenzorg zal men een nieuwe instelling in 't leven roepen : 

de dis of heilig-GeesttafeL Wat de andere verplichtingen 

betreft .....-.- onderhoud van kerk en geestelijken ,........, zal dat niet 

zo gemakkelijk gaan om de last te ontduiken. De Gregoriaanse 

Hervorming moeit er zich mede. Het derde Concilie van 

Lateraan ( 1179) beveelt dat de tienden opnieuw «in geeste

lijke handen:. moeten komen. Deze formulering «in geestelijke 

handen> was niet gelukkig en gaf aanleiding tot nieuwe 

misbruiken. Uiteraard moest de tiendenopbrengst aan de 

parochie komen waar ze werd opgehaald. Nu wordt door 

allerlei kerkelijke instellingen een ware jacht op tienden 

gemaakt : veel zogezegde 4'schenkingen> van lekentienden aan 

kapiltels en kloosters zijn verkapte verkopingen. En nog kon 

men de hele mistoeslanel niet uitzuiveren : veel lekenbezitlers. 

stoorden zich niet aan het voorschrift. J let vierde Concilie van 

Laterarm ( 121 ')) zal het leken-tienclcnrecht erkennen. voor 

zover het l.oen hestond, maar verhicden heL nog verder uit te· 

Lreiden. 

J'vfet al clczt! verancleringen was de parnrhie, die de 

fJorsprrmkelijkc en rf'rhtrnalige eigenaarster was van elP tienden. 

weinig gehaat. Die vcrafwoncmrl<~ kapittelheren en rnonnihn 

war"n minrlc-r wwcl op elP hnnglt! van rle plaatselijke nod!'n. ?:e 

w~~r•·11 o(Jk mr·nsPII : ze· gingen clc· I ic~llcft·n l>cschouwen als t!<'ll 

kapitaal op rentr!, i!'IS wuar men zoveel mogelijk uit trok <'11 

WititrVarl men ZIJ wc·irdg mogelijk afstr,nrl. Spreh!n we nog ni•·l 

van <Ir~ fekr·n-li<~rJrlr·h<~rNI, <lic. rfoor r:NJ vcrkeerde inlerprdnlic 

van ,j,. wd. zir·h vor,rl aan af., vrijJ,lcslel<l hesehouwden van 

t:lkt: Lijdragr!. r )anrLij was rf,. lit!JHicnbnrl. voor elke paroch i·· 

cr:n t:chll! pc1zz~:l gcwrmlr:n : rlr: zogezcirlc tiendenhocken 



behoorden aan verschili ende eigenaars, die eventueel pro rata 

moesten bijdragen. ''\)1/ at aanleiding gaf tot betwistingen en 

processen. Te Adegem was het kapittel te Harelbeke de 

biezonderste of groot-tiendheffer. De mindere zijn : de abdij 

Zoetendaele (waarvan de beziltingen na de Geuzentijd naar 

de Brugse Jezuïeten overgaan, de kapittels Sint-Donaas en 

0. L. Vrouw te Brugge. We krijgen een voorstelling van de 

verhoudingen in de tiendopbrengst door het pro rata van de 

hijdragen voor het onderhoud (competentie) van de pastoor, 

in 1715. 

Kapittel Harelbeke 

Jezuïeten te Brugge 

Sint-Donaas te Brugge 

0. L. Vrouw te Brugge 

49 p. 

5 

3 

16 s. 6 gr. 

12 0 

10 3 

13 7 

Er zijn daarbuiten nog de lekentiendeheffers. die buiten 

beschouwing blijven. De kerkelijke instellingen trachtten wel. 

door aankoop van lekentienden hun bezit uit te breiden : Sint

Donaas doet soortgelijke aankopen in 1227 en nog eens in 

1432; maar in de jaren 1600 zien we nog aanzienlijke tienden 

in de handen van Claude Filiep de Brune, schepen van 't Vrije 

en mindere in 't bezit van de pastoors te l\1aldegem en te 

Zomergem (A.B.B., F). 

* * * 
ln de middeleeuwen, toen een zekere welstand heerste op 

het platteland, liep het met dat ongezond liendensisteem nog 

tamelijk gesmeerd. Na de Geuzenlijd. toen de kerken verwoest 

stonden en de bevolking gedund was en verarmd, staan de 

parochianen eerder schrap op hun rechten en eisen ze zware 

tegemoetkomingen van de tiendheffers. Die, laten we dat niet 

vergeten, ook fE'l door de troebelen geleden hadden. De civiele 

rechtspraak is eerder gunstig voor de parochianen : de plakkaten 

van 1611 en 1613 zijn in dit opzicht van betekenis. 

I-let romaans kerkje van ± 1200 te Adegem was zeker 

aan vele kanten verbouwd en veranderd. toen het door de 

Geuzen werd verbrand. Peilingen zouden ons wellicht de 

primitieve plattegrond voiledig laten rekonstrueren. l\1en had 

dat zeker in 1929 moelen doen, wnnneer men het eerder 

onbeduidend H. Hartmonument stelde op de plaats van het 

vroeger hoofdkoor. Want het koor, dat in 1842 gcsloopt werd, 
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was niet meer het oorspronkelijke. Het was, in de gotieke 

periode. dieper uitgezet en driezijdig afgesloten. De landelijke 

romaanse kerkjes hebben een ondiep koor. dat rechtlijnig of 

halfrond eindigt. Een feit Yan betekenis is dat. ook vóór de 

Ceuzentijd. een mim LieYe-Vrouwkoor op de noordzijde van 

't hoopkoor is bijgebouwd, nagenoeg even breed en diep als dat 

hoogkoor en em1ede in betrekking door een dubbele arkade. 

opge,·angen door een middensteun. Ook dat koor is driezijdig 

afgesloten. Een feit van betekenis, zeg ik. Eerst omdat we hier 

0 
o I 

______ .)\_, ___ _ 

'-t.J----
I 1 L I 
I 0 0 

I 1 I I 

--- -~----D· . ----- ---~ ---- - - --
11 1 I 
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0 
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I I 

•I 
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'. 
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,, 
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l'lall•·crclll•l van ,1 .. k.·rl !1• /\,f,·~··rn. arl!, l,rok.•n in IH-12 : 

opnnm<· .!oor Mrlo. ;o.Jin11rcl. 

f,d Lewijs vinclc·n ebt, vóór ,J,~ Gr•JtZPnl.ijcl, lc 1\.dcgem, de~ 

\1ariavr·rr-ring lot een hoge Lloei gekomen is: wanl hier, zoals 

''JI f;JJ var1 nnrlc·re rloqwn, wl het. lwt l.ievc-Vrouwgild zijn 

rl;ol rlr~ IHHIW var1 lwt. rwvr•nkoor lwc·ft lwkosliÇ(!l. Deze gilden 

ziJII lr,t r~r·r• ;opartc instdling llil(.!cÇ~rocirl, rrwl. eigen lwzillini-(Cil, 

<·igrm lwlwc:r r·n <'Ïi.!''fi zr,rl,!l'fS of J .l!·vc-VroltWrnPPstPrs. Er zijn 

~~ henkinl,!r'll, ,,ffr·rs in rlilfllr;o, fnrHintif's, IPgÇ~r·rs van lnrHIPn <'ll 



renten, inventarissen van kostbaarheden en juwelen. Het kerk

mehief te Adegem bezit nog een rentboek uit de jaren 1400, 

waarin «'t Gulden van Onser Vrouwen te Adeghem> vermeld 

wordt. ( 4
) Nog in een ander opzicht is dit aangebouwd Maria

koor van helung : hier hebhen we het uitgangspunt van een 

Vlaamse hallenkerk. met drie beuken van nagenoeg gelijke 

ufmetingen onder afzonderlijke zadeldaken. \Vant dat schemn 

is de uitkomst van een groeiproces. Gewoonlijk begint dat met 

het houwen van het Lieve-Vrouwkoor. Verder dan dit eerste 

'tadium is men te Adegem niet gekomen. In de meeste geYallen 

echter krijgt de patroon, of de volksheilige, op de zuidkant. 

zijn eigen kapel, die repliek maakt op deze van 0. L. Vrouw. 

Ook daar vinden we kapelmeesters. eigen goederen en beheer. 

Eens dat de hele oostelijke partij van de kerk op deze wijze was 

Yerqroot. heeft men het systeem ook aangewend voor de volks

kerk of beuken. De smalle zijpanden of onderlatten worden 

uitgezet op de breedte en de hoogte van de middenbeuk. De 

schaduwkant van het systeem is, natuurlijk. dat deze mime 

kerken onoverzichtelijk blijven door de kern met zware moer

pijlers, die de middentoren schragen. 

Te Adegem bleef men dus hij de eerste faze van deze 

uitbreiding. Dat men eraan gedacht heeft op de zuidkant een 

Adriaanskoor te bouwen lijkt mij zeker. De sakristie leunde aan 

tegen de zuid-oostelijke schuine kant Yan de koorabside, zodat 

de plaats voor een zuidkoor \Tij hleef. In 1842 liep een smal 

gangetje op de zuidkant van 't koor loL aan het transept ; maar 

zoals we Yerder zien, in 1694 bestond dit gangetje nog niet. 

Kerremans zegt ( 1691 ) dat de kerk te Adpgem door de 

Geuzen werd verbrand. Wanneer is dat gPheurd 7 In 1575 is 

de toestand nog norm na I : en op 10 rlec. wordt een nieuw 

pastoor benoemd (A. A.E.). In 1610 wordt te Adt'gem opniPU\\' 

dienst gedaan ( ihirl.) en wel door een roligieus van de 

Eekhoutte-ahdij te Brugge. Uit.zonclcrlijk vep] reguliert'n zijn. 

in deze periode, voor de pnrochiedicnst ingesteld : wat kan 

verklaard worrlen door een gebrek ann seculiere priesters. Dat 

bracht nog een soort voorhijgaande oplossing bij voor kloosters, 

cl ie, gem inecrd en verarmd. in het on fierhoud van de klooster-

( .J) I)" l'otl<'f. hlz. 23. 

70 



lingm moeilijk konden voorzien. Er is nergens spraak van een 

nieuwe konsekratie ; zodat we mogen besluiten dat, niettegen

staande de hrancl. het metselwerk in stand bleef. 

Op 30 nov. 1611, houdt l'-1gr. de Rodoan zijn Visitatie 

te Adegem (A. A.E.). Het is er nog zeer sober. l'-1en gebruikt 

tinnen kelken en koperen cibories. Er is een klok <clarissime 

personans-. = die wr draagt. Er is elke week een Sint-Anna- en 

een Sakramentsmis en. \'an Pasen tot Pinksteren, een wekelijkse 

Pestmis. Er worden achttien fundaties onderhouden, waarvan 

cle dotatie in landen of renten is gerecupereerd. 

De kerk is dus reeds in gebmik ,_.....J ze zal ietwat in staat 

gesteld zijn, maar we weten dat van de oude kerk slechts een 

gedeelte ~ de twee koren en het transept ,_.....J in gebruik zijn. 

Van de benedenkerk zullen slechts de muren zijn blijven recht

staan. Op 28 mei 1614 wordt aan het Kapittel te Harelbeke 

een \'erzoekschrift gezonden, waarin gevraagd wordt, dat de 

tienclheffers, volgens de schikkingen van de nieuwe plakkaten, 

de kerk __. die geheel verdestrueerd is ,_.....J zouden herstellen 

( A.A.E.). Dat komt neer op besprekingen. betwistingen... en 

processen die jaren aanslepen. 

Ondertussen moest toch iets gedaan worden om de 

toestand te verhelpen. 't Ambacht van Maldegem gaat zich 

~ op kordate maar niPt altijd korrekte wijze ,_.....J met de zaken 

bemoeien. De plakkaten hadden toch de tiendheffers aan hun 

verplichtingen herinnerd ; al is het dat over de omvang van 

deze tegemoetkoming altijd kon gelwist worden. Ze moesten 

immers hijdragen voor zover de kerk zelf uit eigen middelen Je 

ht~rslellingcn niet kon lwkosligcn. !let Ambacht besloot de 

werken riaritdijk aan te pakken en later de onkosten door rle 

lienrlheffcrs l.t: rloen uith·ren. Goed. Maar om te houwen moet 

rnt·n lwsrhikkcn over gcn·cd gt!ld. Met locslemming van hel 

Pmrgsc Vrije \\Hrl e•·r1 uilzonrlcrlijkc ]Jclasling geheven op wijn 

r·11 r:en irnpo~iti<· VitJJ r·cn sdwlling per gemet, 't zij akker ,_..., 

wr·i ,_..., of Lo5lanrl i11 clc parochie. Op 20 oktolwr 1636 hadden 

dr: sdwpcnt:n van Àrlc1.WI11 ~J1ij pnr1: rli~'t!Wighcyd enrlc sondPr 

"f'l roy » zir:h Vl:rvo()r1Jr.r1 I dr: I ienrlopllrf'ngsl lc helasten rnl'l 1 ~ 
(!.riJf•· rwr J!llflrl. wat Wl'f'rorr1 aanlr:îrling gaf lol een nf zontl<'r

IÎJk pmo·s ( i\.B.B .. r. ). l·:;nddijk. zoals Llijkt uit rle verslugpn 

van K~:rrr:lrlilll'-. fliHI rnr:n dr: hanrl llclc~rl op de eigcndornnwn 

Vitll cl(' b·rk. lanrlf'll 1:11 mnlr·11 vc,rvrer:mrl. wanrvon rlc mr•t•slc· 
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met fundalies belast waren. Dat was zonder consent van de 

bisschop gebeurd en hiermede niet wettelijk. Met dat ailes was 

de kerk loch hersteld en was de hele benedenkerk """""' hoofd

beuk en neerlatten (d.i. de smalle zijpanden met lessenaar

daken) opnieuw bruikbaar. De werken zijn voltrokken in 1660 ; 

want op 21 juli 1661 worden de rekeningen gehoord en goed

gekeurd. 

Het was loch alles maar lap- en lapwerk en de kerk bleef 

in zeer sobere staat. Kerremans ( 1691-1714) komt er voort

durend op terug dat daken en goten in zeer slechte toestand 

zijn ; dat het regenwater aan aile kanten doorzijpelt, de muren 

aantast en alles wat in de kerk is beschadigt. Eerst na zijn 

periode zal verbetering komen. Verstraete heeft het bewijs 

gevonden dat in 1725-1735 een ernstige herstelling doorging. 

Hij meent dat het metselwerk op de zuidkant uit deze periode 

dateert. Als hij hiermede het bovenste metselwerk van de 

transeptgevel bedoelt, is hij waarschijnlijk mis : hier hebben 

we metselwerk dat minstens tot begin 1600 teruggaat. Van 

1725-1730 dateert de omwerking van de zijmuren, zoals ze i'1 

1842 doorging door architekt Minarel werden gereleveerd. Ze 

zijn misschien uitgezet, hoger opgetrokken, om de zogezegde 

Italiaanse vensters (met gestrekte segmentboog) te kunnen 

steken. De zijbeuken behielden nochtans hun lessenaardaL ln 

het verslag van Minarel ( 1 oogst J 839) lezen we dat de 

ciakingen «c!er twee aangebouwde vleugels, waardoor de kerk 

vergroot is, lange tijd na het ophouwen derzelve ... zodanig plat 

gemaakt zijn, dat de wind de schaliën opligt, beweegt en 

afbreekt>. 

* * * 
Nu we het gehouw hekeken hebben, moet<:'n we i<:'!s 

zeggen over de inwendige inrichting. De Rodonn ( 1611) 

vermeldt dechts één altaar: maar toen waren enkel de twet' 

koren in gehwik. \Vanneer K<:'rr<:'mans op het toneel wrsrhijnl 

( 1691 ) , zijn er vier ~ niet gekonsakrcwdP ,_..j altarm. 

1. """""' Hoogaltaar. 

De relabel draagt een schilderij van Krislus aan 't krui~. 

met rviaria en Sint Jan. Op dat nltnm is geen tahernakel. Er 

is, volgens het middelet•uws g<:'hruik. een afznrHlerlijke houkn 

konstmktie ~wandkast of torentnhernnkel ~ op cl,• noordknnl 
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Yan 't hoogkoor. ( 5 ) Ir~ dat wandtabernakel is het Sakrament 

ht>waard in een koperen ciborie, maar de species zijn gewikkeld 

in een linnen doek. Koperen cibories van de late gotiek of 

Hoege renaissance zijn niet zeldzaam. Het is eerst na het 

Konkordaat dat we ze, in de dekenale verslagen, ongenadig 

wroordeeld zien. Het gebruik de gekonsakreerde species in een 

linnen doek te sluiten. zou voor ons een raadsel blijken. moest 

Kerremans zelf ons de reden hiervoor niet opgeven. ln zijn 

Visitatie te 0 laldegem ( 1691). heeft hij een soortgelijke koperen 

ciborie in gebruik gevonden, ditmaal zonder linnen doek. De 

doek schrijft hij ,·oor : opdat de gekonsakreerde hostie door het 

aanraken met het koper geen slechte smaak zou krijgen voor 

de kommuniekanten. ( 6 ) In het tabernakel _____. en dat is tegen 

de jongste Romeinse voorschriften die toen nog niet overal 

ingang ge,·onden hehhen _____. bewaart men nog de ziekenolie. 

Er zijn twee berechtingsvaatjes met dubbele verdieping : een 

voor de hostie en een voor de ziekenolie. Weerom iets dat 

Rome zal verbieden. maar dat hij ons zeer lang is blijven 

meegaan. Voor het tabernakel hangt een koperen lamp ; maar 

men onderhoudt geen licht 4:daar de kerk te arm is om de olie 

te betalem. Het ebkuus lijkt ons thans nogal zwak voor een 

kerk rlie. J:oal~ verder blijkt. nog een zilveren lamp hezil. rviaar 

we ~taan hier weerom hij een l~omeins gebruik, dat nog onlangs 

Lol. voorschrifL was gPworrlen en nog niet overal ingehurgercl 

was. Zeer waarschijnlijk was rle lamp vroeger onderhouden 

ueworden met de vervreemde in komsten van een / undnlie. In 

I 746 is er een nieuwe fundatie vermeld voor 't ondC'rhouden 

van de lamp ( A.A.E.). 

In 17US is ef'n nieuw hoogaltaar gemaakt. op z'n Romein~. 

met ef~n talwfllakel. Kern~mans wijdt het in 1706 en rloct Iw! 

rJIJd wanrltaLr:rrwkr~l weg rwmen. 

l'ii !11 IHt,'i '""' !~"'"''· w.,JJi.J.t onvoJ.J.,,.",J,. ~~~~··li .. l.t ov•·r .J,. lok..J,. 
JJi,J.,,;., Iw u•·lmrlk••ff. ,J,. vrJ),JaaruJ,. 'J'.,J,..rnak.·ls v•·rl,.,.J,.n In l'l'i7" 

wr·rrl tld vf·rluul inLwfrqkk,·n voor ,f,. plt~ill.~c·rl WHHr ,.,.,, lrnrru•ntnrniH'I(• 

,,f Ollfl"'fr·n~ ~lllfHff•(c{jlHi~t· lrHfiili•• L, . .."f,lfd ( )raZf' \ÏHIII11'4' \.!t'\\'t•SII'Il 

IIJII 111 ,J..t U<·v.oJ. \V,. Vffi.J,.n /I' flo~ ifr lil) \'1111 l•·rk.·n f\,·ff<'fllllfl' 

t<~l «'l'll rnt·rlw,.ilttlr~·~· ~~~lr.arrlf'rd ... fnfl•n lldldr•·ff,.n Ie· ~Int l.llllfl'ill~ hq 
J,, . .."f,wl IHJLL 

( r,) · ,.,. 'fll!lr"~~"''''" ( ,,., '" .. ,,, .. 1,. ... ) ''.\. ''ll' ""P''r''"' 11flll"'''illll •. 



I-let hoofdkoor is met hel Mariakoor in verbinding door 

een dubbele boog, neerkomend op een middensteun. De 

kommuniebank loopt over de twee koren door. Het gestoelte 

staat op de zuidkant. 

2. ,_..J 0. L. Vrouwaltaar. 

Het Lieve-Vrouwaltaar slaat in 't ruime noord koor. dat. 

zoals we zagen, van vóór de troebelen dateert en door het 

gild van 0. L. Vrouw zal gebouwd zijn. Tot in de late middel

eeuwen blijft. op het platteland. de Mariaverering, al is ze zeer 

intens. wal ik zou durven heten «kleurloos>. In deze zin, dat 

ze gericht is tot 0. L. Vrouw ------' tout court. Uitzonderlijk 

vinden we verwijzingen naar bepaalde devoties, zoals 0. L. V. 

van l\1ilaan, van Lorette, enz. Na de Geuzentijd gaat het 

gans anders : de lokale Mariaverering wordt graag betrokken 

in de sfeer van hekende beevaarten. Of nog van de twee grote 

(levolies, die door de bedelorden worden verspreid : het 

Rozenkranske ( Dominikanen) of het Skapulier (Karmelieten). 

Te Adegem had men voor het Skapulier geopteerd. 

\Vat niet verwonderlijk is, als we bedenken dat, reeds vóór de 

troebelen, de Brugse Karmelieten er stationaris zijn (1). In 1691 

zal de pastoor aan Kerremans vertellen dat de broederschap 

van 't Skapulier reeds in 1571 te Adegem is opgericht. Oe 

pastoor is. meen ik, verkeerdelijk ingelicht. Eerst zou deze 

vroege datum wel een uilzondering zijn van helang : voor deze 

periode zijn soortgelijke broederschappen nog in de stadskerken 

van de hedelorden geconcentreerd en niet over de landelijke 

parochies w~rtakt. En dan \Velen we stellig (A.A.E.) dat de 

hroederschap te Adeg<-·m werd ingesteld ~ niPt lwropgericht 

,_..J op 13 juli 1 M3. 

De aansluiting hij een van <leze grote broederschappen 

bracht voor onze ielwat afgezon<lerde parochies aanzienlijke 

voordelen mede. Eerst kreeg mer1 automatisch rijke al'laats-

(';') ~lillionnrii l"•len ,j,. nwnclibnkn (lc,J..n \'i\1\ een h,,lelorrlt•) cliP. op 

IH•pnnlcl<· clagen. in onze lnn<lt•lijkP purocllit•s. konwn • slnlit•• ho<Hien. 

l.l.z. prc•dikcn <'n hi<-cht horen. In vergocrling voor dt• ht'W<'Z<'n <lieml. 

mochten ze, o.m. op rlc pnrochic IH•clr•ltochl<'n houden. Nn hun \'<'>'li~in~ 
lP E<'klo in I IJii-l. komPn ook ,j,, [\ lincl<'rhrot•rl<'r> nl< :-;lnl innnril lt· 

i\cleg<'m. 
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vergunningen, iets waarop men destijds zeer gesteld was. De 

de,·otie werd onderhouden door volksboekjes, die door hun 

ruime afzet - ze konden op \'eel parochies verspreid worden 

- spotgoedkoop waren. Er is de jaarlijkse feestviering ~ thans 

nog valt de kleine Kermis te Adegem op Skapulierszondag ----

en een maandelijkse plechtigheid ----' te Adegem de vierde 

zondag ----- met biezondere oefeningen en processie, waarin het 

rijkgetooide ~ lariabeeld gedragen wordt. ( 8 ) En de stationarii 

zijn er natuurlijk bi; om. door de predikatie, «hum devotie te 

stimuleren. 

De retabel van het Lieve-Vrouwkoor draagt, in 1691, een 

schilderij · de 0\·errciking van het Skapulier aan Sirnon Stock. 

ln 1693 noteert Kerremans dat een niemv altaar gemaakt is met 

een nieuwe schilderij van gelijke voorstelling. De vroegere 

~c-hilderij is toch bewaard en boven een biechtstoel geplaatst. 

Het nieuw altaar is op zijn Romeins, met een tabernakel. ln 

l6Qï wordt voor de eerste keer opnieuw de tekening van 't 

Lieve-Vrouwaltaar voorgelezen. Er was een debet; wat met de 

fJprichting van 't nieuw altaar begrijpelijk is. De ontvanger van 

de broederschap. filiep de Lille. was onlangs gestorven, maar 

zijn weduwe staal in voor het tekort. 

Dr> geklede ~lariaheelden waren toen in de mode. ln 1713 

mankt men ,Je inventaris op van de juwelen van 0. L. Vrouw: 

twee zilveren kronen. een zilveren Skapulier, ,liverse kettingen 

met kruisjes en een onlangs nieuw gemaakte zilveren skepter. 

) • ..-J Anna-en 1-luhrechtsaltaar. 

Oic:ht hij 't Li,~ve-Vrouwkoor. maar erhuilen, slaat het 

<tltailr \'itrl ~inl Anna en jj,,hrerhl. opgericht (loor ePn zeker:• 

r~ypriaan l.ml en hiiÎ~VfOIIW. VersiraelP lokaliseert ,Jat altnar 

in ('Cfl Hithouw: KPrn·mnns zegl : 4:a latere septcnlrionali clicli 

n:r!~plaruli.-. :'\11 gel,nlikl hij het woon! rcreplarulmn al zo W("l 

\'<Jr,r kr11is· ;,Is v''''r Zi)IJf!llk. 7.o,lat ik mij c"r,lcr geneig(l voel dit 

<tlbuH Ir· silllf'fr:n l.eg,·r1 ''" noor<lmllllr van transepi nf zijheuk: 

(>I) I<r 1- in ,,.(,.,,. mlff,J,." •. ""k hq ,J,. !,; •• , ''"1'1"'"· In 't Iw~ in ,.,." l.<·l•·r<· 
t•ppo .. ili'· lt· \-ln,J,.,. lt•IJt•fl tlt·zt· fHtlf ,.,,j,•:-, Wll<~rlll. fwrli'Vi'JI' hd 11 
:-.,.Lr.onwnl '"'U j,,., :"-l;ortulw•·f,J 1\'<Jrtli "'"U'''''"U<·n. r-1'"" ,J,. I··~· n•l11n<l 

luwl ''""'·II)L 'r"''l/. ,,.,., wu11r•• ltljrdiJk cl oor lwt -uk .. ·• "'"' ,j,. 
"'"''"'J,.J 11k ·•· I~ "''·nkrlllt• •·n SLopuli••IJifflf'<·"lr·•. 



of legen een moerpijler. Üp de plattegrond van 1842 is nergens 

een uitbouw te bespeuren. 

Sint Anna is reeds vóór de troebelen te Aclegem vereerd : 

in 1611 wordt de wekelijkse Sint-Annamis onder de oude 

fundaties vermeld. Oe Sint-Huhrechtsdevotie zal nog zo lang 

niet ingevoerd zijn. daar men spreekt over de stichter van 't 

altaar als van een bekende. Maar heeft Cypriaan Crul c1e 
oudeSint-Anna-devotie helpen redden ,....._.., misschien was er 

vroeger al een altaar van deze heilige ,....._.., dan staat toch Sinl 

Hubrecht nu op de voorgrond. ( 9
). De retabel draagt een 

schilderij van Sint Huhrechl op de jacht en de \'erschijnini! 

van de hert met het kruisbeeld tussen het gewei. Bij het altaar 

is een muurkastje, daarin bewaart men een gewijde Sint

Huhrechtsleutel. (1°) Hij dient om de dieren te tekenen of te 

~branden» tegen razernij. Voor dat «tekenen» volgt de pastnor 

het ritueel dat hem, met de sleuteL overgezonden was uit de 

abdij St. 1-Tuhert-en-Ardenne. De sleutel is gewijd, maar (1e 

attestatiebrief is, met andere kerkdokumenten. in 't bisdom. 

4. ,....._.., Adriaansaltaar. 

Het tallaar van de kerkpatroon staat tegen de oostmuur 

van de zuidelijke transeptarm ; daar waar men, zoals boven 

gezeid is. nog wel gedacht heeft een eigen kapel of koor bij te 

houwen. Te Aclegem is men er echter niet toe gekomen van 

Sint Aclriaan een echte volksheilige le maken. met eigen kapel. 

kapelmeesters. goederen en beheer. Wel zijn daartoe. in de 

late jare 1600 zekere pogingen gedaan. ln 1673, 9 okt.. hijgt 

men een Romeinse volle aflaat voor het feest en. op 30 sept. 

1683. geeft l\1gr. de naillencourt minclere aflaten voor cl,• 

(<J) Eig~nnardig is het clnl wt• in Sini-Snl\'nlors Ie Drugg<' clt" de,·oli~ tol 

Sin I Anna ( n·~ds v~rnwld in I C:Yi<1) en dez!' van Sin I llubn·chl 

(lwgonn<'n ± 15·10) ook. h .. ,.J lo~villlig. non ePnzP!fciP nhnnr \'t'rPnigcl 

vinciPn. 

(I 0) D. \'Prslrnc•lt• !wdt tiP te· bi wnt vrij \Winnlcl nis hij <ch,·is 

llPrwclict liS> vc·rslnnt nis n•c·n gt•wijcl stukjt• het·n '· OvPr cl,, 

lluim·<"htS>It•utc•ls. in 't Frons ook 'corrwt cl,, St. iiuiwrt ·· ~··lwtPn. 

nrmint. nnnst tic• nucl<'rt' skult;lvorm nok cl~ jachthoornvorm in 

gPIHuik kwam. ziP E. \'nn llPun-k. Si. llul>Prl PI son cuitt• !'n 1\·\~iquo 

192'i), hl. I'J <'11 1.. lluygh,.J,nNI. St. IJ. pntron tiPs chnsst•urs ( l<l~;-) 

h\z. I 'i I. 
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oktaaf ( A.AE.). Omstreeks die tijd had men van de bisschop 

een relikwie nm Sint Adriaan bekomen. ( 11
) i'-1en vroeg om 

te mogen omgaan met de schaal om het altaar te <versieren» 

(A.A.E., 30 sept. 1683). Dit altaar was in 1672 gemaakt (de 

Potter. bl. 21). 
De relikwie van Sint-Hubrecht, een vingerlid, was gesloten 

in een zilwren zein~el met kristalglas. Üp de zilveren montuur 

stond. aan de ene zijde, Sint Adriaan : aan de andere, 

0. L. V. van 't Skapulier : een bewijs, meen ik, dat het stuk 

niet alleen uit de ~chaal van Sint-Hubrecht werd betaald. Ze 

werd op het Adriaansaltaar uitgesteld op het feest en onder 

de oktaaf. Ook nog in de Paastijd, wanneer aan clit altaar de 

wekelijkse Pestmissen werden gecelebreerd. Pestmissen, die zeer 

verspreid waren, worden doorgaans in deze periode van 't jaar 

gevierd. Dat ze te Adegem aan dit altaar gecelebreerd worden, 

is maar te wnvachten : Adriaan rekent onder de traditionele 

pestpatronen. 

Al deze altaren beschikken over de gebruikelijke uitrustin~ 
van kruisen en kandelaars. En daarbij over de echt-litnrgische 

versiering, die, jammer genoeg, meer en meer in onbruik raakt · 

er is een hele serie antependia of altaarvoorhangen, die volgens 

de liturgische kleuren afwisselen. 

* * * 
Voor het overige zijn we eerder karig ingelicht. Er is een 

preekstoel. In 1746 zegt men dat het een oud stuk is en dal 

er best een nieuwe zou komen. Hadden we nu maar die 

gedeklasseerde pret~kslor~l ! De huidige, die ongetwijfeld met 

de kerk van 1842 lot stanrl kwam, is eerder onbeduidend. Er 

is er~n voldoend aantal biechtstoelen, die thans verdwenen 

zijn. wf!l is er, in de linkerl.ijbeuk een zeer mooie, owle biecht

stoel; maar zoals de Pol.IN (blz. 21) opmerkt., hij is slecht~. 
in de jaren 1800, van elriNs nnar Arlegcm overgekomen. Twee 

;mdr~re ( gedatet·rrl 1732) zijn vnn na Kr~rrcrnans lijd, maor zeer 

goede si 11kken. In 1712 levert dr~ Brugse beeldsnijder .lnn 

( 11) IJ,. r··likwi•· !.ad rno·n ..tu•·nlqk uo·ln u•·n VIII! llulwrl I lnply. i""'""r 
f,. l11ll•·rn. /1" nv•·r lwrn. V. /\ri• kx. ( ;,.,chl•·•l••nL' vun Piit<'rn (I 'I 'i I). 

1,11 1111 11 I Juply . ...; Tl ... WH> "''" ,.,,.,],ykr f'.J,., lolild<·ro•l• •·n 1'1'11 

oowrkw'""'l111 ft111"" llq w ... , ,.,,n ~~~"'' v•·rz11nwl""' """ r•·llkwll'i;n. 

•i1•· l1ij, f>l) tl)ro ,J"",f ( )() ""Jil. II1H I) 111111 Zllll k•·rk l1· ('1111'111 

lJ\'f'frrlllfJkll·. 
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Backelant twee heelden, een Sint Anna en een Moeder Gods, 

met meeg"l.ancle vergulde processietronen. In de vensters staan 

wapenschilden van de heren van Maldegem (De Potter, hlz. 

21-22). De doopvont draagt de datums 1594 en 1622. In 1691 

stond ze achteraan in de zuidbeuk. De deken tekent aan dat 

de voorgeschreven omheining of tuin ontbreekt, maar dat de 

vont zelf goed gesloten is. 

In 1691 had de kerk drie ingangen, alle op de uiterste 

westkant. Dit mogen we hesluiten uit het feit dat, op 't einde 

van de middenbeuk, een groot vrijslaande wijwatervat is, dat 

van de drie ingangen gemakkelijk bereikt wordt. (1 2
) Elk van 

de drie ingangen heeft nochtans een klein wijwatervat dat in 

de muur ingemetseld is. Geen enkele deur heeft een tocht

portaal. 

De sakristie is verwelfd en voldoende gestoffeerd, al is 

veel kerkgewaad in erbarmelijke staat. Kosthare ornamenten 

worden niet vermeld. Wel zijn er acht kerkvanen <goede ende 

quaede». 

Het zilveren vaatwerk zal in de loop van de jaren 

vermeerderen. In 1611 zijn nog tinnen kelken in gebruik. Ze 

worden nog, met meegaande zilveren pateen, venneld in 1715, 

wanneer een volledige inventaris wordt opgemaakt. In 1691 is 

er een verguld zilveren zonnemonstrans en een dito kelk die. 

met een daartoe geschikt deksel, ook als ciborie dient. Er is 

een kelk, zilveren kop op koperen voet, volledig verguld ; een 

zilveren schenkblad met ampullen ; twee herechtingsvaatjes, 

waarin en de ziekenolie en de hostie geborgen wordt ; een 

zilveren godslamp en een zilveren kroes of kop voor de wijn 

van de kommunikanten. Het gebruik wijn te geven aan de 

kommunikanl.en is bij ons lol hegin 1800 blijven meegaan; de 

vroegere .t'vlechelse Katechismus sprak nog over <de wijn die 

men toedient om de I-I. Kommunie te vervoorderen>. In 1715 

wordt een zilveren busje vermeld voor 't Krisma en de 

Katechumenenolie. Er is een zilveren lamp. Over de juwelen 

van hel Lieve-Vrouwbeeld en de relikwie van Sint Adriaan 

is reeds gesproken. 

( 12) l'vJr.n knn zich nfvra~<'n of in de huidig'' doop\' on! ~t·t•n >lukk .. n \'1\11 

dal rnonurnl'nlaal wijwaterval lijn \'t'f\\'t'rkl. l )jJ zou ,]j,• t!uhlwlt• 

tlnt .. ring ( 159ï-1üc.2) h .. lp<'n vcrklan·n. 
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Om reden Yan de onzekere lijd is, in 1691, het meeste 

zilver.wrk naar Brugge gevlucht, in het Sint-lanshospitaaL 

waar de zuster Yan pastoor Cornelis non was en waar hijzelf 

zijn laatste dagen is gaan slijten. Kerremans steunt erop dat 

alles naar Adegem moet terugkeren, maar dat gaat niet 

gemakkelijk. In 169:- is 't zilver.verk in 't bisschoppelijk paleis 

te Brugge, in 1698 eindelijk op de pastorie. Maar in 1701 is 

het opnieuw naar Bmgge gevlucht, bij de apoteker Lenaard de 

\Vitte. Eerst in I :-1.:1 Yinden we het te Adegem terug. 

In 1611 wordt reeds een klok vermeld. Zeer waarschijnlijk 

een klok van vóór de troebelen, die door de parochie was 

bebstigd. \ \' ant de tiendheffers moesten een tiendeklok geven 

en in 1649 wordt een proces ingespannen om deze tiendeklok 

te krijgen. (A.B.B., F.). Het proces duurde tot in 1700, maar 

intussen had men reeds deze tweede klok laten gieten : op 15 

april 1676 ( A.A.E.) wordt de deken gemachtigd de nieuwe 

klok te wijden. Kerremans vermeldt de twee klokken. Men 

luidt de beeklok drie maal daags en de koster trekt voor dat 

luiden een biezondere vergoeding. 

Het kerkhof is op de oostkant, naar het dorpsplein toe. 

afgesloten met een muur; op de andere zijden, met een gracht. 

Üp de noordkant is het heidenkerkhof, voor hen die gee'l 

kerkelijke begrafenis krijgen; maar in 1691 was dat stuk 

kerkhof, zonder consent van de bisschop, vercijnsd en rle 

pachter had er een huis op gebouwd. In de cijnspacht was 

echter gestipuleerd dat, voor de zeldzame gevallen, de tuin 

van de cijnspachter als heidenkerkhof mocht gebruikt worden. 

Dat was niet in orde. Wat overigens ook niet in orde was, was 

't kerkhof zelf ; doodsLeenderen lagen aan alle kanten gestrooid. 

In 1691 gaf de deken hevel deze beenderen te verzamelen <~n 

een passende plaats te geven. Toen hij in 1694 terugkwam. 

was dat wel gebeurd : ze lagen opgehoopt tegen een van de 

vier moerrijlero; van rle toren, waar ze 't regenwater opnnrnell 

en C(~fl er:ht gevaar oplev1~rd<·n voor 't inslorten van rlf' 

lrm~n. ( 13
) Die kl.:irw Li1:zonrler hcirl is van helnng. Drie van 

I I)) • Turri• mlro • .tur rulo11ru, •·x •·o 'I'""' '""'' 1111n, n pnrl<- nwtrnll. 

t·r,rnunpalur : )rlqut· •·x ,." qutt(l o ...... 11 morluorurn nl, •·xlrn -.unl rfïH1~iln 

•·f o~qtJ11 plu\ ldli"'., tfll•·r ''~''' ~~~·rt•lll ", f ), \',.r..,lrat·l·· la,.,.[ I vul\ ,1,.,,. 
lt·l .. l ,.,.,, tHHitlliW~I·IHiU«• iflf,•rpP·luf.i,. '-i''il''\'f'fl, 



de vier moerpijlers slaan zeker binnen het kerkbeluik ; er is 

~Iechts een die voor ons geval in aanmerkir.g komt, de zuid

oostelijke, tussen zuidtransept en koor. Daar vinden we, in 

1842. het gangetje dat van de sakristie naar het transept liep. 

ln 1 G94 bestond dat gangetje dus nog niet en paalde de hoek 

aan het kerkhof. 

De torenspits was in 1694 door de bliksem getroffe;1 

gewees~ en half ontdaan van schaliewerk. Dal werd eerst in 

1699 hersteld. 

Üp 14 sept. 1735 kwam Mgr. van Susteren drie altaren 

wijden : hoog-, Maria- en Adriaanaltaar. Het hoogaltaar stelde 

hij onder de aanroeping van Sint Jozef (A. A.E.). Oe bisschop 

heette 1-Ienricus-Jozef. maar vereerde Sint Jozef als patroon. 

De huidige voorschriften, die het tot een verplichting maken 

het hoogaltaar aan de kerkpatroon toe te wijden. bestonden 

nog niet en Sint Adriaan had overigens zijn eigen altaar. 

Üp 2 nov. 1777 (A.A.E.) gaf de bisschop consent bomen 

te verkopen om een nieuwe kerkvloer te leggen. 

ln de jaren 1700 zien we de Sakramentsverering toenemen. 

De dotatie van de vroegere wekelijkse Sakramentsmissen ( 1611) 

was voor de herstellingen opgebruikt; op 19 jan. 1778 worden 

opnieuw twaalf gezongen Sakramentsmissen gefundeerd. 

Kerremans had hetreurel dat de berechtingen zonder het minste 

uilwendig erebetoon gebeurden : in nigris, zonder licht. 

zonder bel. ln het A.B.B., F. berust een ongedateerd stuk ~· 
schrift einde 1700 ,........, «Regulen ende Ordonnantien voor het 

Broederschap van het allerheyligste Sacrament> te Adegem. 

Een van de eerste betrachtingen van de nieuwe broederschap 

was juist de berechtingen meer luister bij te zetten door de 

aanwezigheid van de «confreers» met waslicht. De leden 

moesten op gelijke wijze de grote processies vereren : op 

Pinkstermaandag, 't Sakramentsfeest, de plechtigheid van 't 

Skapulier, 0. L. Vrouw Hemelvaart. Sint-Adriaansdag, en de 
kermis. 

M. ENGLISI-I 
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EE:'\ \'ECJ-ITP,\RTIJ TE l'IERENDREE 

Op /On dag 1--1 jul i 1669 kwam Simoen [v[eere. kleermaker 

te Gent. te paard van Aalter. Gekomen nabiJ de molen lt: 

,\ Ierendree noeg hij de weg naar Gent. In plaats van ingelicht 

te worden werd hij behoorlijk uilgelachen en achternagejouwd. 

Hierover was onze stedeling niet al te best te spreken. Hij 

was vooral gram op de molenaar. die de leider van het groepje 

bleek te zijn. :'\aJerhand luchtte hij zijn gemoed aan een 3-tal 

personen zeggende : sij hebben daer achter mij Çtheroepen ende 

ghelachen, zij en moeten achter gheen heerelijcke Liens roepen, 

cfat het Ie Ghenl ghebeurde rfe solciaeten sauclense vanghen. 

Ongelukkig \'Oor onze kleermaker was een der personen de 

zoon van de mulder, die het natuurlijk \'oor zijn vader opnam. 

overigens op ePn nogal hardhandige manier. Simoen 1'1eere 

werd van zijn paard getrokken en men sloeg een kruik op zijn 

hoofrl aan stukken. Op zijn gejammer : en slaet mij niet meer. 

uhij sine/ mij clc>n cop in, lr:k hebts ufwnouch, lieten zij hem 

los. Met 11rote moeite geraakte hij te Gent. waar hij zich rlienrlc 

lf' I a I en verzorgen. 

Ge1~rl van Wassenhove fs P>ourlewijn. oud 27 jaar, geeft 

r>1~n andere vcrsic varr het verhaal. !lij zegt rlat zij op rle 

Molenakker een ~11111 oniJekende p1•rsoorr zagen naderen, rlit> 

~~·w,~lrlig IIÎI\'iel IJf! ,],. rnrrlcler. I lij zef,!,lc o.rn. : lek kenne fH•m 

U'Pf. !rij fwl'{l eens flfH•I'rijl rnijn scf/IJ(Jflfflcwrlcr. lek snl fwm 

II'Pf wijs rnrwrke11, SIIJI'I!rende unde IJfrwckr•ndc met drijnl~<'
rrwniPfl, dut f1ij fH•rn .WII/1(1' tf()ul sd1irdl'n o{te do<'fl riool 

sr:ful'leu 'J{Ie rf(),~fl IJWifJfwn rn!'l sofrfw·ii•H nf . .",Jmnrw<'r dot l!ij 

f!f'IIS ruwr ufwmfr .mwfr• r·rnrrrrH•n. Or rll'ze woorden wr·rr! hij 
rl;m iliHJ{.!r~viiiii•IJ ci(Jor ( ;,,iJJ,IIrnl!' Codhil!s, zoon van r!c 
rr11 rlrlt·r. 
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Een staaltje le meer van de ruwe aard onzer voorvaderen, 

die voor een nietigheid mekaar in 't haar vlogen. 

Rijksarchief Gent. fonds Vind"rlwulP nr. I :-s. 

\ I.ESEI.I.IKE CONVERSATIE TE ZOi'IERGHl 

tviaaiken 1-laeck fa Lieven. 40 jaar oud, wonende te 

l:omergem. Stoklevij\·er, werd ondervraagd omtrent het vader 

schap van haar onwellig kind. 

Op 8 februari 1666 verklaart zij onder eed : dat l''Jorlen 

rfe \lliegfwre woonende binnen cfe voorn. prochic van Somer

ghem, u•esencle een g{wfwwel IIWil me/ hoer l1eeft ghenornen 

diuersclwlijck uleesschelijcke conuerso/ie, insulcker uou~rhen dat 

zij claer doore begort is ucm kincle, emfe bijclien dal zij lol 

!weren kincle sloende Ie barren geenen onderen uaeder en is 

kennencle als cfe voorn. de uliegllere, den weleken hoer ciaertoe 

cliuerschelijck heeft onsacht e11cfe 9hesoliciteer/ bet uan ouer 

een jaer, ende omme sijne uoorrlere wellus/en Ie nemen heeft 

l1ij de deposanle uylten lwyse van /\ntlwnis de keysere 

glwropen fwer segg/wncle cfat sij uoor hem moesle draeffen eenen 

brie{ tPillenrfe alscJO me/ hner opde slroele nemen andermarl 

vfeesschelijcke comwsnlie, [!lle/;jck hij uan Ie uooren nocl1 l1ee/t 

aheclaen inden meeriaers bosch emfe op andere pinetsen ende 

naerclien daerinne noch al!econlinueerl lol claorloe dat sij uan 

lwm beurucht is ll!el kinde. so11rfer cfot sij effec/iuelijck can 

segghen clen preeisen /ijl. U'W111eer sij !JCt•ruclJI gl1eu·orden is. 

uerclaerencle uoorls dat sij me/ llien!anl anders en Twe{t 

ghenomen l'feesschelijcke conPersalie wonrcloore sij l>el'rucht is, 

don alleenelijek ll!e/ rlen t•oom. morfen de 1'/ieglwre. enrle 

nncmentlick niet me/ pie/er unn f!ulle {s 0/il'iers, noclJte l'Wl 

fte111 ovul cfuerloe unsoc/!1 olwweesl. l'eele min mei oock eenen 

/ooris, gheseyl clotsuck.» 

rvJaaikt'n is rlu,; formeel in haar \'erklnringen. 

1]-:i\ ;'-.1.\N-;1..\(~ Tl·: 1\1-:1./IJ.I·: 

Op -1 augustus 1667 wcnl Jan Yan llccke l's Pieter. 

sergeant Yan cle wacht lc Ht'lzcle. llcergcschoten door Lien•n 

Schelstraclc fs IJicler. In deze Zilak \\'crdcn \'t•rsrhillentk 

personen gehoord. 
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Charles Yan der 1-laeghen fs Charles, oud 31 jaar, 

\Trhaalt de toedracht der zaak al~ Yolgt : op -1 augustus kwam 

de hu~erwacht te Belzek. na het alarm te \ \' estbeke, samen 

in de herberg \·an Lameins de Zuttere. 

\ · an hieruil trokken zij onder leiding Yan hun sergeant 

Jan Yan Hecke. naar de huizen van degenen, die ontbroken 

hadden op de \Yacht om hiervoor de vereiste boete te innen. 

1'\adat de wacht in de herberg teruggekeerd was, kwamen 

hier ook Lien'n Schelstraete en zijn huisnouw binnen. Oe 
Houw begon uil te Yaren legen de sergeant en zegde dat zij 

}!eenszins \·an plan waren de vereiste boete te betalen. Strijd

lustig \·oegde zij er aan toe : ghij snijppers. ufliJ schuymers als 

gllij syt. ghyl. en sult met mijn gelt niet cfryncken. Hierop 

replikeerde de :<ergeant heel kalm dat het geld tenslotte voor 

hem persoonlijk niet was. Dit irriteerde de woedende vrouw 

h[ijkhaar nog- meer. Zij antwoordde : lek weet soa wel als ghij 

wal rlaller op loopt. ick sa! bij cl'Tweren gaen. Hierop vertrok 

het echtpaar. Toen hesloten de manschappen van de wacht 

onder leiding Yan hun sergeant mel drie man de boete ten 

huize te gaan opvorderen. 

De krijeshaftige echtgenote stond de mannen voor haar 

,rh11rrrcleur met een riPk in de hand af te wachten. Toen 

ser!!can\ van llerke 7ijn mannen bevool een zak praan r~l~ 

pand mee te nemen. riep de vrouw : Liever dat ge dienen snek 

~oude merlecff(lerd1en, lek snurle hulder dienen rieck in hulder 
rlrwrmPn >lf'ken. llierop wer1l zij de riek afgenomen door .loo" 

(j,. Vos. 

(lp dit L.l,aal is haar llliln rwderiJij gekomen. I lij I iel zijn 

wanmole-n in (Ie ~~~~ek. liep vlug irr hriis f'll kwam terup nwt 

zijn uwr. Op 1 1/2 roefle ( = "i rn.) afstam! school hij serpt•anl 

van llerk.· nf·c·r. I J..vi(.! opl!<'\\'rmrlerr liep hij oprrie11w zijrr h11i:; 

Lirrrwn orr, nf•l!fflitids 1ijrr ro<·r lP larl•·rr. llic·rop vNlrokkt·n clr• 

Witf flii!PZt·llf'fl hc•\'il! <HdsiPifl, ll<tllal zij vasll!<'slclrl hadden cl;d 

Ju, \'illl ll(·r·kr· rrid lllf't•r lt•efriP. 

( )rrnri(l(l,·llijk rlit ;.ijrr rlliscLiilfl hil,l I ,icv<'rr ~dwlslracle 

ililll liJ! I w·LIIIIf I ,if'\'f'll ,j,. ( 'IIYJ!C'[I' \' ·rl(•l(l, ,!ie· np hd !.t\\'ildi 

v;ur fw' Sf'hol Wil' kor11c·r' '''''1!''1"1"'11 : rJ('/, 111ijn kifl(f<'rs dut /rk 
''''' fun(iflf'll /ijrlf flliJfl l'fUIIIJ'('fl.'i rrlf'rff flfwrfuf'fl f,('!J/If', ocfr /ct~ 
lwf,fw rf" d(,()/ IJI'rdi(•fll l'flr/r• fd~ wifrf,., ()rwk Ponn•rr s/err•Pfl ... 



och tva/ clat ick ghedaen hebbe, ghebrocken dat Godt 
glwmaeckt heeft, ende waere locl1 ]an van J-lecke niet. 

De eigengereidheid Yan de boer en van zijn echtgenote 

Ccindigde hiermee op een tragische manier. 

Rijbarehief Ce nl. fonrls \ 'inderhoule nr. 1 ;-s. 

RECJ JT V:\N VRJ.JGEWEJDE 

Op 1 september J 679 werden .Jan Claeys, Joos Criel, 

Gil/is van Hecke, Charles Colpaert, Stoffel en Lameins de 

Weven\ Lieven Coyman, Stoffel Neyt, Jan Aerls, Stoffel 

Steyaert en Lieven de Cuypere ingezetenen van de wijk Belzele 

«ghecallengiert» door officier Lieven Pattyn omdat zij hun 

beesten te grazen lieten in het gemeente van de Gaverse 

Meersen. I-lei getuigenverhoor is wel interessant omdat er 

verslag wordt uitgebracht over vroegere toestanden en 

gebrui ken. 

De meeste geluigen verklaren «wel te weten ende ghesien 

te hebben van over beth dan vijftich jaeren dat de bestiaelen 

toebehoorende de ghemeentenaars van belsele aldaer hebben 

gheweyt soo haest het hoy gheweerl was sonder daltPr te 

\'ooren gedaen was ofte gedaen moeste wesen eenich kerck 

ghebob. 

Het hetoog komt verder hierop neer dal de gemeentenaren 

het als hun recht beschouwen hun heesten te laten weiden in 

de Gaverse l\1eers het ganse jaar hehah•e voor de periode \'anaf 

<) mei lot de lijd dat het hooi geweerd was. 

Buiten deze periode kon de toegang aan de meers slechts 

ontzegd worden aan de gemeentenaren door hel houden van 

een speciaal kerkgebneL 

\\lij slam1 hier dus nog voor een laatste overblijfsel nm 

een eeuwenoude gcmeenschappelijke dorpsuilhating. In elk 

geval, de inwoners van l)elzell' beschouwdt>n dit optreden van 

het: openhaar gezag als een inbreuk op hun van oudsher 

gevestigde prerogatieven. 

SCJI;\))E VEROORZA\1\T DOOl~ I WT 1·1\.\N~ 1.1·:( ;rR 

Op 27 <lecemher 1681 getuigen vcrschillcndt' inwonl'rs 

van Belzele dat Picter van 1\.erckvoonle grote schndc opgclopL'll 

1:3-1 



heeft lijdens de Yoorbije (Hollandse) oorlog. ln mei 1673 l1ij 

het uitbreken ''m de oorlog verloor hij bijna al zijn veld

Hurhten wanneer de fransen 8 dagen op Belzele gelegerd 

waren. Zij sneden de opgroeiende rogge af om er tenten mee 

te maken. 

In het jaar 16:"6 moest hij andermaal voor de Franse 

troepen duchten op doortoch l naar het Land van Waas. In 

1677 \Yas hij belast met de onderhoudskosten van een Hollands 

~arnizoen dat tot 6 p. gr. per hunder beliep. I-letzelfdè jaar 

kwamen Franse troepen gelegerd te Ivfariakerke en Drongen op 

Belzele foerageren. 

Ten jare 1678 tijdens het beleg van Gent leed hij terug 

grote schade. Toen Belzei e tijdens de maanden november en 

december 1h:"8 en januari en februari 1679 opnieuw door 

Franse troepen werd bezet. was het weer eens Pieter van 

Kerchoorde, die samen met andere inwoners van Belzele, het 

er~ te ,·erduren kreeg. 

Derhalve zou het maar recht en billijk zijn dat hem ten 

minste een kwijtschelding van 3 jaar pacht toegezegd werd. 

\'ERKOOP \':\:'\ KI.:\ \'ERZ.\i\fJ 

Op 15 novf~mlJer 1784 verkoch I Frans Verbiest len hui ze 

v;m flielcr c~n hans V<HI lloon·heke. IJeiden kooplieden te 

I.<HI(!t-rLrua(!e nan .Jan cle Letter, koopman te Erl vele Ie een 

zeken· hoevec·lf•eicl klavcrza;tcl. llcl wc·rrl Vl'rkochl aan 1) 

!.(roten per poncl. N<Hic·rhancl hlc~ck echtc·r clat hel werkelijke 

gewir ht \'iJl I lwl kliJn•rz;utrl niet ovc·rc·ensll'lll<le md cle 

w~rkocht•· hocvt~c·IIJ•·irl. ll,crop wcrrl m·c·rr·c·JJ(!ekonwn rlnt Frans 

\'r:rLiPsl rlc· itiHI\'IJIIr·cHir· li<H:vc•c•llwicl ilciJII'raf lc·11 llllize van 

l'idc·r \'ilfl llotlfl·lwkt· Lrc•fi(.!l'll ZIJII. l\1) ('(~IJ volf_(t'llfl(' al'lc·genhc'Î<I 

ktliJ Jan tic· I .dlc·r fwt riHar konwiJ ;dflaJ,.,,. 

( Jp \TI)ijilf.! I 1J IIO\'!'IfiJJ!•f 17H·J c•\"<'IIWeJ kwam clc• ZOilll 

\'illl l:r""' \'uf,it·sl fwt /ickjr· klilv<•fl;c;ul lc·fll{.!hal<·n. 1ocLd nll7.<' 

kLcvr~f/iJilfJkfJ"(lfllioll ,J,. lt· Wf'ÎIIÎI.( f_(<·lr·vr·rrlc· ho<'\'l'c·lfll'i<l nooit 

i11 llillltlr,r• krr·t•f.!. 

w; 



Er:N IJIKSCI IOL'\\'ING TE E\'ERCH! 

Op 30 jrl/1uari 1794 werd Lieven Baetslé hesdmldigd de 

riooei van .lacohus Debhaut veroorzaakt le hebben. Daarom 

werd het lijk ontgraven en van ambtswege de liJkschouwing 

hevolen. 

Allerf'erst verklaren een paar geburen dat c!e heschnldigdt> 

uil een eerhare familie stamt «sijnen vade~ broeders ende 

swaeghers waeren persnonen godvreesende ende paesible 

menschen die niemand iets misdeden». 

J'vfeester f:ustilchius Gregorius Bmggheman fs Jan. 

«licenliaet inde meclicijnen inde universiteyl van loven». oud 

47 jaar. verklaar! «dat hij deposant gesien ende hijgewoont 

heeft het aellSchauw van een Caclaver tgonne van wegen het 

officie van dese .lurisclictie ten overslaene van commissarissen 

mitsgaders van den doctor de Reirende den chirurgien lierenteyn 

gebeurt is op rlen I 0 juli 1793 in den wijck van meerheb 

hiJmen de prochic van Everghem alwaer het gcseyde ]ichaem 

gedolven was.» 

De man der wetenschap verklaart dat zijn collega's het 

lijk slechts zeer opperdaklig onrlerzocht hehhen en onmow·lijk 

de doodsoorzaak konden vaststellen. 

Hierhij kwam dan nog dal de pul. waarin het lijk begrawn 

lag. veel te klein was. zodat de \\'onrlPn op he1 lijk \ennnedelij~ 

na de dood veroorzaakt werden. 

Sieur Niklaas de !)loek fs .lacnh. chimrgijn te Gent. 

bev~stigl de verklaringen van zijn collega. 

Pieter elP Ne\'P fs .lan. oud 27 joar weet nids tPn laste ·lf 
ten ontlaste in te hrengen. I )e hesehuldiging van moord is cl u~ 
eigenlijk onvolrlocnrlc gemotin•t>rd. 

.Ion f"rons \'!lil de \\fallt· fs 1\ttgu:·din. op 21 april I ~8~ 
gehuwd rnet l.ivina l' la rit• \'<lil f)astclncrc dicn(le op I ï 

rlecemhcr 17<)0 klacht i11 tege11 zijn schoonvader ljt'\'l'IJ \'illl 

Bastelacre l's .Ion. 11/l Frans van t!t· \Va/Ie was ingl'lrnuml 

!Jij zijn schoonvader en had er een got•d deel \(lil hd \\'erk 

ge(! aan zonder dat hij er ooit helworlijk \'(Hlf \'\'rgtlt't! \\'t·nl. I )it 



gelwmctt' nadat zijn ~choonvader op 21 januari 1789 het heelrijf 

aan hem o\·ergelaten had en hij hicn·oor zijn vroegere 

verdienslt>n in mindering wilcte hrengen voor de overname. 

\ 'erschillendt> gel ui gen verklaren dat Jan Frans van de 

\\'alle tijdens de periode na zijn huvvelij~ hard gewerkt heeft 

hij zijn schoonvader. c:soo in het voeren van het peird, het 

saeyen ende labeurt>n vande landen als in het doen van ander 

ho erewerken ... 

Hierdoor kon Lieven \'an Bastelacre zijn knecht thuis 

laten wat hem een jaarlijbe hesparing meebracht van 12 pond. 

een keizerlijke kroon voor «godspennincb. nog een keizerlijb 

kroon voor de oogstkermis en 18 ellen lijnwaad ter waarde van 

2 sch. de el. :. !en wrklaart dat dit te dien tijde het normale 

knechtenloon was te E,·ergem en omliggende. Zijn huisvrouw 

cleed het werk ,·an de vroegere dienstmeid waarvan het 

loon bedroeg S p. 10 sch. gr.: mondkost. een halve kroon 

•godspennincb en een halve kroon voor de oogstkermis met 

f'en stuk lijnwaad ''m 15 e1len aan 2 sch. de el. 

Daarhij was ;rijn schoom·arler ,·anaf 21 januari datum van 

overname. tot 20 augustus 1789. rlatum van zijn definitief 

wrtrek hij hem in de kost w~weest. Dit onderhoud werd 

r~\·eneens aan 1 schelling per dag geschat. IVleuhelen. klederen 

en hiliskateilen hlr·\'f~n er lot I ~eptcmher 1789. Deze bewaring 

werd geschat op ·1 grotr~n per clag. 

Srhoonvnder stonrl Lij zijn schoonzoon rlus heel wal in 't 

krijt. 

I I el rei! rl al rl il onrl r·r;rrwk pi ititl s moest h ehhen al Slll cel e 

het Vf'flr•·k \'ilfl rlr· schonm·arlr·r wijzer1 Pr op <lat elP lwPe nwl 

rnoeilijkfwrl<·n 11il elkam zij11 g<'l!ilill1. 

7ef'r inlews~;lfJi i11 rlit Pnkwl'sl is rlr· vaststelling Villl het 

l!r~rnirlrl .. lrfr. krwr hlr·11- r•n rrwirlr·11loon Ie l·:veri!Cill. 

I),. k•·rbr,r•t·~l•·rs \'itfl \\'orrrlr·ll!•'ln llilflrlr·n r•r voor \.!C';rnrl.!rl 

rial rlf)f!f r·t·tr lli•·lfw•· ,, lrrkkrlll! \'illi rlr· Lankr•rt 1111'11 llll'l llll'l'l' 

l!''lllilk ,j,. l,illrliiLIJII i11 •·11 1111 rlr· kr·rk kf!ll rlral.!r'IJ. 

Tf!r h W••r•·rr •·r ,.,,k,.f,. ·· parrwlrir·kwr·zr·l~·. rl;,. :ril'h 11'\.!l'll 

,f,·:re lllititlr•·!.!•·l \'illl al(!r~rrrr•t·fr l.r·lanl.!. \'Pr:rf'll••fJ. 



Het waren de dochters van de dorpsdokter : de juffrouwen 

J'Vlarie. Anna, Rosa, Paderia en Eugenia l'ialingie. 

In deze eigenaardige zaak werden verschillende geluigen 

geboord. rlie allen eensgezind verklaren <dat zij ter zelve 

gelegentbeyd meerrnaels hehhen gesien dat voor den selven 

jaere 1788 ende soo ende gelijck de kerkebanken als dan 

stonden gearrangeerl bet zeer moeyelijk jae schier onmogelijck 

was om binnen df' kerke met ofte zonder den Baldaquin ofte 

den zoogenoemden hemel met decentie ende behoorlijck respect 

de processie te gaen». 

Enkele oude banken werden aan de koster van Wondelgem 

verkocht en door nieuwe vervangen. 

Tenslotte verklaren alle getuigen dat zij «wel zeker zijn 

ende gezien ende ondervonden hebhen dat verre den meesten 

deel vande Inwoonderen van wondelgem volkomen appaise

menL hebben in den aduelen stand ende direclie der banken 

zoo die bezorgd ende gereguleerd zijn g·eweesb en dat er slechts 

enige inwoners van Wondelgem onder druk van de dorpsdokter 

biertegen geprotesteerd hebben. 

Rijksarchief Gt>nt. fonds Evergcm nr. 655. 

IlOUDEN \'i\N I IERBERG ZONDER TOEI .. \TING 

Tegen J'vlattbeus Bernarclus Galens te \Vondelgem werd 

rloor de baljuw \'<In het Graafschap Evergem proces-wrhaal 

opgemaakt omelat hij herherg had gehouden zonder Lot'lating 

of octrooi van de heer. 

Verschillende geluigen vt'rklaren dat zij tijdens de maand 

december 1788 gezien lwhhen dat J'vJattheus Galens in zijn 

huis herberg gehoudt•n bt'eft «hij rniclrlel van Ie tapp<:>n <:>nde 

te verenopen hier. genever ende ondere clrancken ols meelt> 

zaele te verleenen aencle persoorwn <lie l<:>n selven ~ijn<:>n huyse 

frequen teerelen. 

EEN \'ETE TU~~EN <~1-:1\l 'I~EN 

Op I I mnarl 1668 wNd Bmhnra dt' Deckere fa Jnn. 

huisvrouw van Karel Pruyrne. zodonig fopgetakel<l <lo<lf .lnn 

~ierens. vader en zoon. dat zij ondt'r kerkerechten Ie her! lng 

RR 



Op YonrnoenHle datum slonel zij Yoor het huis Yan Pieter 

dllul;:t. tnt•n zij de huiswouw Yan Jan Sicrens opmerkte. lot 

wie zij zegde dlnt sij hm'r eens soude cammen spreken. Hierop 

vem·i]derde nomv ~ierens zich haaslig en begaf zich naar huis. 

Rarbara de Decker Lrok haar achtema maar stond voor een 

gPsloten deur. ~let aandrang riep zij f\!yntken compt lwyten 

om Gatlts wille tie c·nwu·en sijn lüer die tueranderen sullen. 

Ondertussen echlt>r werd Barhara vanachter aangevallen 

cloor Jan 5ierens. die haar een slag op het hoofd gaf. De vrouw 

Yiel t'chter niet slinb en gaf haar aaiwaller een slag terug in 

het aangezicht. 

llierop trok de wouw naar huis. maar onderweg ontmoette 

zij .Jan Skrens. de jonge. die op straal aan het «rollen» was. 

Op de naag wat hij van haar wist te vertellen kreeg zij een 

pak slaag van de jongeman. Bij het weglopen werd zij nog met 

c·cn stok op het hoof cl bewerkt. Toch had zij nog de moed om 

naar het huis van Jan 5iert>ns temg te keren en te dreigen 

fan Sierens en myntken ghy suft hel verancleren tgone gl1y 

gheseyt hel't o[t snf lvne11 cos/en. Zij werd er hardhandig buiten 

geduwd en toegesnauwd gnet cfeure met u verbrande kaeke, 

men kent u wel. J'\Jadat zij hierop geantwoord had ruaer vooren 

kenrfe mij PCJ(Jr /oovenersse, diefeggl,e ofte schelm, werd de 
deur voor haar ;-JCU~ d;r·htgP~Iagen en liet men haar staan. 

Thuis gekomen moes! zij zich onmiddellijk laten verzorgen 

en werd nadc·rhanrl lwdicml. 

IJ-:~ \\',\i'\11( >( >1'~1 J:\.\1 > 

( )p 2) fi{)\'I'IJJIJ('r I IJ77 verrlrcHik l.il•\'ijne clt• [\ leyerc• r, . 
. Jonas r·r1 er·hLI!c·Jioif' \'ilfl loos Cornc•lis i11 een clrinkpt!l op 

f,,,;,r hor Ir· ~l('rc'Jtrlrc·c·. 

I )rw :,!c·IIIJ;..!C'II vc·rklilr<'n cl;ti rlc· \Totrw :.;let·cls C'l'll tlldll'· 

risrH'II)kr· lc·vc·rJ~Wilfl<lc·l l!eldrl l)(·c·l'l. l.ij wc•rcl O\'t'f\'iiii(•Jl rloor 

c·c·Jt kw;,;,tL.itltiJ;..!<' koorls. clir· l1ilill \'illl ltitilf zilllH'II IH'rool'clt'. 

lcwfl hititf III•JII, llitcLti /lf l>f'I!Tht WilS, c•c•Jt clokic·r l!ill\.! hillt•Jl, 

Wil.' tic- \'fiJIIW OJI\'I'fWill l11 Clf>I/I'Siititll. WiiiiiJC'C'f clc• "llllr\'f()ll\\'. 

1\;,ll·lqll~" \'dil ll11ll1·. IJJIJIII'IlkWillll. z•·i 1!.· lllt'icl \'illl .loo:.; 

( ·Cirltl'lr~ t·ut/wf~·rw. 1/1' r•rrJI/11'1' is cfunr rfnrfc•/IJI'k uyt ffC'!fiiC'II 

''11 11·/, ,." '(ilfl/11' lfllll'r <'<'11 1'//c• c//IH'ts u{tc• tll'l'f' 1'11 ir·k c•fl 



r•incle se niet. 1-lit>rop zochten heirle vrouwen en vonden de 

zieke verdronken in een waterput. 

In hel dossier bevindt zich een allest van haar biecht

vader. die e\·eneens haar goede trouw onderstreept. \\lij laten 

dit stukje hier volgen : «/esus, ,\/aria, ]osep/1. lek ondersereven 

verciaere wfijck ick ucrclacre ende beuest ighe bij d esen dal 

op sonclagh uoorfeclen rresencfe den 21 nouemlJer op f.Ieren

leir heb!JC geudrninislreer/ een urouw persoon genaeml Livina 

de Meyer, huisurouw uon ]oos Cornelis fs pelri het 

J-JFI. Sucromen/ vonde biecht ende oock het 11. Socromenl 

des Autuers, u•efrke uoors. urowv persoon oueruol!en u-as van 

eene seer hiitige ende mofignele corlse, me/ vcr/iesinglw voor 

('enigen lijdt van fwere sinnen door {renesi, lwe/ck ick onder

schreven hel1be cormen /w111ercken uyl ueefe reden en Ieeeke

nen welcke lJCrey/ l)('n Ie Perclaeren, ouersufcx dat dese 

uoorscreve Prouwe is comen Ie verongelucken door het ver

clrineken en is noch en rnoel loegescreuen worden aen fwerPn 

quoeden ()ft boosen U'i/, u•onl mij l>eken/ is >ulcx qoch ooc 

hel minste uon dusdnenigh in haer gedacfilr'n geweC'sl Ie syn, 

nwcr loc moel gescreuen rPorden Aencle phrenesie, die hoer 

evfrws ouewulfen f,eeft. soo dot ick rmstcfijck hope ende uer

ltouu•e hoer sief on/jonnen tHt hee/t ende is fjenielende den 

f'errrl'iq/w foor:, uolçwns dot hoer /oequwnp noer de l)efwore

/ijcke disposi/ie lol rfe welcke sij hoer in olies ols een waer· 

rwhiiç,/1 Noorns 1\.nt/IOfick C'/lf'islenen menscf1 f1eeft gedispo

neerl wo dut uen/ ficlwelll ick onderscf~rer·en oordeefe !lel 

oerrijt /\ed(' ende u/Ie andere eere fll'li'OOIIPlijck Ie uescllie

rlen rmer de uffijr•ipe, /oe Ie romen. lwelck loirconcle rfesen 

(J/Ider/eeckene. ;\ctum lol penrit den ses:senlwinlichste 

nouetnfwr ](J;:-;-, fr. /osep/llrs o. :\. R. \'. ;\f. Comll'liet.~ 

l~r wordt d11S toelating gegeven om het lichaam in ge

wijde acmle te hegrawn. 

Achiel DE \'OS. 



7:0;'-.IERGEr-.1 ONDER DE Gfl17:ENTLJD 
1566 - 1630 

De rampspoedigste jaren die de bevolking van Zomt:rgem 

in rle loop ''H1 haar geschiedenis gekend heeft. zijn ongetvvij

f p]d deze die gaan over de periode 1550-1625. De godsdienst

oorlog. "·oeclde in het land en verdeelde de bevolking in twee 

karn pE'n. d re wel niet zo agressief tegenover elkaar stonden. 

maar uit hoofde van hun politieke of god~diensligc overlui

~in(!. elkanrler haatten. wantrouwden en vreesden. 

De streek ronrl 7.omergern werd letterlijk platgelopen. 

leeggerlunrlerrl en ,-erwoest door legerbenden, vrijbuiters. 

kwaarl "·illiaen. rrJ\·ers CIJ ha nel iel en van de ergste soort. Vijan

dig<' t·n rlpserterende soldaten. waaronrler velen uil eigen volk. 

hielpen hi•·raan mcrle. Ierwijl de inwo11ers het elbncler laslig 

rn<taktcn rloor hel in het ):!Pnicp uitvechte11 van persoonlijke 

vctr·n. Kruit c11 \'llllf ma<tirlen mensen en woningen weg. De 

inwoners werrlen tot in het llll'f!.! uilgc·zogcn rloor herhaalelP 

kriJ!.(~srhallifli.!Pil. slopenrl<' hdaslin):!Cll Cll lcvc·ringcn aan de 

lrof'JWII. lc·nviJI r~cn (!root clc·c·l w;tgens. paarckn en werkkrach

ten cloiJr rlc Lczeller <•illl rlc· J;tnrliHHIW wcrcl<'n OJJlstnl<'n om 

rlc oorlo(:.! tf' clienen. 

!\1. inzet van rlezc r;Hnpsprwrli!.!c pcrioclc was er cl,. 
(!<Je] !'rf Ît'IISI~I f!Jrf. 

llc·l ;litiHI \'ilfl rlc· heresir- \\'c•rrl rc·c·ds zeN vroeg te l':ont('l'

!!f'lfl tlllr.u·w()rpcn CJt viel N in P<'ll vnwhtl,;tn· IHlclc·m. f\brc·us 

\'ilfl \';wrc·wy' k \'t·riJitilll rl;tl ,j,. ill\\'()ll<'fS \'illl /.oJtH'I'!:!C'lll :to 

rJ.,"r ,j,. Jtif'tf\\'1' lc·c·r Witl'f'll "Jl!.!<'.,Jorpl rLti •als y<'fllittd \'illl<lc· 

I~""'"'' lil' \!IJ(':tinrlc· prc·rlir il!tl<'ll in llitc•r k<'n·kc· pn·<lidc•n. zy 

li.-\'<•r IHIYI•·fl "I' tkc·r.J,.,j' ~lil<'ll rL<Il :ty :tldckc• !.!lwc•Jt hnllf<'ll 

/fJllflf•fl•. 

llr·l r itlvlltl'lrl<' wr·rrl I•· /.fllllf'f!!l'llt itlg<•Jilf'<'II <'11 :t<'lfs in 

lwl O(WIIIlili<f lwlr·rlr•IJ. Tlflii\\'C'IIS ltilrlri<•Jt ,j,. ''""(IS!.!<'/iiHic•J) 



hier niel veel Ie wezen want zij die hen moesten berispen, 

aanklagen of straffen, n. J. de geestelijkheid, de wethouders 

en veel van de voornaamste ingezetenen der parochie, waren 

zelf lang niet smetteloos, droegen de nieuwe ideologie in her 
geniep een wanne sympathie toe of kwamen er openhaar en 

rond voor uit. De koster was anabaptist en in het huisgezin 

Yan de baljuw werd de hijhel gelezen (I). Ja, zelfs de pastoor . 

.Jan van den Casteele, die voordien als onderpastoor te Brugge 

reeels de hervorming had gepropageerd, zwoer zijn christelijk 

geloof af en preelikte nadien de calvinistische leer in het open· 

haar. ln het midden van scptemher 1568 werd hij 's nachts 

van zijn heel gehaald en op bevel van de hertog van Ah-a 

in het Spanjaardskasteel te Gent gevangen gezet. waar hij 

meer ~lan een jaar verbleef ( 2 ). 

Het overg-aan lot hel calvinisme van hun ilorpspastoor 

heeft op de inwoners van Zomergem ongetwijfeld een diepe 

indruk gemaakt en de verspreiding van de heresie sterk in de 

hand gewerkt. Talrijk zijn dan ook de inwoners die aan hun 

christelijke geloofsbelijdenis verzaakten en de dwaalleer v<m 

het calvinisme aanklampten. 

Ze hehben hun onvoorzichtigheïrl dan ook met zware 

straffen geboet. 

Op 16 mei 1567 werd Jacoh Blanckaert, ketelmaker te 
7onlergenl. afs heel(lenslornlPr huiten Sint--l3aafs te Grnt ge

hangen ( 3
). 

In maart 1568 werd aan cle dorpspa~Loor hevolen aan dt' 
slaelsmagistraal te Cent de namen hekend te maken van al 

zijn parochianen die elP ketterse icleologicn waren toegedaan 

t!JJ httn christelijke plichten verzuimden ('1 
). I let is mij niet 

hekend of de pa~loor hieraan gevolg heeft gpge\'Cil: \Trnwede

lijk wel, want kort nnclien wcnlen .losse De Neve .. \rnould 

van Heckc. Jehan Lievens en .lules l~nelnncls. wegens ketterij 

(I) 1<.!\.C. I<Puisl<·r ,J,.r 1\isschopp<·lijk(' lwztH'k('n. \'Oorlopi~t· IHS. I I 'i-I lil n 
(2) J),. l'olll'r J (~ llrrwl'kuNI .I. : Ct·sl'hit•dl'ni~ .!t•r ( ;,'Il\Pt'lllt'll 1·nn 

Oosl-\Ïnnnrlt•rt·n ... /.onwr~t·m>. hl. 2;-'-2t'\. 

( 3) \'r·rlwyrlr·n ,\.1 .. 1·:. I lr. : I lei C .. nl>c 1' lnrlyr"lopium : l 'om pit- n·n.lu 

rfp In ( 'orniiiission f{oy<~lt• rlï li>loirt•. I f'.llll. hl. 311. 

(·I) I )f' .lon~h<' lîh. pr. : ( ;!ll'ntllsclw ( ;,,,t'hil·.l"niss<'n .!t•r ( ;,,us.·r~··· t'll ,f,. 

J\, ... J.ItslornwryP. (~ .. nl 1:--1:- : id. I I 'i. 
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ter plaatse en ten aanzien van al de parochianen terechtge

steld ( 5
). 

Zekere [\ laurits van Dale, ouderling, werd eveneens van 

kC'lterij beschuldigd en op 25 juni 1573 buiten de Peterselie

poort te Gent aan een staak gebonden en levend verbrand ( 6 ). 

Op 12 juni ,·an het volgend jaar werd Joos Steyaert om 

dezelfde reden te Gent gehangen (1). Guillaume vander Oost. 

.losse de Doblwlaere . .Jehan van Bul!aere. ;-._ laarten Scha nl. 

Pieter 0 lartens. Pi eter van Bullacre en Jacques van Daele 

werden onder hesehuldiging van kellerij voor lange jaren uit 

het land gebannen ( 8 ). Laatstgenoemde werd in april 1628 

te \Vaarschoot opnieuw hij de lurven gevat en op bevel van 

de hoogbaljuw van de Oudhurg, gepijnigd. met lange roeden 

op de blote mg gegeseld. gebrandmerkt en ditmaal voor levens

lang gebannen e). 
I\! a de repressiepolitiek van Al va en f arnese, en vooral 

uit vrees voor de inquisitie. verflauwden de predikingen enigs

zins in de steden maar namen daarentegen fel toe op het 

platteLmd. :"Iet EPklo als centrum werd de streek rond Zomer

gem een waar broeinest van hel calvinisme. Na de overgave 

van Gent aan de Prins van Oranje in december 1577, werd 

hijm. gan' het :"Joorden van Vlaanderen op en top calvinis

tisch. In vele dorpen werrlen tempels gebouwd en de beelden

~torm hf'rnam nog !./l~wcldiger dan in 1566. 

In de harHlclillgcn der Classis te Ge11t \'Hil 29 juli 1578. 

verschenen al.; gevolmachtigden voor Zomerg<!lll. llansheke 

en lJrsel. Ce<'r<trcl van /lllllc <'11 clc predikant Vincent de 
Plecken!. lJP F; no\'PrnLer llaaropvol!.!ende werrl 7omerg<?m 

vertegcnwoorrligd cloor .lilcol> I )c Volrlcrc en door Joos clc 
Keyser. f·>rstQcr•rwrnrlc verliet (Ie pilrochi<! cr1 werd predikant 

Ie Nissc i11 Zllirl-Hr·w·land, waar hij ill jarlllilri 1587 lot 

illsrwdc:JJr \'<1n ,lil l,!ewcsl. prorrJo\·eercll· Pil Pr in 1593 over

IP<·rl ( 1"). 

()) \'•·rlwy•i•·TI AI .. E. f},l, J,J, 330. 

(1,) \'•·rllf'~#j,.TI AlL fl,( .. I,J ,,), 

17) \'•·rlwpl•·r> ;\U·:. o.c. 1.1 ,,,, 

'"' \'•·rlo•·y<lt•fl i\.11·: <I I 1.1 ))(), 

(,I) IL\1; ( '"'11"""' ror .!..!21. I" r; \'f) 

( ,,,, IJ,. l'••ll•·r I 1- Brr".,~ ;wJI I IJ,f ., 1.1 ..!H. 



Wanneer in I 578. na de Religions-vrede, de hervormde 

leer meer vrijheid had verkregen en derhalve ook meer uil

breiding nam, maakte Zomergem zich van hel Cenlse Classis 

los en stichtte hel samen met Eeklo. Waarschoot. Kaprijke. 

Lemheke. 5inl-Lallfeins en Ursel een zelfstandige provincie. 

Zekere Jacoh Cesar lracl toen als predikant te Zomergem 

( ll). op 

Tijdens een lwisl in een herberg le \Vaarschool in 

juni I 579. lussen enkele inwoners van Zomergem en \Vaar

school, riep zekere .loos vanden Kerckhove dat «generalyck 

alle die \'an Somerghem geusen waren en dal men beter sou 

cloen van die alle dool te smylern ( l 2
). 

Wanneer in de nacht van 26 januari 1572 een bende 

doopsgezinden de pastorij lrachlter~ binnen le breken. was er 

le Zomergem niemand le vind en om de pastoor I eg en de 

woedende bende te beschermen. !-let voon·al was ter ore ge

komen van hel College, dal de baljuw en twee schepenen 

mel enkele van de voornaamste ingezetenen !iel dagvaarden 

om Ier zake uitleg le geven. Over hun verklaring is mij niets 

bekend. maar het voorgevallene loont duidelijk genoeg aan 

dat de Zomergemnaren om hel leven van hun herder niet 

erg bekommerd waren ( 13
). 

Eersl na 1583 begint de Calvinist ische-Lutheriaanse uil

wijking. I )c predikingen ir1 de dorpen verminderen. en de 

meeste doopsgezinden zijn uil vrees voor de repressie naar de 

noordelijke provincien uitgeweken. Er treedt een periode in 

van religie-wede. Lang duurt het nochlans nid. want. na lwt 

Twaal [jarig Besland. dat op 9 april I (JÜ<J werd onderlekend. 

en wamin een paar clausules de \Tijheid van ander~cknkendcn 

waarborgden, kregen de doopsgezimiPn meer wijheiel en zoch

ten vanuil de noorderlijke provincien opnieuw contact mel hun 

zuidelijke hroeclcrs. Zeer spoedig reeds werden dt~ preelikin

gen hernomen en de hossen rot Hl I ,ovcnclq!cm en Zomergem 

vverden grote vergaderplaatsen \\'aar dagelijks lwnderdm 

nie!twsgiPrigcn en sympalhisan!crl cle predikingen gingen horen. 

(I I 'i I),. l'ollcr 1'. (~ llr<ll'fkn<·rl ./. : o.c .. J,J. '21'. 

( 12) 1\./\.C. Oudburg nr . ..!'21 i:l. 

( 13) I),. l'ull<•r J.'. (: 1\rm•cb~t·rl ./. : o.c. bi. :21>-..!',", 

~J·I 



Daarna Yolg'den predikaties te [\ lerendn·e en le 5leidinge. 

Ook Han~heke en L 1rsel werden broeinesten Yan de ketterse 

gedac-hte. Te Zomergem werden geregeld Yergaderingen ge

houden op een zolder. Spewelig echter werd deze plaats le 

klein. zodat in H1~q het besluit len uilvoer werd gelegd et'll 

nieuw lobal te houwen. Ook dit gebouw kon weldra de snel 

aangroeiende leden niet meer bergen. zodat de gemeente het 

nodige moest doen om een tweede in huur te nemen. Door 

hun financiële zelfstandigheid. - het waren meestal wel

stellende lieden -. konden de doopsgezinden te Zomergem 

zirh de ;,veelde YeroorloYen van beroep te doen op speciale 

leraars die ze vet betaalden. Een van hen was de Zomergem

naar Jacoh \ · an 0laldegem. een verslokte hervormer. die vroe

ger reeds wegen::- ketterij uit het land was verbannen ( 14
). 

Groot ,,-as ook het aantal inwoners \"an Zomergem dat ge

regeld de predikaties ging hijwonen in de Hiezenpolder le 

,\ardenbur!! in Zeeland. 

Üp 23 juli J()2CJ verzocht anrtshertogin lsabelle. aan de 

wethouder' Yan de parochies lussen Gent en Brugge, en in 

het bizonder aan die van Zomergem en Lovendegem, alles 

in het werk te stellen om vergaderingen Yan doopsgezinde:! 

in hun parochies te helellen en levens een onderzoek ir1 te 

stt>llen naar de gedragingen \'an de echtgenote Pits en haar 

zoon Emanuel. die Leiden \'an ketterij verdacht werden. In 

verhand h ierrrwrl e I egd r:r 1 de pastoor \'an 7orn ergern. PiPter 

\'ander f lof~twll. cr1 riP Lalj1rw. Picter \'anrle \'elrle, ten over

'ta;tn \'all het Collel!r· van rl,. ( )uriLurg te Gent. elk een 

\'erklaring <tf. 
I )e pa~loor h,.rJ ,-;w;tgc·~tdrl riaL sr-rlcrl vier à \'ijf j<Jill". 

l1ij sornrni::!C \'ilfl >'iJII parorhianell ecr1 groeiPnrle orl\'crschil

lighr·irl tr::.!<'fJo\·r·r Jlllll r IJristeliJke gr·loofs],efijriPrris was \\'ililr 

te rwrnf"fl. wat erlliN 11og 1-!Cl'll lwschJ.Irligillg \'iln kl'lterij 

IIJIWfli worrlr•n \.'<"IJIH"JIIIJ, itillll-!l'Zil"ll rif' lllf'I:Stl'll llil CCil Cfllsti~.((' 

\'l"flfliiiJiiJg lol rJ,. w••r<· kr-rk warr"JJ l<·flrggr•kf'<'nl <'11 gt·<lllfi'IJrl<' 

rl1: ];J;d,lt· jJdiiSIJil\.'1'11 opili!"IIW rlr• [Jr.;lig~· ~ill"fillllt•nlt•Jl \\'ilrt'll 

kr!IIWII Olll\'illll-!f"ll. JJ,J lll<ll"sl 1"\'1'11\\'t"l Jwk<"lllll'll rlat lWl'C' J111is-

I I I) \',,,f,,.,.,l,.,, ;\I. 1-: I),. I '""I"U''Iirt•l•·n I•· (;,.nl. i11 1\q,J,.,~,-n t .. t ,1,. 
c;,.,""'''J..rtl· •·n ,1,. ( lflrllwlrlkflro•l•· \'1111 Cr·nl 1'1 IJ hl. 12'1 I )IJ. 



gezinnen. n. l dat van Jan Vers! uys, landhomver, en dat van 

Frans de Keyser. kleermaker, lol de nieuwe secte waren toe

getreden en zich hardnekkig aan deze dwaalleer bleven vast

klampen. De eerste had gelukkig sedert twee maanden de 

parochie verlaten en was met zijn gezin naar Aardenburg 

uit geweken. vanwaar hij nochtans nog regelmatig naar Zomer

gem terug kwam om er de valse leer te propageren. Frans de 

Keyser daarentegen legde het stoutmoediger aan de dag. Hij 

bleef ter plaatse wonen en verstoutte zich van in de herbergen, 

«met luyder stemme en ten aanhoren van eenieder», te be

vveren dat hij de nieuwe godsdienst voor de zijne nam. r:n 

hijna wekelijks naar de Biezenpolder de predikaties ging he

luisteren. Tegen de pastoor had hij eens gezegd dat hij ,·an 

niemand schrik had en de parochie niel zou vcrlaten vooral

eer hij daar lust toe had en al zijn goederen tegen een hoge 

prijs van de hand had gedaan. Volgens de pastoor was de 

Keyser een zeer gevaarlijk individu omdat hij. uil hoofde van 

zijn sliel. in vele huisgezinnen verkeerde en het zeer gemak

kelijk had de geuzenleer aan de simpele landslieden wijs te 

maken. Eens had hij aan de pastoor verklaard dat reeds meer 

dan de helft van de inwoners van Zomergcm geuzen waren. 

Verder citeert de pastoor een zekere Suwnne Dobhelaere, 

huisvrouw van Jan Coppens, als felle aanhangster van de 

ketterse ideologie. Sedert: verscheidene jaren was ze niet meer 

ter kerke [.1eweesl en had aan al haar christelijke plichten 

verzaakt. Bijna dagelijks liep ze om en weer naar de Biczen

polder en nam er haar kinderen mede die ze er reeds had 

laten herdopen. 7:e was goed bevriend met de huisgenoten 

van cle Keyser, m~l wie ze leden ronselde voor de nipm,·c 

secte. Verder weet <Ie pastoor nog dat de doopsgezinden Yan 

Lovenclegem. ]'vlercndree. I .andegem, Nevcle en andere om

liggende dorpen, wanneer ze naar Aanlenburg gaan. in grote 

gelale langs Zomergcm vnorhijkomen. \'Pelal over de hmggen 

van Beke en Stoktcvijver. en doorgaans 's 7atenlags in de 

late avond of zelfs 's nachts. !'lt>I~ Lm Zt' erkennen aan de 

blauwe rugzakken die z.e dragen. I )e pastoor wed ook dat 

om de drie dage11 een hervormde pre<liLmt. gekleed in grauwe 

pij over Zomergem passt•ert. I lij komt uit de richting \'illl 

Waarschoot tot nch ter de kerk van Zomergem. waar hij C'nkek 

inwoners verzamelt en meevoert naar I .ovendegt•m. llrsl'l t'l' 



OostwinkeL waar hij Yoor hen predikt. De naam van dit 

geheimzinnig indiYidu is de pastoor niet bekend en alles wal 

in het werk werd gesteld om hem te vangen of te achlervolge•1 

bleef tot hiertoe \Tuchteloos. 

Tenslotte Yindt de pastoor dat het zeer moeilijk is de 

goede katholieken \"ill1 de besmetten le onderscheiden, aange

zien deze laatsten ook geregeld ter kerke komen en zelfs de 

Heilige Sacramenten onl vangen. 

\Vanneer de baljuw vier maanden daarna te Gent zijn 

wrklaringen gaat afleggen is hij zeer voorzichtig met zijn 

woorden en tracht hij zoveel mogelijk alle verdachtmakingen 

en beschuldigingen te omzeilen. !-lij heeft ook wel gehoord 

dat er in de parochie enige herdopers wonen maar hij kan 

niemand aanwijzen noch bij naam en toenaam noemen. Hij 

durft echter niet betwisten dat veel inwoners van Zomergem 

regelmatig om en weer reizen naar Aardenburg, maar doeL 

hier direct opmerken dat ze er sedert lange raren reeds ter 

markt gaan. Over het verleden van Frans de Keyser laat hij 

niet ,·eel los en weet dat deze thans zijn goederen verkocht 

heefl en het inzicht heeft van naar Aardenburg te verhuizen. 

Gaarne onderschrijft hij de verklaring van de pastoor, dat het 

niet gemakkelijk is de doopsgezinden van de rechtgelovigen 

te· onderscheiden. aangezien beide de soorten, regelmatig de 

Katholieke eredienst bijwonen en te biecht en le Comnmni~ 

:!aan (15
). 

S'.n~nw· he~chulrligingen howlcn hcicle vcrklaringen ze

ker niet in r:n het College van de Oudbmg zal er niet veel 

baal Lij w~\'IJJiflcn heh!Jcn. Alles laat uilschijnen dat de iJl

woners van Zomer~em. cle wethouders en clc geestelijkheid 

niet te na gesproken. op en top calvinislisrh waren. lloe is 

het. anrlers te vc~rklarcn rlat rnen nooil de ham! heeft kunnen 

~];litn aan rlc! :,!c·lwiJJI;tÎIIIligt• flliiii met rle grauwe pij. rlic 

tweernaal in rle wer·k naar f,<d rlorp kwam orn er de kellt•rsc 

lt:r:r te propa~ewn 'I \Vas l1ij IIit•r 1Iicl ct·rJcr ec11 welkome 

gast_ rlir· rlofJr rL· ÎIIWIJfll'fS !JCsclll'rrllfl werd en üUil wie ctt~ 

rnacht~IH:ziller~ vnje teugels lieiell ( 

I I; I I~ i\.C ;. 1~"'"1 v1111 \'f.,.,rul•·r•·ll, pro• '''·"'" \'""" [ J. nr. I08R. 
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De vaste inworteling van de ketterse geloofsleer te Zo

mergem uitte zich bovendien nog scherp door de collaboratie 

met de vijand van de inwoners onder vorm van contributie. 

Het College van de Oudburg slak het trouwens onder geen 

stoelen en banken dat ze die van Zomergem voor collabora

teurs aanzagen en er zich «grotelicks:» over bekommerden. 

Ook de pastoor en de wethouders van Evergem bekJoegen 

er zich over dat de inwoners van Zomergem met de vijand 

heulden en hem op allerlei manieren steun verleenden. Ze 

waren er zelfs van verwittigd dat de vrijbuiters ook hun dorp 

zouden binnenvallen indien de inwoners het voorbeeld van 

die van Zomergem niet volgden ( 16
). Het was algemeen ge

kend dat men te Zomergem drank, eten en logies verschafte 

aan bedelaars, landlopers, verbannenen, vrijbuiters, rebellen 

en suspecteurs van alle alooi, terwijl in verschillende huizen 

gedeserteerde soldaten en werkweigeraars waren ondergedoken. 

Op 6 april 1596 werd Gerard Bogaerde, baljuw van 

Zomergem, door het College gedagvaard om uitleg te geven 

over de inhoud van een aantal brieven die hij van de vijand 

uit het Brugse Vrije zou ontvangen hebben. Oe baljuw be

kende dat hij wel in het bezit was geweest van enkele brieven 

die zekere Jan Fries hem had gegeven, dewelke, zo hij ver

klaarde, op zijn beurt ter hand waren gesteld door zekere 

Arent Van Vlaanderen. I-lij had de brieven, die in een 

bundeltje waren samengebonden, evenwel niet opengemaakt, 

maar ze op bevel van burgemeester en schepenen in het vuur 

geworpen. De baljuw van Ursel, Willem \lande Velde, stem

de met deze getuigenis niet in en verklaarde dat zijn collega 

uit Zomergem hem een gedrukte brief had laten zien, zeggen

de, dat hij deze 's anderendaags aan de wet van Zomergem 

zou voorlezen. Oe baljuw van Zomergem werd wegens colla

boratie met de vijand levenslang uit het land gebannen en 

van zijn bezittingen beroofd ( 1 i). 
Pieter De 1'-leyere zal in 1596, onder beschuldiging van 

collaboratie met het vijandig garnizoen van Sluis, in het 

gravenkasteel op zijn vonnis te wachten, maar ontkwam een 

( 16) IU\.G. OudLur~ nr. 1rï9 fo 30 vo. 
( 1 ï) R.AC. Omlburg nr. 1 ;-o [o 97. 



,·erschrikkelijke straf. dank zij de lussenkomst van de pastoor. 

die in een lange brief het slichtend verleden van de gevangene 

uiteenzette. I-lij werd in \Tijheid gesteld nadat hij op zijn 

hlote knieën aan c.God van het hemelryck en ande wel» 

ootmoediglijk wrgiffenis had afgesmeekt. Hij werd kort nadien 

e,·emvel ,·oor nieuwe Feiten gegeseld en met levenslange uil

banning gestraft ( 18
). Ook l-Iane van l-lale, die de vijand 

klederen had gegewn. werd door lussenkomst van de pastoor 

op Hije voeten gesteld ( 19
). 

Charles \ 'erstra eten. officier van Zomergem, werd ervan 

beschuldigd üan verscheidene inwoners van Ursel en T'-1leren

dree. pasporten te hebben afgeleverd die hen toelieten het 

gebied van de vijand binnen te komen en voor hem geld en 

levensmiddelen over te smokkelen. 

* * * 
Ew van de bizonderste en tevens de meest woeste uitin

gen van de godsdienststrijd was ongetwijfeld de beeldenstorm 

die in de maanden augustus van de jaren 1566 en 1578 in 

al zijn wreedheid over Vlaanderen ging en in minder dan 

lwee weken lijrl meer dan vierhonderd kerken en bidplaatsen 

allerhande. plunderde en onherstelbaar verwoestte. Er zijn 

weinig heiligdommen in Vlaanderen die aan deze gesel out

komen zijn. :'-Iisschien !Jehoorl de kerk van Zomergem tot 

rlc weinige lwvoorrcrhte. alhoewel het onbegrijpelijk is dal. in 

een parochie gelijk rle onze. waar het calvinisme zo rlit·p 

r..:r~wnrteld zal 1~n dat een centrum was van waaruit de heresic 

haar grijparmc·n wijd uitsloeg, geen uilspallingen zijn geweest. 

l·:n norhtan~ schijnt het zo. Uiterst schaars zijn de gegevens 

rlic rnij hiemrnlrer1l onder de hand vielen. f\laar hoe schaars 

en hrw weinig duirlc~lijk ze ook waren, lieten Z<' mij niellemi11 

lr1e vatllilrc CfJfldusic~s rlnar uil lc trekken. 

IJatN lkrnarrl r[, . . lor1ghe is. voor zover ik weel. rlc enige· 

rli(' f1ir~rovr~r if'l, lllr·rll·rlr~f'lt. l11 zij11 ,, (~r·rrrll.srfw CPsrhierlt'

lli~'iC'Il ,Ier ( ~<·llst·ryr· <'11 rlr· l1wddtslor11wrye) Vt~rhuall hij rlut 

IJfJ rlr: 2H illlgll~ltiS I 'i7H. Ir~ GPnl lll'g<·n wagc~rrs aunkwHIIH'IJ 

Villl w,,;,r~r·horJI. /.orrwrgl'lll. I ,OVC!IJ(I(~gem l'rJ HIJilere ornlig-

(I !i) 1<./\.C ;, ( lwll,ur~ 111 (;"IJ i" IlO. 

li'J) 1<./\.C:. ( )urJI,,"It ror 1'11 f" 7'j. 
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gende dorpen, «gheladen met Yser, Metael, Wy-Wactervaten, 

1-lorlogien enz. en noch twee \tVaeghens met Ketels, Cande

laeren en anderen l-luysraedt» ( 20
). 

ln de resolutieboeken van de Oudburg die uit deze 

periode dagtekenen las ik de noodkreet van verschillende 

parochielJesluren die om hulpgelden smeekten, of de toelating

vroegen om extra belastingen te mogen heffen, teneinde de 

dringende herstellingswerken aan hun «geruyneerde» of «ge

destrueerde» kerken te kunnen bekostigen. Noodkreten kwa· 

men uit Ursel, Lm·endegem, Aalter, Knesselare en Oostwin

kel { 21
). Over 7omergem weet ik niets behalve een paar 

korte aanduidingen die toch niet over het hoofd mogen worden 

gezien. Zo werd te Zomergem een decreet uitgevaardigd dat 

de opbrengst van bepaalde strafvorderingen wegens ketterij, 

wachtverzuim en wijbuiterij moest worden aangewend lot de 

herstelling van de kerk. Of deze kerk nu gedeeltelijk vemield 

was staat nergens vermeld. Wel is het bekend dat de kerken 

van Zomergem en Ronsele enige tijd dienst hebben gedaan 

als troepenkasernes. Zo lag in 1597 in de kerk van LDm<::rgem 

een smaldeel van 5000 man sterk ( 22
). [vlen kan zich dan 

ook de vraag stellen wat er na zulke belegering van deze 

kerken en van hun ornementen en bemeubeling nog gaaf was 

gebleven. Het uitvaardigen van een decreet, waarbij het be

volen was Je kerk 's nachts te doen bewaken door :2 à ·I 

gewapende mannen om het inbreken te beletten, zal trouwens 

wel zijn noodzakelijkheid hebben gehad. 

* * * 
I-let was niet enkel de strijd tussen de katholieke kerk 

en de legenstrijdige ideologieën die onze streek in lwroering 

bracht. I-let land was levens in oorlog, de tachtigjarige oorlog, 

waardoor de Noorderlijke Nt~derlnnden zich van cl<' Spannse 

heerschappij wilden losmaken. I-let is gedurende deze langt' 

periode dat de bevolking van Zomergem de zware last moe't 

torsen van ondraaglijke conlrib11Lies, leveringen, brandschat-

(20) I)<' .longhc Brl. pr. ; o.c. bi. 289. 

(21) Een bccldcnslorm had plants in l[,. kerk vtm l )o:<l\\'inkt•l op 23 

augustus l56ó. 

(22) R.!\.C. Ouc!burg nr. 171 fo 29 en 55 vo. 
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ling~'n. lwlaslingen, wagpn(ht:>nslen en ope!smgen van pioniers 

en \\'Nklrachten om te helpen hij het oprichten Yan forlçn 

en hel aanleggen Yan allerhande verdedigingsstellingen. Als 

toemaal kwam dan nog de gesel Yan muiterijen er, aanvallen 

nm Hijbuiters. deserterende soldaten en kwaadwilligen van 

alle slag. die het dorp leegplunderden, huizen en hoeYen plat

brandden en de bewoners soms op de meest wreedaardige 

wijze mishandelden. 

Om in deze toestanden een heldere kijk te brengen, kon 

ik niet beter doen dan elk van deze gesels afzonderlijk le 

behandelen en daarna de balans op te maken van wat er 

nadien \'Oor de Zomergemse bevolking nog overbleef. 

* * * 
1-lnhr~aldelijk ontvingen de wethouders \'an Zomergem 

~meekhrieYen Yamvege hel College, waarin alarm werd geklept 

rl\·er de grote nood waarin de kasseirij verkeerde uit oorzaak 

\·an de •troebelen:>, <biddende de goede lieden, omme de 

?aPck van God i ende van sync l\lajesteyt>, steeds meer gelrl. 

foerage en werkkrachten op le brengen. I-lierin ston(l Zomergem 

\'Oorzeker op geen gunstige bladzijde, wan! met i:.vergc•m 

hehonrcle het tot rlie parochies clie het hoogst werd~n 

ilange•dagen. In de ...transport» ,_...J d.i. een vaste quote waarop 

ieders nmsla!! van l>etal;ng en levering werd bepaald .....- werd 

/.orrwr:,!em !!t'QIIr>teenl up 30 srhellingen 6 groten of h.2R %. 
I hartegcnrJ\'t~r si ond Lovendegcm met 17 s. ó gr. of 3.60 %, 
l.iJndt~~cm mei CJ s. 6 gr. of 1 .9'5 %. Ronscle met 2 s. 4 gr. of 
U:l8 %. \Vaarsrhool mei 17 s. gr. of ::550 %.l\1erenrlree ml'l 

12 s. IJ gr. of 2.'i7 %. l)r~llem rncl '5 s. (Î Ç!r. oF 1 .1.3 %. 
I lanslwke ml'l 10 s. '5 (!r. ,J 2.14 %. Ooslwittkd mei 7 s. 6 gr 

of 2.'i7 %. J\alll'f nll'l 1 R s. r, :.!f. of 3.81 %. 1\twss•·lnrc IW'I 

12 ~. IJ (!r. "f 2.!7 % r~fl I 'rsc·l onclt·r hel (~t·IIISl' nwl ï s. R L!r. 

,,f 11.Ti %. 
/\a11~U'Zir~11 rlrrs "P lmsis Villl rlr·zt· lmnsporl allt· \'!'rplirh · 

iifll!r'fl lwfl'k.~rtrl wc~rrlo·fl, lt<trl /.ollt•~rl!r'lll sicr•rls hd l!roolsit• 

,1,.,.] 111 ,],. Lralltl,d!idiilll!t'll, <ollirilHIIic:s, IP\'r•rillf-!!'11 Vfllt 

f"c:ra(?r:. lr·vr·llsrrdrlrlr·lr·ll C'll lllillt·rialr·n. 111nr•sl. het cl!' IIJt•r•siC' 

wa~Lc·nrlwll'ir·r, Vl'fnr llf•·11 r·11 voor lwl l!ronl~lt· aantal pinlti!'rs 

•·11 Wl'rkkntr fdr·fl iJJsiaitll. 

l':,,kc·lr· r tjf,.r, zllllt·ll lwi n11s rlllirklqk flóllllnncn. 
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Emsmaldeling van 10110 pond groten op 4 oktober 157'2 

in cle Ou~hurg gemaakt, gaf cle volgende cijfers ( 2
'
1

) : 

Zomergem 

P>ellem 

l~onsele 

Oostwinkel 

6/10 p. gr. 

1 IS p. gr. 

-18 p. gr. 

157 p. gr. 

Lovendegem 

0·1 eren cl ree 

\V aarschool 

Aalter 

34() p. gr. 

'262 p. Qf. 

356 p. gr. 

387 p. gr. 

Een repartitie van 36.000 pond parisis in juli 158'2 (u) : 

lomergem 

Bellem 

l~onselc 

Oostwinkel 

Hansheke 

'2'263 p. () s. 

408 J1. 5 s. 

173 p. 3 s. 

55() p. 4 s. 

773 p. 3 s. 

J "ovend egem 

!VIeremlree 

\Vaarsrhoot 

Aaiter 

Landegem 

1286 p. 1C) s. 

SJ~() p. 12 s. 

1261 p. 1-:- s. 

1373 p. 3 s. 

705p. 3 s. 

Verdeling van 50.200 pond parisis in 1589 ( 25
) : 

lomergem 

Bellern 

1\onsele 

Oostwinkel 

1-lansheke 

3LJ60 p. p. 

(J()0 p. p. 

'280 p. p. 

950 p. p. 

1 '250 p. p. 

Lo\'endegem 

P-i erendree 

\ Vamschoot 

Aaiter 

Landegem 

21 OU p. p. 

1500 p. p. 

20-W p. p. 

2220 p. p. 

11-'10 p. p. 

Uitzending van 6000 pond groten in februari 1597 es) : 

Zomergem 

nellem 

l~onsel·,~ 

Oostwinkel 

422 p. gr. 

76 p. gr. 

:n p. gr. 

I 0-1 p. gr. 

Lovendegem 

:-- lerendree 

W éJar::clwot 

.'\nltcr 

•2-i2 p. gr. 

1';"3 p. gr. 

235 p. gr. 

20 p. gr. 

Smaldeling van 13.35 pond groten in mei 1 LJÜ I ( ~•) : 

!':om e1 gem 

Hd lem 

I~ on se Ie 
Oool winkel 

oo p. gr. 

I IJ p. çr. 

() p. gr. 

22 p. gr. 

(23) IU\.C. Oudhurg nr. 8-J:-. 

I .OVE'n cl egem 

0lcrencln·e 

\Viwrschool 

.\nltN 

5 I p. gr. 

)(l p. gr. 

)0 p. gr. 

·1- p. gr. 

( 2·1) IL\.C. Oudhm~ nr. I 8(J(l his ('I\ nr. r fo 13K. l~t·n pol Hl pmi,;i,; j,; 

het lwnnll'clc dcd van een pond grokn \Ïanms. 

(25) RAC. Oudburg nr. 1860 Lis. 

(2ti) IU\.G. OmiiJUrg nr. 171 fo 29. 

(2:-) RAC. Ourlhurg nr. 17'1 fo ·I I. 
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Repartil it' Yan 5333 pon cl groten volgens een uilzending 

Yan -:21 oktober 1603 es) : 

Zomergem 35-1 p. gr. 

Bellem 63 p. gr. 

Ronsele 27 p. gr. 

7omergem IS ( ~ l I \'ir-rrle Yoeren 

Bellern 2 e11 ) vierde voeren 

Ronsele 2 e!l vierde voeren 

( )oslwinkel ) el I ) vierel(• \'0('[('11 

Knesselare 2 l'll Cel I half vo( ·ren 

'-'J\'Cfltlf•(.lClll 8 C'll 3 vi1 ·rrl c voen·rt 

~ len~rrrln·t~ (J ('() viercle voen~rr 

\Vailrscfrool 8 ('() hall voen:n 

Aalier 5 l'll lwlf voeren 

llan~l,l:'b· 'j (!(I ,. i (·rr I(! voer! ·n 

l'.!ii) IU\.C. c lwlf.url( nr. 171, fo 12:ï. 

(:.!'J} l~.i\.( ;, ( JwlfJIJrl( nr. 1:"1 I" 1'27 "11 vil(. 

()IJ) H..i\.Cj_ < lurlf.url( nr. 17':i I" :.n Pil vl11. 

()I) R.i\.( ;, ( ),"IJ""II ror. 1 ;-; !•• I ÏIJ "" vil(. 

203 p. gr. 

i-.15 p. gr. 

141 p. gr. 

10) 



Voortdurend wer(len de parochies belast mel wagen

diensten, d.w.z., dat ze wagens en paarden ler heschikkiflg 

moesten stel I en van de legeroverheden om de Iransport le 

verzekeren van manschappen, materialen, krijgstuig, foera~e 

enz... Het is onbegonnen werk al de beschrijvingen voor 

Zomergem op Ie geven. We lichten er enkele uit. 

In 1557 leverde Zomergem 16 paarden aan een leger

afdeling van de hoogbaljuw van de Oudburg. De omliggende 

dorpen leverden er twee of drie, tol hoogstens vijf ( 32
). 

In maart 1568 werden de parochies als volgt gesmal

deeld C13
) 

Zomergem 

Belfem 

1\onsel..~ 

( )o~l wink..·l 

95 

15 

C) 

14 

Lovendegem 

f'-1lerendree 

vVa<w,choot 

Aalter 

Een verdeling van wagens in no\·ember 1601 ( 33
) 

7omergem 

nellem 

1\onselc 

Oostwinkel 

I lansheke 

Lrl\·endcgem 

!Vlen~ndree 

Wamschool 

Aalter 

Knesselare 

28 
31 

11 

2 

:J 

In mei 1604 moesten 53 wagens het ven·oer van een 

compagnie Spanjaarden naar Brugge verzekeren. Elke wagen 

moest hesr<II1IH'll zijn met twee kloeke paarden. Zomergem 

leverele er 4, het Ambacht \ \' aarschool (1\onsele en Oost

winkel inbegrepen) .3 en si ech Is l door Ursel, Bel Iem. 

Knessel are en 11 nnsheke samen ( 3 '
1

) 

Een gelijke Iransport werd geelaan in augustus daarna door 

5 wagens uit 7:onwrgem. I uil Bellem. l uil llansheke. :J uil 

Lovemlegem, 2 tiil \Vaarschool en 2 uil. f\lermdrec ( 35
). 

( )p I() juni I ')7-1 werden l.t> Cent geleverd : 32 paarden 

cl oor Zomergem. I 0 door Bellem. I() donr Lowndcgcm. ! ll 

door Waarschool, I (i door Vinderhou te en f\•lerencln'e samen. 

(32) 1\AC. Ourlhurg nr. I 751. 

(33) 1\.i\.C. Oudhurg nr. 174 fo 142. 

(3·1) 1\.:\.C.. Oudburg nr. 177 fo 81. 

(35) IU\.C. Oudhurg nr. I 77 fo 198. 
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16 door de 1\.eure Yan Sleidinge en 30 door Aalter en 

1\.ne,;selare ,;amen ( 36
). 

En nochtans schijnen de troebelen veel minder ellende te 

hebben teweeggebwcht te Zomergem dan in veel omliggende 

dorpen. In de jaren omtreeks 1590, die voor onze streek rlc 

rampspoedigste \\"aren uit deze beroerde tijd, genoten het 

nwrendeel Yan de noordelijke parochies moderatie van hun 

verplichtingen. uil hoofde van de grote nood waarin de inwoners 

,·erkeerden. \'oor veel parochies was deze vermindering zeer 

helangrijk ; sommige genoten zelfs volledige vrijstelling. Voor 

Zomergem was deze moderalie eerder van weinig betekenis. 

7.o ,,wel de transport van Bellem van 5 s. 5 gr. teruggebracht 

op :2 s. 9 gr., Yoor Ronsele van 2 s. 4 gr. op 2 s., voor 

Oostwinkel van 7 s. 6 gr. op 4 s. 1 gr., voor Lovendegem van 

17 s. 6 gr.. op 15 s .. voor l\Ierendree van 12 s. op 10 s., voor 

\ Vaarschoot van 17 s. op 14 s., voor Landegem van 9 s. 6 gr. 

op C) s. voor Hansbeke \'an 10 s. 5 gr. op 6 s. 6 gr. en voor 

7omergem van 30 s. () gr., op 25 s. ( 37
). 

Aalt er, Knesselare en U rsel moesten meestal niets hetalen 

omelat "aldaer niemant en resideer( de), noch laet gecultiveert 

(was). en bydien niet innelicb. 

Tussen de jaren 1592-1596, bleef deze moderatie nagenoeg 

,jpzelfde voor genoemrlt~ parorhies, doch van 1592 af. genoten 

l.ornergem. Lovencicgem en Lanflegem niet de minste vermin

,Jcrinl! meer. ll'rWiJI Aalter. Ursel. Knesselare en Lotenhullr· 

volle-dig hieven vrijgt~steld. c•s) 

* * * 
( )noph'Jif(l(~lijk fleer! het leger IJcrot•p op pionit~rs om 

allerhande diensten 11il Ie vcwren en vooral om lc ga<ul werken 

aan Vf'rrlcrli~iflgsslr~ll;ngr~Jl. In het hc·girl ging dit ml'l weinig 

rnocilr~ Wilfit lle inworwrs IJod .. ,, zich sponlaan aan vcrmils men 

~rwrl lwta;,Jclc· '! ( ~r·lr·iclc·lijk venninclcrclr· het getal vrijwiJiif.(ers 

1~11 IIIIWSI. lfil'fl Zljll lrw\'luchl ;WJIH'll lot OJit'isingr•fl. f'~inrlelijk 

wcrrlr·r• clc rrwnsr·r1 het. IJf'll, wei~r·rrlr·n zich nan Lr~ llll'lr!t•Ji d 

1)1,1 1<.\(, (Jurlf,uri/IJI l,(r,farrlr·lï7·1. 

11';') IL\.f;_ ( Jwff.u(J.I 111. (1,1, I" IJL 

I'" I H Ac; I lwiLrr1v 111 ,,,.., f" I .XXX\' I ''" 111. iJ,'I f" I .\'11 I :\lil 
I.XX)I.IX. 
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op de gestelde datum le vertrekken en verscholen zich in de 

hossen wannter afgezanten van het leger of van de kasseirij 

lichtingen kwamen doen. 

Ook voor het leveren van pioniers staal Zomergem vooraan 

op de lijsten. ln 1557 moest de parochie 14 pioniers leveren le 

St. Quinlin. In mei 1579 werd de kasseirij belast met 150 

pioniers. Zomergem leverde er 6, Lovendegem 3, Waarschoot 

3. i'1erendree 1. Aalter 4. Knesselare 3, Bellem 1 en Hans

heke 2 e9
). 

ln juli daarop moesten opnieuw 250 pioniers naar Aalst 

gaan werken. Van Zomergem gingen er 12. van Lovendegem 

6, van \Vaarschool 6. van Merendree 5, van Hansbeke 4. van 

Reil em 2. van Knesselare 5 en van Aalter 7 ( 40
). 

ln juli 1560 werden 42 pioniers ingezet hij het kuisen en 

uitdiepen van de Lieve, ten einde het vervoer van troepen naar 

het beleg van Oostende langs dit kanaaltje te verzekeren. ledere 

man verdiende 12 stuivers daags ( 41
). 

Dil pionier spelen was lang niet zonder gevaar. Vaak 

werden onze jongens aangevallen door vrijbuiters of vijandige 

soldaten. Daarom had men reeds in 1595 geëist dat de pioniers 

zouden werken onder de bescherming van gewapende 

soldaten ( 42
). 

Om het tekort aan pioniers te verhelpen had het college 

er niets heler op ge\'onclen een aantal gevangenen in te zetten. 

Onder hen waren ook twee inwoners van Zomergem, n.l. Arent 

de Muynck en Sacharias Grootl.aert die onder beschuldiging 

\'an ketterij in het gravenkasteel le Gent waren opgesloten. ( 41
) 

*** 
Hel zijn vooral de vrijbuilers geweest die van onze streek 

een echte hel hehhen gemaakt. Brigands. ro\'ers. rebellen. 

suspecteura, kortom. echte guerrilnslrijders waren ze. die, alhoe

welniet zonder politiek doel. dagelijks onze Wf'gen afstroopten. 

helusl op (liefstal en omuslslnkerij. Vanuil de noonlelijh 

(39) R.!\.C~. Ourlhur~ nr. 155 fo 147. 

( ·10) IL\.G. Ourllnrr~ nr. 155 fo 72. 

(1 I) R .. \.C. Oudburg nr. ti2·1 farde I 601. 

(.J2) R.A.C. Oudburg nr. 622 fnrclc 1595. 

(·13) RAG. Oudburg nr. 1860 bis. 
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proYincien. waar ze nestelden. deden ze ononderbroken uitvallen 

fll plunderden ze onze dorpen, «fouleerden> de inwoners, 

dwongen hun tot het betalen van contributies, staken huizen e11 

hoeven in brand. wrnielden de schamele oogst, die toch al niet 

wel opbracht. en mishandelden de bevolking soms op wreed· 

aardige wijze, ja. sloegen sommige personen dood om futielt: 

red2nen. 

In augustus 1587 waren de uitspattingen van deze 

Hijbuiters in de dorpen tussen Gent en Brugge zo hevig, dat 

he,·olen werd in iedere parochie een wacht op te richten. 

hestaande uit 50 à 60 goedgewapende soldaten om een 

"generaele jacht te doene up alle de suspecte persoonen». In 

oktober daarna werd order gegeven van ieder bekwaam persooa 

Ie bewapenen. teneinde de wacht op te trekken, zowel bij dag 

uls hij nacht en op alle verdachte plaatsen. In geval ,·an nooJ 

moest alarm worden gemaakt hij middel van lawaai, trommd

geslag, he~ trekken van de noodklok of het aansteken van 

vuurhaarden ( 44
). \V ie een vrijbuiter kon inrekenen of doden 

kreeg een premie van 50 gulden. Zelfs wanneer iemand door 

een vrijbuiter gekwetst werd diende hij verzorgd op kosten van 

de kasselrij, terwijl de weduwe van een door vrijbuiters gedood 

persoon, een levenslang pensioen genoot. 

Vooral in de jaren roncl 1590, wanneer de Spanjaarden 

en rle meeste solrlatc~n van rle Oudburg samengetrokken waren 

rond Oostende en onze streek open lag, kregen de vrijhuilers 

wijere bcwe[.ling en werd 7.onwrgem lelterlijk afgeschuimd. o~ 
strengste maalregelen tegen hen gdroffen konclcn niets baten. 

Bij ordonnantie van 27 maurt 159n, werden alle mannen van 

16 à I)() jaar vcrplicht een wapen t<~ rlragcn en moesten ze op 

zon-. feest- c·n marktriagen gcw<l(wnrl naar de kerk of naar het 

dorp konwn. op straf van rlrie pond parisis, som die zou worden 

aangewr~nrl trJt hersli-llen van rle kc·rk ( H). I ,al er wercl rlezt• 

maatregd zovcrr.· !loorgcrln~V<'Il, clal de landslieden. wamll'er 

"~'' fJiliJr lwt V!~lrl giJJj.!f'JJ, verplicht. waren hun wap<'n op zich 

lt· rlmg•·JJ. l~et·!ls in seplt·rnl,er I 'if-10 hncl het col! egt~ lwvoiPn 

rif: IJiZtJIHI•·r~tc~ wc·r.~cr1 t11~sc·n C<•JJt c·n l'mrggc op te delven. \'illl 

I 11) I~ i\.C. ( J",JL"rll ror. (,JH l"rrl•· I 'i8ï. 

I liJ IC\.C; CJ,.,IL"rll ror til..! f"r,L· l'i11t,_ 



draaibomen en versperringen te voorzien en Le doen bewaken 

door gewapende lmrgers. Besloten werd, de loop van de Lie\'e 

en de Hoge Kale uit te eliepen en met de verkregen grond 

hermen op te werpen om in geval van nood tot verschansing te 

elienen ('16
). Dit alles mocht weinig baten want allerlei 

geniepigheden hielpen de vrijbuiters door alle mazen heen. 7o 

gehemde het vaak dat vrijhuilers zich bij de wachters voor 

bevriende soldaten uilgaven en zo de parochie binnen geraakten. 

W elclra werd bevolen dat ieder soldaat, wanneer hij naar een 

ander dorp reisde, drager moest zijn van een vrijgeleide, door 

zijn overste afgeleverd, met de melding van zijn opdracht. 

Wat de vrijbuiters te Zomergem uitrichtten tonen ons de 
volgende voorvallen. 

Op 11 december 1574 werd zekere Hans van Renterghem. 

inwoner van Zomergem en limmerman van stiel, te Gent 

veroordeeld om levend verbrand te worden omdat hij zich als 

wijbuiter aan menigvuldige misdaden had plichtig gemaakt. I-lij 

had vooral bij de landbouwers grote sommen geld afgeper~t 
onder bedreiging van moord en branelstichting ( 47

). 

Op 18 en 19 scptemher 1583 werd onze parochie, samen 

met Waarsrhoot, Eeklo, Vinderhoute en Lovendegem, door 

vijandelijke troepen uit Sluis m·er\'édlen en grotendeel~ 
geplunderd ( 48

). 

Op 9 september 1585 viel een drieste bende vrijbuiter~ 

Zomergem binnen en staken enkele huizen in brand. De 

wachten Viln de post te \Vilarschoot, in der haast verwittigd. 

gelukten er in deze rebellen te verjagen en er twee dood tt• 
I . I ( .j !I) 

SCnlc .en . 

In 1587 wcrrl /.omergem andermaal door vrijhuitNs uit het 

l~ru[!se overvallen. Een groot ailnlal huizen en hoeven \wrd in 

rlc~ as gelegcl. 

Op 9 scptemher 1594 viel een hcnde vrijbuiters, waar

OlHier enkele ruiters, de pilrochies Hellrm, ::Somergem, Vlaar

schoot en Lovenrlt>gPm hinnen. richllen er grote schade ilHI1 

(·lf1) ],(.1\.C. Oudhur~ nr. IJ!';" fanlt• l'i80. 

(.J:-) IL\.C. Oudhurg nr. 2218. 

( -18) I), . .long he IJd. pr. o.c .. de<' I 11 hl. 33·1. 

( I!J} 1\..\.C. Oudburg nr. I 'lli fo CJ·I. 
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door brandstichting en dreigden met groter onheil indien de 

inwoners hun geen contributie betaalden ( 50
) Zekere Jan 

Bonniers, die Yermoedelijk te BeHem de wacht hield. alarmeerde 

de inwoners en achlen·olgde de vijand tot binnen Zomergem, 

waar hij door een geweerschot dodelijk getroffen werd. ( 51
) 

\·aak gebeurde het dal inwoners als gijzelaars werden 

meegenomen en op losprijs gesteld tot \vanneer de parochie 

hun Hijlating met hoge geldsommen of belangrijke leveringen 

afkocht. Zo werden bij een inval in december 1594, 14 inwoners 

van Zomergem als gijzeiaars meegenomen. De schuld van deze 

irwal was. volgens een verklaring van de wethouders van 

l':onwrgem, te \\·ijlen aan de nalatigheid of de omvaakzaam

heid in de forten te \Vaarschoot en te OostwinkeL die geen 

alarm hadden gegeven. De wachtmeester van Waarschoot 

hieron~r door het college ondervraagd verklaarde dat zijn 

mannen van de o\·erval niets hadden afgeweten en voegde er 

aan toe dat er ~daghelicx zulke ongheregelicheden gebeurden 

en men 0\·eral hoorde schieten, maer dat dil oock somvvylcn 

ghebeurcle door eenighe solciaeten die by ontycle ende 's nach Ls 

in de herberghen zaten le clrincken ende kabael maakten», 

zodat men niet altijd wist of het lawaai voortkwam van dt~ 

vrijhuilers of van dronken soldaten. Dadelijk daarop verscheen 

een ordonnantie waarbij het aan de soldaten voorlaan len 

strengste verboden werd in de herhergen te zillcn na zorrs

ondergang ( 52
). 

Zekerr~ .lan Honnem ie werd op 15 januari 1595 bij een 

vijandelijke inval te Zomergcm door een geweerschot erg 

gekwetst en Lcr verzorging naar Gent overgehrachl. Zijn 

huisgPzirr w•·ul ondr·rlusscn op de kosten van de Oudburg 

rmrkrhourlr~n ( 53
). 

Op 21 juni 1 (jQ() viel clc vijand in hel Hrugse hinnen. 

sl;lk r·:r!ki(J in Lritllcl en mktc vcrvolgens OVI'f Oostwinkel Cll 

I 'rsc-1 llilitr Zrmwrgr!rll op ( :;.~). f),. wr~thntrciPrs van Zomerl.(l'lll 

IIÎr:f\'Hil r1p ck fHJoglr~ gckornr:n. slrrtmlc•rJ r:l'll ij[l>orle nnar lwl 

('jiJ) IC\f;, ( l•ulhurfl ror. 11,1; fo r,-;- r,l-!, nr. liJ'/ fo lUl ""· 

lil) 1~.;\.(; ( l•ull•ull/ ur. I•:.! I farrl~: l'i'J·I. 

1 i.!) lti\.C ;, ( > .. ,!lmru nr. Ir,~; f" I 'i. 

(i)) 1{./\.f ;, ( J .. ,JI.url( nr. lf/1 f" 2'1. 

lil) 1~./\.C. ( > ... !l,urll ru. 17"i f" 7'1. 



college met de be<le om assistentie. Vooral werd aangedrongen 

om het f orl \'an Berken le doen versterken, aangezien de 

vijand langs deze weg de parochie trachlte binnen te 

vallen ( 55
). 

Eerst na de val van Oostende in 1604, die aan de 

Spanjaarden een overwinning op de Staatsen bezorgde en het 

land van vijandelijke benden grotendeels zuiverde, vermin

derden de roof- en strooplochten geleidelijk, wat nochtans niet 

belette dal kleine groepjes vrijbuiters nu en dan nog onze streek 

kwamen verontrusten. In juni 1616 werd te Zomergem nog een 

vrijbuiter Lij de lurven gevat en in het gravenkasteel te Gent 

opgesloten ( 56
). Door de officieren van de plaatselijke wacht 

werden op 29 mei 1625 nog vijf vrijbuiters ingerekend. l-Id 

waren Jacques Benoit, Hans De Smel, Ambroise Vignier, 

Jacques Ie Gumtere en Jan Slemmers. Ze werden kort nadien 

berecht. Jacques Ie Gumiere en Ambroise Vignier, vermoedelijk 

van Franse of Waal se afkomst, werden met een strop om de 

hals op de blote rug gegeseld «tollen loopenden bloede», daarna 

gebrandmerkt en voor altijd uil hel land verbannen. De drie 

andere kwamen er mel verbanning van af ( 57
). 

\Vanneer zekere Sirnon Claeys op 23 februari een stuk 

linnen naar Brugge ter markt bracht, werd hij le Knesselare 

door een vrijbuiter, met name Antoon Vereecken, aangevallen 

en onder doodsbedreiging verplicht zijn koopwaar af te geven. 

Jan vanden Bossche getuigt op 18 februari 1629 in een 

proces, dat zekere Loys Coens gedurende lange tijd l" 

Zomergem en in de omliggende dorpen had rondgelopen en 

meeielere excessen had gepleegd. I-lij verhaalt o.a. hoe Coens 

op de hruiloft van de baljuw van het ambacht was gekomen. 

vergezeld van twee andere vngebonden en er de <eyerkoecken:

had gestolen ( 58
). 

V crmelclen we nog dat de vrijbuiters regelmatig vergader

den in de herberg d-let \Vitte Huys», die gelegen was 

langsheen de Genlweg, ongeveer halfweegs Zomergem-Ursel. 

(55) R.J\.G. Oudburg nr. 624 farde 1600. 

( 56) R.A.G. Oudburg nr. 181 fo 741. 

(57) R.i\.G. Oudln1r~ nr. 195 [0 9•1 vo. lll vo-11·1 vo-122 vo. 

(58) IU\.G. Oudbur~ nr. 2223 f" 18. 
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Om het land tegen de invallen, plunderingen en wandaden 

Yan vijandige legerhenden en vrijbuilers te beschermen, werden 

in de meeste suspecte dorpen soldaten ingekwartierd. Hiervan 

bleef Zomergem goddank grotendeels gespaard, maar had 

daarentegen erg te lijden van heen en weer trekkende compag

niëen die weelderig teerden op de kosten der bevolking. W ~ 
zullen ons moeten levreden stellen met een kleine greep uit de 

tientallen cijfers die het archief ons heeft nagelaten. 

De inkwartiering van doortrekkende legersmaldelen tussen 

l september 1589 en 31 januari 1590 kostte aan de bevolking 

van Zomergem, aan drankverhmik alleen, reeds meer dan 200 

pond groten Ylaamse munt ( 59
). 

Op 30 januari 1595 kwamen bij valavond twee vendelen 

\Vaalse soldeniers onder het bevel van kapitein Frenne hun 

tenten te Zomergem opslaan en verklaarden daar te blijven tol 

wanneer ze van de parochie of van de kasseirij het nodige geld 

zouden ontvangen om in hun onderhoud te voorzien. Op 

aandringen van het college vertrokken ze loch twee dagen 

daarna naar Eeklo, waar de inwoners van Zomergem hun 

niettemin 1200 pond brood, 200 pond kaas en 8 tonnen bier 

moesten leveren ( 60
). 

De inkwartiering van soldaten stelde de wethouders van 

Zomergem voor herhaalde moeilijkheden. Van de ene kant 

was men blij soldaten om zich heen te zien omdat men zich 

enigszins beschermd gevoelde tegen de uitspallingen van 

vijandelijke benden, maar van de andere kant kostte het 

onderhoud van deze heschennr~nde compagniëen schromelijk 

vr~el gelrl er1 Lleef men daarom loch niet altijd gespaard vn11 

excessen, die maar al te vaak door bevriende soldaten werden 

gepleegd r~n soms wreeclaarrliger waren rlan die Villl de vijand. 

J ld ravitailleren van ingekwarlit·rclt• soldalen of rloor

reizendr~ ecnhcdr~n gaf vaak aanleirling tot grote wanorrlclijk 

fwrkn. I)(' soldatr·n rlir·rvcn zich alles prrrnilleren, waren niet rap 

levrr:rlen en or:fr·nrkn nok maar wr:irlig gerlrdrl. Zelfs deinsd<'n 

1r: r:r n ir:l vor,r I er11(.( rle wr:l houders of sommige inwoners I c 

JJf~.,tdr·n. Ir: mi~hanrlt·lr·rr r·n f11r11 srharnel IH'zit Lrt~lanl en 0111 

()'1) i~.A,(,. (J",II,"rll nr. 187'.1. 

lf,IJ) H.A.f ;, ( >"'ll,ur~ ror. I'JI, f" Jr,. 
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futiele redellen aan stukken te slaan. «De soldaetem zegt de 

Jonghe, <'~:wilden alom gedienl zijn met alferhende Lekkernyen, 

met twee soorten van wyn, ook met Oragnie-Appels, Citroenen. 

Olyven, enz, dat zy zelfs hunnen honden in groot gelal met 

wille Brood voedden en met Wyn de Voeten van hunn~ 

Paarden deden wasschem ( 61
). Inderdaad. Zo kwam op 19 

februari 1590 een klein smaldeel van ongeveer 50 soldaten te 

Zomergem zijn tenten opslaan. Onmiddellijk werden de beste 

schapen opgeëist en moesten een groot aantal kiekens worden 

gereedgemaakt. De Baljuw moest voor de levering van de wijn 

instaan en werd met een ferme rammeling betaald omdat hij 

de orders niel «met hequaemen spoed» had uitgevoerd. 

Deze driedaagse bezetting kostle aan de inwoners van 

Zomergem het sommetje van 27 pond 7 schellingen '3 

groten ( 62
). 

Door het onregelmatig uilbetalen der soldijen sloegen de 

soldalen herhaaldelijk aan het muiten. Uit een onderzoek dat 

in 1590 v,rercl ingesteld door het college van de Oudburg. 

nopens de misdrijven gepleegd door de soldaten binnen de 

kasseirij bleek, dal er te Zomergem ver>cheidene wandaden 

waren voorgevallen en menige inwoner om futiele redenen op 

de meest brutale wijze mishandeld was geworden. 

Op 2 juni 1592 werd het dorp geplundNd door een bende 

Ierse soldaten uit het garnizoen van Sluis ( 63
). Het is meer

malen gebeurd dat, wanneer iemand levensmiddelen ging 

afgeven in de huizen waar soldalen legerden, deze laatsten cl<' 
boter in het gezicht van de boodschapper sloegen, hem met 

brandewijn en nndere «costelycke:. dranken overgoten of met 

slokslagen en soms half uitgekleed de straat opwierpen. Ook de 

vrouwen en kinderen cler soldaten, die met hen woonden. 

vonden in dergelijke baldadighPclen groot jolijt ( 64
). 

In juli 1579 vroegen de wethouc!Prs van Zomergcm dat 

de doorreizende troepen niel lrlllger clan twee dngen in de 

( rï 1) I )e Jon11hc Bel. pr .. o.c .. deel I hl. 238. 

(W) R.A.G. Oudburg nr. 620 fnrd<' 1}90. 

(r,3) IU\.G. Oudburg nr. 621 fnrt!c 1592. 

(ü·l) IU\.G. nr. 204 fo 61 vo. 
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parochie zouden vertoewn en zich zouden tevreden stellen met 

.,den ghewoonen huyscost> ( 65
). 

In december I (lÜO doen de wethouders er bij het college 

hun beklag owr <hoe dat zy daghelickx gherooft ende over

vallen worden vande troepen van soldaten van 't Regiment 

vanden heere van Cruson ende andere garnisoenen ootrent 

Oostende ligghende, gheene daghen passeerende of er zyn 't 

landt aFloopende met zesse, zeven, acht, ja thien troupen en 

hoopen. heischende en afnemende 't gone haerlieden goel 

dynct. so neesende dat indien daerinne niet gheremedieert en 

word, 't verloren zal ga en ende den lantsman vut zijn huys

houden ghejaecht> ( 66
). 

In een protestschrijven, gedateerd 24 mei 1622, wezen de 

wethouders van Zomergem opnieuw op de onfaire houding 

van de soldaten \'an de Oudburg tegenover de inwoners der 

parochie, en illustreerden hun klacht met het voorgevallene 

van de \'orige dag wanneer ongeveer 15 man bij valavond het 

huis van Pieter De Neve waren binnen gevallen, er hesp en 

andere stukken Ylees hadden gestolen en de vrouw en de 

knecht mei de dood hadden bedreigd indien ze hiervan een 

woord zouden loslaten ( 67
). 

De roverijen der soldaten te platten lande waren zo erg, 

dat veel begaede lieden, op korte lijd van have en goed beroofd. 

lot de bedelstaf vcrlaagden en ertoe genoopt ware11 hun kost 

lc gaan bedelen, ja, hem zelfs Le gaan sleien. De Gentse 

stadspoorten konden de wagt•ns niet slikken van de buitenlieden 

die met hun schamel hezit een IJescherming kwamen zoeken 

binnen rle muren, waar ze in kerken en kloosters anderelak 

kregf!n. Op de herhaaldt~ klachten en het hulpgeroep cler 

parochies kwam bijna allijd hetzelfrle nnlwoorrl : <dat ze zich 

Lot de com pagnicoversl ~~ moesten wenden l. i'Vlu;tr ook hier 

wmrlen onze mt~r•s•·n maar hiller weinig gehoor. l\1en IJeloofde 
stn,ngr: maatwgclen Ir: treffen l1:gen rlicgencn die 7ich aan 

f•XCCSS~O ZOIHlr:n VCfl-!fijJWfl, ITiililf het hll:ef lllCCSt altijll l)ij 

W'J'Jr,lr:n. Aan ,lecwl•·•• en (Jrdonr•Hnlien orllhruk hel nochtnn~ 

(l,'j) I~ AC. ( )",JJ.url! nr. lt;'j f" (J'I, 

(I,,,) IL\(;. ( Jwilulrl! ur. 1_.,. 
'J '" 112 v" f'Jl I I). 

(f,-;'J I~ t\.C ;. ( Jurll.ur~ nr. 1,;.!8 furrJ" 11·:.!2 
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niet. Üp 8 oktober 15CJ7 reeds had Maestro del Campo het 

decreet laten aanplakken waarbij bevolen werd 4'dat geene 

Soldaelen meer uyt de Stad en mochten gaen om de Boeren 

te pi underen, gel yck zy op de voorgaende dagen op de Dorpen 

hudden geloopen, en Vleesch, Kiekens, en al wat hun wel 

beviel hadden meedegenomen, met gheheele vVaeghens het 

zelve vervoerende naer hunnen logementen, alwaer zy goede 

ciere muecklen Len koste vun de armen Landsman, met wie zy 

niet heler als mel de Borgers in de Stad en handelden ( 68
). 

Een andere ordonnantie, op 9 januari 1573 door de Raad 

van Vlaunderen uilgevaardigd. verbood ten strengste aun de 

soldaten van nog verder de inwoners laslig te vallen. Deze 

laatsten werden ertoe gemachtigd de alarmklok te trekken en 

de aanvallers met alle hulpmiddelen le weren en te verdrijven. 

ja, ze zelfs te doden zonder daarvoor enige 'lraf op te lopen ( 69
) 

Tegen de soldaten zelf werd door de legeroverheid niel zo 

hardhandig opgetreden zoals de ordonnantiëen het lieten 

verhopen. o~ oorzaak hiervan lag hem wel in het Feit dat het 

de kasseirij ~teeds aan geld mangelde om de verschuldigde 

soldijen uil Le betalen en de legers te onderhouden. Van dien 

kanl gezien waren de muiterijen wel het gewenste middel om 

aan dit Lekort te verhelpen en de soldalen tevreden te houden. 

* * * 
De bescherming van onze gewesten Legen vijandelijke 

legers t:n hun trawanten, moesl in Feite worden waargenomert 

door de Spaanse troepen die het land hezellen. 

De Spanjaarden waren ons echter niet goed gezind en 

hadden trouwens reeds meer clan hun handen vol met de 

controle over rit' vijand die hen op alle fronten he:;tooktL'. 

Daarom werd in juli 1579 in de Owlhurg he:;loten een lokaal 

legertje op te richten door keurlin[.!en aan te werven die voor 

Laak hadden hel landlegen de herhoalcle invallen der nijlmilers 

en vijandelijke henden te vrijwaren. De parochit'besturen 

moesten aan het college een lijst O\'t'nnokt'n met clc namen van 

«ulle cloecke ende weerbaere mamwn zo vande IC1 tol de -15 

jaeren», die hiervoor in aanmerking zouden komen. Veel succes 

( 1>8) f)c .long lH' lU. pr .. o.c .. dt·l'l I hl. %. 

( (J(J) De Jong Iw Bel. pr., o.c .. dt'l'] I bi. :..!lllJ. 
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kende de eerste lichting niet want rte parochies waren er niet 

gemakkelijk Yoor te Yinden om maandelijks 500ï pond tournois 

op te brengen die nodig waren om het legertje in slanel te 

houden. \ 'eel smeekbriewn en zelfs dreigementen waren nodig 

om het nodige geld bij elkaar te scharrelen ( 70
). 

l' laar de nood neep en mettertijd waren de parochies bl1j 

dat het legertje hestond om er beroep op te doen als zwarte 

wolken aan de horizont Yan hun gebied kwamen aanzetten. 

In begin juli 158:- werd het advies ingewonnen van de 

wethouders Yan l'.omergem nopens de noodzakelijkheid van hel 

\'oorthestaan \·an dit legertje. waarin toen ook 4 jongens van 

de parochie dienst deden. Geantwoord werd dat sedert heL 

oprichten Yan het corps, zijn bestaan nog nooit zo noodzakelijk 

was geweest als toen. aangezien nijbuiters en deserterende 

soldaten Zomergem en omliggende dorpen onophoudelijk 

afschuimden en er de verschrikkelijkste wandaden pleegden, bij 

zoverre. dat ,-ele landbouwers hun huizen en hoeven ontducht

ten om aan de woede der belhamels te ontsnappen. In hun 

schrijYen verhalen ze het geval <.hoe de vrybuiters noch op 

Sondaghe leeltsleden in Somerghem ghecomen zijn met ontrenl 

XXV sterck. hebbende de landtslieden van hemlieden meubelen 

herooft ende in Saterdaghe van X coyen ende een peerdt. Daer 

af als noch maer de vyf coyen met de peerden gherecouvreel 

en zyn deur de groole neerslicheyl vande sauvegaerden ... ende 

noch meer sollden ghedar~n heb!Jen ten hadde ghcdaen de 

groote resisl.encie vande landtslieden metter hulpc vanden voor

JIÎI~mdcn f<.iclwekes ,-olrke.». IV!en was daarenboven van mening 

rlat het da[!elijks heen en weer trekken van soldaten uil de 

Spaanse Jf~(!dafdr-lingen aan rlc~ inwoners schromelijk veel last 

en rmheil brachten, aangezil'll rlcze zic:h met muilcrijen in stuncl 

hielden. wal ook l'Jikcl rloor rle solriaten van rle Oudburg 

krJ11 worrlen lwl,.t. I )e w .. lhowlcrs van /.:ornergc•m stonden N 

rlus ()Jl, rlill hr·l le(!erlje viln rl,, ( )IJriLIJrg in slanrl werd gchourlcn 

r•JJ rif' inwrJflNS \'illl h11t1 parodiie IJicrloc volgaamc' het hJIIIIW 

/''urlr·n l,qrlrag1·n ( 71
). 

Zoal, fl'l·,ls (!1'/c•grl WilWil ·1 jongc·ns van Zomerw·m l1ij 

fwl lr'vc·rl jr· \'i! IJ ,1,. ( ),l,lf,,Jr(.! in(.!l•ll)f,l c·tl clit•nrlcn onclcr hl'l 

171,, 1~./\c; ''~~~IL,,,~ ," 1.1:- r",,1 .. r'i7''· 
r:-r) 1~./U; c ''""'"'11 11r r.tF! f"',l·· lï"17. 
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hevel van kapitein 1\ ïeheeke. I l un namen zijn mij niet hekencl. 

Eerst bij de monstering van 9 februari 1587 te Zomergem 

gehouden, werden er drie afgeroepen, n.l. Joos De Costere, fs 

.lacob als lontroer en Jan Boom, fs Jans en Joos De Rycke L 

.lans als halfpijker (7 2
). 

De volgende monstering te Zomergem gehouden op 30 

april daarna vermelden op de rol : Joos De Costere, .Jan Boom, 

Joos De Rycke en Guillaume Blusseel. 

Op de monstering van 16 juni daarna hadden eerstge

noemde het gezelschap gekregen van Loye Fiers, fs I-lans ( 73
). 

Elke sofdaal kreeg 8 gulden soldij per maand. 

Op de monsteringen die meermaals per jaar gehouden 

werden. verschenen levens de soldaten uit de omliggende 

parochies. Zo vermeldde de monsleringsrol van metart 1603, 2 

soldaten van Aalter, 1 van Knesselare, 1 van Bellem, 2 van 

J-lanslwlc, 6 van het ambacht Waarschoot (Oostwinkel en 

Ronsele inbegrepen) ; 4 van Lovendegem, 3 van i' Ierendree 

en 7 van Zomergem ('<~). 

Op 15 januari 1596 besluit het college de kasseirij va11 

vrijbuilers te bevrijden door meer soldalen aan te werven en 

deze in de meest suspede dorpen uil te zetten. Zomergem 

kreeg er 20 uit de compagnie van kapitein Andegoede. l_e 

waren ingekwartierd op een kleine hoeve aan de Vierwcegse 

op de grensscheiding Zomergem-Ronsele (' 5
). 

Een recrutering van 200 nieuwe keurlingen in april 160-l 

gaf voor Zomergem en de o'11];ggencle dorpen : Aalter ·L 

Knesselare met Ursel samen 2, Bellem 2. I lansbeke cl, het 

amhach l Waarschool 12. Lovendegem 8, i' Ierendree Cî en 

Zomergem 4. Enkele dagen daarna moesten de niem\·e rt'cruten 

Ie Drongen vergaclerrn waur ze hun wapens kregen en na•u 

hun aangewezen posl(-'11 \'('rsluurcl werden. Een groot aantal 

hetrok de forten ,·an Y sendijke en Philipinc. terwijl de owrigen 

verdeel cl werden over kleinere verdecligingsstellingen ( 76
) 

172) IL\.C. O"'lburg nr. 1)18 fnr.J,. 1587. 

(73) IL\.C. Ourlhurg nr. 618 funlr· 1587. 

(7·1) H.AC. OwiiJllrg nr. 17(i fo 28 ('Jl \'Jg. 

(75) HAC. ( )ur!Lurg nr. 17(1 [" q_ 

17r.) IL\.G. Ourlllllrg nr. ,-- fo 59-GG-8•1. 
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In oktolwr 1600 \H'rd andermaül aan de parochies hun 

adYics genaagd nopens de noodzokelijkheid \'<111 het lwhoud 

\'Ril het legt'rtje. ?:onwrgem. Ewrgem. Slt>iclinge, \Vaürschool. 

1\onsele. Oost\\"inkel. Honsbeke en Bellem antwoordden in ee!l 

genwenschappelijk schrijven <dat zy meer dan noodich vindc:1 

de soldat:>n alsnoch in dienst te continueeren, emmers voor 

noch ses maenden. anders dat zy ghedwonghen zouden worden 

hemlieden huyshouden te verbeten als hemlieden onmoghelick 

zijnelP :tonder soldaten te wonen:. (7 7
). 

In 1618 en 16:21 werden opnieuw een groot aantal weer

hare mannPn onder de wapens gebracht (' 8
). Bij gebrek aan 

monsteringsrollen kan ik Yoor deze lichting geen Zomergemse 

soldaten citeren. Zekere Pieter van Papele diende in 1629 in 

de compagnie van kapitein Durp te Aardenburg (' 9
). 

I let moet worden gezegd dat het eetal soldaten sedert 

I 600 sterk wrrninderde, vennits er nog weinigen lust hadden 

om zich bij het legertje aan te melden. Wanneer in september 

I 6)3 in alle dorpen de trommel werd geroffeld tot het oproepen 

van 140 keurlingen; leverde het geen resultaat meer op. Onze 

jongens hadden er blijkhaar genoeg van zich in het gevaar te 

stelfen voor een zaak zonder uitzicht en voor een soldij waarop 

ze steeds moesten wachten. 7o bleef de oproep van juni 1635 

eveneens onbean I woord ( 80
). 

* * * 
Om de ~tn·ek doeltrd'fcnclr~r err op een meer bestendige 

wijze ! cg en .-J,. tJVPrlastr~n van uijllllilers en vijandige soldaten 

l<- besdH'rrnell. wcrrl•·rr op vele plaatsen, en vnoral in dP rncesl 

lH~rlrf'i!!rJ,. rlnr JWII, l'rnlt·rr opgt•ricld. rlic hcvnlkt werden mei 

solrlalr·r, uil het lcuc·rljc \'itrl rJ,. ( )rrrll>~rrg. In het l\lcl'tjcslarHI 

har/ men zrdb· forlerr tt· l'wll,~rn. Le ( lostwin kei. Ie \ Vaar~chool 

Ir~ J·:c:klfJ f'n lt· ~1,-i,lill!!t'. I )cz(' j",lwc·rken Wt•nlen lll!'estnl 

'•P!!''\\'tJfJH'II en '"''l,·rhOiulPrl cloor elf' pilrochies l.l'lf. rn••l 

(!r·lrlc·lqk" ~l•·1111 \'ilfl ,Je· L.ss,·lrij. Tc,l fwt opric·htr•n \'Uil fwt fnrl 

Ir; wilitf'( h<JlJI irr I 'jiJ()_ WNcl J,ijVt'Cirill-/!'ll ,I oor ,,,. piirochit•s 

1':--) IL\ c: ( ).,,fLurv nr 17) , .. Jr I Ï. 

171-i) I~Ac: 
( '"''""'" ror (,2f, l"rrl•· ''""· ( .,-,_, fnr,l•· lto:::!f 

17'1) I~ ,\ c' < J,.,ll,uru ror .!.2'1."> f" f(J v" 

(i-<1)) I~ \ c; ( ,.,,lf,.,,~ ,,, _!(I) I" H7 \'11, 2()ï , .. lï 
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Waarschoot, Lovendegem. Zomergem en Ronsele, die de 

soldaten van voedsel, I ich l en branding moesten voorzien. De 

soldaten uit dit fort moesten derhalve gans dit gebied onder 

hun bescherming nemen. ( 81
). 

Op I februari 1596 wordt in het college van de Oudburg 

het oprichten van een fort op palissaden le Zomergem besproken, 

maar er komt niets van terecht ( 82
). Üp 27 november 

daarna wordt opnieuw geresolveerd over een schrijven vaq 

kapitein Riehecke «nopende 't maecken van forten tot bescher

menisse van Beliem. Somerghem ende naerliggende prochien,• 

en aan de parochies om advies gevraagd. Van Zomergem Hi! 

laat men welen dat het weinig nul heeft te Zomergem of le 

Bellem forten le maken indien men geen soldaten kan legge:1 

Ie Ursel en te Knesselare, vanwaar de vijand het land binnen

valt. Als gevolg daarvan wordt een afgevaardigde VaJ1 de 

kasseirij naar hier gestuurd om de toestand te onderzoeken en 

andermaal het advies in le winnen van de betrokken 

parochies ( 83
). De wethouders van Zomergem zijn van oordeel 

dat het gehucht Berken. onder Ursel. de meest geschikte plaats 

i . .; om er een fort op te richten omdat daar een aantal wegen 

samenlopen uil verschillende parochies. Dit voorstel wordt 

aangenomen en einde april 1597 wordt toelating verleend 

genoemd geh uch I van een fort Ie voorzien. Zomergem. Loven

degem, Bellem, llansheke. 1\lerendrec en Vinderhoule zullen 

hiervoor geld, materialen en werkkrach!Pn leveren en het college 

zal het werk subsiclieren ( H-J). liet nieuwe fort was spoedig 

gereed en W('rd bezet door 25 soldalen van de compagnie \'ill1 

kapitein Anrlegocfle. die IC' 1\onsele C'n le NC've]p ingekwarliC'rd 

I a gen ( 85
). 

Nog in j(lli I (J21 wNrl een fort gemaakt le Schipdonk op 

de mo!IC' van het «Pochtgoerl van ~chipdoncb ( 86
). 

* * * 

(81) 1\.i\.C. Oudhur~ nr. 111; fo :10 vo. nr. !h'i fo ti;. 

(8'.2) 1(.'\.C. Oudhurg nr. 1;0 fo 2·1 vo. 

(83) 1\pp<'lijt•> nr. 3 . .lanr~nng ll)'JI. hl. RIJ. 

(R·I) 1\.:\.C. 0udbur~ nr. 172 fo 87. 

(Wi) !(!\.(~. (),,.!burg nr. 172 [" !lH. nr. 171 f" 'i7 ''"· ''' ,.". ,,; <'11 lil~>. 

(Hr,) ILI\.C. 0udluJrg nr. lfJ! fo lid ''"· 
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In parochies gt>lijk Zomergem. waar geen Spaanse soldaten 

of soldaten Yan de Oudburg ingebvnrtierd lagen. werd. op 

aanmaning Yan het college een plaatselijke wacht opgericht, 

die bestond uit een auntul gewapende burgers, gekozen onder 

de weerhare mannen van de parochie. Te Zomergem werd 

dergelijke wacht ingesteld in juli of uugustus 1581. Te oordelen 

naar het reglement. dat door het college van de Oudburg werd 

opgt>steld in zijn zitting van 14 augustus. en dat niet minder 

dan 30 artikelen beYatle. had deze wacht een streng militair 

karakter. l'it hoewel mannen zulke wacht bestond, en hoe hun 

namen wuren heb ik niet kunnen uitmaken. De leiding werd 

waargenomen door een kapitein of wachtmeester, hijgestaan 

door sergeanten en korporaals. Als kapiteinen worden vermeld : 

0 lartin Yan Pamele en Gillis Bogaert in de jaren omstreeks 

! 581 ( s•), .loos de Keysere in 1585 ( 88
) en Jacob Van Hecke 

in 1587 ( 89
) .. Jan Bonts, die deze functie waarnam in het jaar 

I 592. kommandeerde terzelfdertijd de 'Nachten te Bellem, te 

LoYendegem. te :"lerendrec en te Hansbeke ( 90
). In 1599-160,] 

was kapilein te 7.omergem. Luuwereyns de Keysere, die ook 

de wachten Yan l_..ovencl~gern, Bellem, 1:-lansbeke. Aal ter. 

Knesselare en Ursel onder het Gentse controleerde ( 91
). Oe 

soldij \·an een kapitein hedroeg I 0 gulden per maand C' 2
). De 

wachl Ie Zomergcm lag lcn ho\'(! Yan de weduwe Pieter vVill·~. 

In mei I (J04 onbtr,nrl een onenigheid lussen de eigenares van 

het hof en rit· wachlmcf~sler omwille van hel vrijposlig oplredt'n 

van de soldalcn. Op rlc naag van de wachtmeester aan hct 

e<,lkgr! wal hem lc rlot·n slonrl, anlwoordrlc men dat hij gee11 

nol i es rnrw'l fJCflll'f 1 van rl c lwrl reigin !.(Cl 1 en verwij I en door de 

vrnuw J.!('llil .. cnrle voorls zo11 hilndclt·n zo hy tot noch loo 

(!f•daen had enrl•· J;wlcn r·lacghcn rlc proprielardw nl'te 

inwofJn-;l•·r vanrlen st·lvcn flllyse~ (u~). 

I~;-) I~ , \ ( ; r J.,tfhurJ! nr. (, 17 fnrrlr· I '381. 

I ~Ij) I~ 1\(; ( Jwll,ur~t nr. I jH f" )(I \'o. 

IH'I) I{.;\ C. ( lurll.urv nr. 11>1 f" ·1'1 vo. 

('111) I{!\ (; ( lwliJIIrll nr. Jt,i f" H2. 

1'11! ILI\ C. ( > ... IJ. .. r11 ur. l,.n 1.,,,1,. 1'3'1'1. 

l•u. I I~ . \ (; ) ( J..,JI,"rll ur. I;-~. [" 1,1, vo. 

1'1)) 1~ .. \C ;. c JwiL«r~ ur. 17"7" [" ;'"'I vo. 
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Regelmatig werden de wachten door een afgevaardigde 

van de kasseirij op de dorpsplaats gemonsterd ( 91
). 

In 1595 weigerden de inwoners van Langebocken de 

wacht. op te trekken op de plaats die hen door de wachtmeester 

.Jan Bouts was aangewezen. Klacht werd neergelegd bij het 

college en de moedwilligen werden onder bedreiging van strenge 

sancties terug tol hun plicht geroepen ( 95
). 

Deze wacht, hoe goed hij ook was ingericht, kon al Je 

excessen van Yrijlmiters en vijandige benden niet beletten CJI 

de wachtmeester van Zomergem sprak aan het colle~e de 

schoonste woorden om de hizondersle straten die naar hel dom 

leidelen le mogen «updelveiu en bij middel van draaibomen 

af le sluiten ( 96
). Alle middelen werden beraamd en ten 

uilvoer gelegd om de verwoede plunderaars schaakmat le zetten 

maar zij leverden het gewenste resultaat niet op. Door geweld 

en list wisten de snoodaards zich door de fijnste mazen van 

het nel heen te werken en het dorp binnen te geraken om er 

hun gewelddaden le verrichten. 

De gevolgen die de godsclienstlroebelen te Zomergem 

nalieten waren verschrikkelijk en haast niet te overzien. I-let is 

onnodig de namen te llerhalen van het groot aanlal inwoners 

die hun Oiwoorzichtige sympathie, of een al le ijverige propa

ganda voor de ketterse ideologiëen met vermaningen, verbeurd

verklaring van hun goederen. uitbanning. lijfstraffen en zelfs 

met een vcrschrikkei ijke doof! hebben bekocht. Ongel \\'ij[ eld 

hebben veel personen en zelfs ganse huisgezinnen het dorp 

verlaten uil vrees voor cle repressie of om in de noordelijke 

provincieën vrijdijker hun nit'll\\'e leer le kunnen heiijden. E,·e,, 

groot zal het aantal personen geweest zijn die door vrijbuiters 

en geweldplegende henden uil hun huizen en hocven werdf'n 

verjaagcl. De streek lussen Cent en l~ruggc lag lolaal wrlalen 

en onbenul. Vooral op sociaal en economisch gebied \\'fiS t'r 

veel uil zijn verhand gerukt en lolaal uiteengevallen. I-let lawl 

lag vaag en onheho11wd. de weiden leeg. de huizen en hoeven 

verlaten. leeggeplunderd en platgehrancl. De bevolking was tnl 

('!·I) 1\ .. \.( ~. Oudburg nr. ()21 fard<' l'j<).J. 

:'I".) IL\.C. Oudburg nr. lh:- [o 101. 

( <)(,) IU\.C. Oudl,urg nr. ~-- [" 79 \'0, 
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in het merg uitgezogen door opeenvolgende leveringen, zware 

lwla<.tingen. contrdmties en krijgsschattingen. Verlatenheid c:1 

,·erwildering vertoonden het aspect van ons dorp rond de jarer1 

1626 ( 97
) 0 

Het herhaaldelijk opeisen van paarden. wagens en werl;

krachten ontredderden de landbouvv. Wanneer het Land van 

\\'aas in 1392 de Oudburg om 30 pioniers ~meekte om 

hoogstdringende fortificaties uil te voeren, kregen ze voor 

<til I woord dat dit totaal onmogelijk was aangezien er in de 

kas.-drij geen mannen genoeg meer waren om de oogst in te 

hal"n ( 9 s) In mei 1386 bedroeg de winterbezaaiing te Zomer 

gem slechts 86 gemeten en de zomerling 123 gemeten. Dt· 
totale bezaaide oppervlakte bedroeg niet meer dan 712 gemeten 

( 
99

). In hetzelfde jaar telde men in de parochie 196 koeien en 

'7'2 paarrlen. maar het volgend jaar waren deze cijfers gedaald 

tot I )2 koeien en 36 paarden ( 100
). Vele inwoners die voor

dien nog welstellend waren. hadden have en goed verloren en 

waren tot de bedelstaf verlaagd. Sedert verscheidene jaren 

hadden de inwoners van Zomergem aan hun belastingen niet 

mee;- kunnen voldoen. zodat de parochie in de rekeningen van 

de kasseirij met grote achterstrillen gehoekt sloneL I let was niet 

zo IJ( IN reden dat cle \\'f'l houders van Zomergem in 158'7' 

herhaalrlelijk smeekten om ontslagen le \Vorden van de verschul

rliuclc· sommen en \'errninrlt·ring van komende omme~tel

lilll!en ( 1
"

1 
). In ji1n1rari 13'J8 slonel /.nrnergem Lij rle onlvanQcr 

\'an rlc ka'i"Plrrj !liJ(! in het krijt \'oor 12~1 poncl. wal een rond 

t ' ,_ t .. I ( I fl2) HJII1mf' JC WilS \'00( r I!' I Jf . 

lid ilillllid lwrlelaar~ clie clc stralen \'illl het rlorp nfslnf'te11 

WilS ZCC'f ~roof. llc·rhaalrlelijk wercl er cloor l1el collc1.1e op 

l!ew•·Zf'IJ rlill het rit· illWOIICrs !e11 ~treni!Sll· veriJOdell was ani 

rnnPzen lf' (!e\'1'11 rtilll lwr!Piilars rlic llit•! in rit· parnrhic wnonrlt'll 

(•17) I~ . \I; ( lu•II>~Jrl/ nr. 1 r,r, fu 11. 

111/oi) H .\ t; ( ),"lf,url/ liL )(,';' fu 1HI. 

111'11 I~ \ (; ( J"'lf'"'ll nr. KI IJ f'll li21J, 

I !IJl• I IL\ 1 ; ( lwl l.urv "' MI'J ''fl li21J, 

I I IJ I j I(;\ (; ( J .. ,IJ,urv 11(, )!,,! f" J!J. 

I )lil) I<,\ (; ( J.,,IJ,urv IJl f,_!"j '"'"'' l"•'Jii. 
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of vreemde hedelaars en lnnfllopers in hun huizen of schure:~ 
onderdak te verlenen ( 10~). 

Vooral de bevolkingsachteruitgang moel te Zomergem 

enorm zijn geweest. Alhoewel het niet mogelijk is juiste cijfers 

hiervoor op te geven kan men een vergelijking maken met het 

aantal weerbare mannen die toen te Zomergem woonden. Bij 

de telling van de weerbare mannen van 14 tol 45 jaar oud in 

1578. werden er te Zomergem slechts 354 opgeschreven. Di~ 
veronderstelt een bevolking dat de 1500 zielen zeker niet te 

hoven gaat. 

Door de verlatenheid en de verwildering van het land. 

bvamen ganse kudden vossen. wolven en wilde zwijnen uit de 

bosgebieden onze streek verontrusten en berokkenden veel 

~chade aan het pluimgedierte. hel kleinvee en de veldgewassen. 

Op 29 januari 1590 werd door de leenmannen van de Oudburg 

een verordening uitgevaardigd waarbij de inwoners er toe 

werden aangezet «een generaele jacht te doene up het daeghe

lickx en menichnddigh vertoonen van wolven binnen de 

Kasselrye}. Het vange.n of doden van een wolf werd beloond 

met een premie gaande vnn 9 tot 12 gulden of van 2 tot 3 

schellingen groten. ( 1111
) Het hoeft dan ook niet gezegd dat de 

stoutmoedtgsten er op uit trokken en er onder de bevolking een 

naijver bestond om de dieren na le jagen. ln januari 1590 werd 

te Zomergem op het gehucht Rijvis. een wolf geschoten door 

.Joos De Rycke ( 111
;,). In april 1()13 werd in de bossen op het 

zelfde gehucht het rustige gezin van vadertje wolf. moeder en 

de drie kinderen inkluis. gevankelijk meegevoerd door Filips 

Kersse en llenclrik Brackman. die een rond sommetje ontvin

gen ( 1111
;). Pit~ler Fiers t~n \Villem \Villems vingen een \'OS in 

januari 1618 ( 1117
). Een vos liep in de strikken van PieterFiers 

in mei 1618 ( loR). Tenslolle werd nog een vos ingerekend floor 

JonfiS de Cock in april 1623 ( Ion). 

i't RYCKAERT 

( 105) !~AG. Ouclhur~ nr. 196 fo I 1(>. 

( I 0-1 ~ IU\.C. Oucl!.urg nr. ISO fo 102. 

I IO'i) I~ AC. Ouclburc nr. lf15 fo 3ï. 
(JO(,) I~ .i\.(~. Ourlhur~ nr. 183 fo 32. 

(HC) 1~.:\.C. Oudburg nr. 188 fo 1·1 Pil 3!i. 

( 108) IU\.G. Ouclhurg nr. ISR ro 1:- \'0, 

(IOC)) IL\.C. Oud!1111'0 nr. 1(]3 fo -13 \'0, 
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RI.IL.-\GEN 

Getuiqenis L'OTI Piel er \'on Hofstodt 

pas/oor r•on Zomergem 

Actum den :\ July 1629. 

Ten voorseyclen daeghe is gherompareerl heer van der 

hofstaclt Pieter presbyter. Pasleur der prorhie \'an Somerghem. 

oudl :\:\[:\ jaeren. denweleken mij in verbo sacerdotes heeft 

te kennen ghegheven ende \'erklaert dat ,.hij tsedert den voor

seyclen aug~t heeft bedient de cura ofte pastorie der voorseiclc 

~1!0('hie \'an Somerghem. Ende soo hij be\'onclen heeft. soo bij 

srjne notitien ghehouden ten voorleden hoochtydt van Paesschen 

\'ande ghone die aldaer te hiechle en ten heyligen Sacramenlc 

hadden gheweest. als hij de notitien \'an sijne \'Oorsaeten, dat 

diverse insetenen \'an selve prochic in vier soo vijf jacren le 

\'ooren niet en hadden \'oldaen inde ghehoden vande heylighe 

kerrke. rlat hij <leselve heeft vermaenfll ende deur andere doen 

,·ermaenen, ten fiJne sy als goede Catholicquen aende voor

~eyrle ghehorlen sou<len vuldaen. soo sy <I' een voor ende d 'andn· 

nacr voldaen hehhen. Vuyl ghesleken twee huysghesinnen. te 

weli~n .. lan \'Nsluys. lan<lsman van sijnen stylc, midt gheheel 

~ync familie. r·rHie Frans de kcysc·r. rlcc•nnacker van syrwn slyle. 

or,ck rnet sync ghehedc f'amilir·. <liP hunlieden alk hehl>en 

<I (Jen (Jpschryven encle stPIIcrt (Jflrlcr rontribut ic~ in< Ie l~iezert 

rwffens Ar<IPnburch. hr~l,lwnrlc <lf'n voonroernrlcrt .larr \' ersluys 

f.!hel<~<len het iJl~ ~~~s weken offp twee rnacnciPn nwl 12hc•heel 

syrr hrrysghcsin vc·rla .. tc·rr rlc vrH>rJlnc·nHic prochic van Sornc·r

!!hern. llitt•r rlat hy Ie voorf'll VNS<·I c~ncle v .. rrncht hacl<le alle• 

t~hii!J(' rl;tf hy haclrJ,. irrrl.· sc·lve pnwhir·. !'JIIIc· is gha<·n rcsiciPn·n 

Lyrlen vr,orsc·vrlr· <.;(('rJ,. \'ilJJ J\rrlc·rrlllrrr·ll in 1\iescn. vart wac·r hy 
-r·•·r rllf'kwrJ..; i~ n11nrrwrr c·nrlc· \'<•rkr·l'rt'JIIIc· LinrH·rr cle voorseyclc 

pmr hir· \'diJ ~rorrwrl!fwrn. rrit·l WPic·rrrJ,. prr·r·isdick of hy al<laf'r 

r torrrpl lr·rr ;,fT,., f1· Villl t'<'IIÏI!fH· \'l'f!.!ill'!'l'filldl(' \'illl \'oorno<•mciC' 

IJ,.rrlo"pr·rs lrtJf' w•·l l1y rlw 'l'f<'t·r·kt. \'iiJJ c•('rridw prochiac•rwll 

dwrroJJ(!Ir drdtoorl •·rrrlt· \'c•r,fao·rr lwr•l't, ,l;d rlt•JI \'OOrrtO<'Jilcl<•rr 



jan versluys somtyells diversche propoosten is vooren wenden(lP 

ghenough smackende ende lenderende tot de voorseyde secte. 

sonder anderssins niet sekerlicx thehhen connen achterhaelen. 

mils rle voornoemde prochiaenen len upsiene v<mde contrihutien 

(laervan niet en deurfven spreken. dan met achterdyneken 

ende bevreesl sijn dienaengaende te deposeren. Ende helangh

encle clen voornoemden Frans de keysere, niet jeghenstaende 

sijne voornoemde upschrivinghe ter Biesen, is den selven 

h]yfven wonen soo hy noch woondt binnen de voornoemfle 

prochic van Somerghem. inde herberghen ende elders int 

openhaer Dispulerende van gheloove ende verdere propoosten 

hotrdende. lenderende totter voorseyde secte vande herdoopers. 

niet jeghenstaende dat hy die spreeckt hem danof diverschelick 

heeft berispt, ende sonderlinghe dat hy de keysere ten groott'n 

srhandaele vande upseters van Somerghem hem bynaer van 

weke le weke voncll ter voorseyde plaetse ter Biesen inde 

preclicatie. waarop hy den comparant heeft verantwoordt : 

i'-1ijne heere de Pa5teur wel weel ghy flatter ick hen ghevlucht 

ofte niet. als ick myn goet ten hoochsten vercocht sal hebhen 

clan sal ick vertrerken soo ick vermach hehhende de huysnomw 

vanden voornoem(len de keysere hy hem die spreeckt dies van 

ghelycken vermaendt en herispt vvesen. ghenough ghelycke 

antwoorde ghegheven, daertoe voughemle clen voornoemden 

(Ie keysere flat hy ghenouch remedie wist om claer te hh·fwn 
soo langhe als het hem beliefde. wesende voorts waerachtich 

flat den selven de keysere lseflert XIIII rlaeghen herwaerls 

verleden lwkent heeft an Jooris de New. Schepme va:1 

SomergherT!, rlat hy onlanrx te vooren inde prefliratie ght'\\'eest 

hariele ler f~i<·'sen efl(!t' clat hy m·ersulx seycle ande ,·oornoPmcten 

prerliranl vanden 1\i<'SCJI. clat•rhy noch voughende dat den 

seken prerlicanl hem. cle Neve. deelt• waeghen of hy noch up 

lwm predieani was vergrampt. ende dat nversulx verhoopte 

rnrlt• daeghen daernaer andt-'11 selvm cle Nevp k hryng)wn. 

eenen hrief vanrlen \'onrnoemdPn preelicant \\'t'semle ontwyf

f el ick rle voorno<'mcle de K<·ysere se er dangeren x \'oor 

d'insetenen van de voornoemde prochie, mils hy ter eausen 

van synen sty! als rlet'nnaeckcr. vcrket•rt ende wt•rckt \'nn huy~e 

ten huyse t>nrle riaerna de simplc landtslictlt•n wys c;m maeckcn 

int faicl van heresie. tgont• dat hem goctdunckt. snn hy o\'l'rsulx 

hem ht'eft bemnpL ende <u·nden deposant \'Cr\\-cten. tint tl'lwlft 
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,·ande prochic Yan Somerghem besmet was vande secte van 

herdoopers. 

luyht Yoorts. dat bow·n de Yoorseycle lwee huysghesinnen, eene 

Susanna Oobbt>leirs. huysYrouwe van Jan Coppens. landtsman 

Yan synen ~tyle. oYerlanck besmel is gheweest te syne vande 

voorse~ de ~ede van herdoopers. sonder in verscheede jacren 

noch te hiechte noch ter kercke ghe\veest thebben. niet jeghen

slaencle verseheide vermaeninghen. Ende hoewel den voor

noemden Jan Coppens. henriieder man. hem draeght als goet 

Catholic ende soo 't schijnt, niet en verstact te ,·erlaeten de 

voornoemde prochic van Somerghem, so ist nochtans. dat de 

voornoemde Susanna Dobhelaers, syne huisvrouwe. over ende 

weder is loopende. soo tot Sluys in Zeelandt als elders ende 

haer ghetydelick vindt tot Ardenburch ende in Biesen. 

meenende dat de seh-e wouwe is oorsaeke van seer groot quaet, 

soo sy 0\·ersulx dry soo vier van heur kinderen over heeft geleit. 

ende aldaer bijdien doen dienen ende instrueren. hebben 't 

haeren exemple noch andere persnonen van ghelycken ghedaen. 

Synde voorts de voornoemde Susanna noch befaemt is van 

noch eenighe andere kinderen. die thuys syn bij haeren voor

noemden man. ooc over te willen leeden, soo dat den selven 

haeren man clickwils verstelt staet, niet wetende wat dat hem 

en syne kinderen te doen slaet. Ende is voorts de voornoemde 

Susanna ooc familie met den voornoemden Frans de Keysere 

~~n syne huysvrouwe, ende ghelyrlelick mei. elkanderen conver

seeren, soo rial men hrJIIdt de selve van eene secle te wesen. 

te wden. henloopers. Pnrle dat. rle voornoemde St1snnnn clacrloe 

ahebrarht emle vertwe1Jelt heeft. c!'httysvrouwc vanclen voor

noemrlen Frans rlc keysl're. houdende voorts tsa1·rncn seer grote 

rorresprmrlenlie nwllen ghonc rlic van over cnrnmen, 't. sy 

L11ylen l~ieser1 oft1· vnn elrlers. 

Ttty(lht vc,r,rls rial ,j,. vnors1•yrlr· Sf•r·le Villl h<'rcloopPrs ~<·r·r 

rpiiwl i' r11nrrw Ir· ar h~r-rflit<'ll'll <~nrir· onlrlec·kr·rt. mil~ sy hcJll

lir~rlr·JI l}ftr·ladf'fl ( 'alhr,liqlfr· Ir· w•·scn l'll r•VI'rsul:, iJtd<':l 

LIJor fdyrll '''" 1 1;·r~s-dwn f.!ill'lt dwlyr-k als anrlen· Cutlllllick<'t1, 

lr·r fwylidwll ~ilfTillllf'lll•· 111 volrlfJI'IIillghc~ \'illlrl.· l!hr·IHHlt•Jl 

\'i!JJrJ,. fwyl,f.!f,,~ kr·rr kr·. '"o 11or:lt 1JVr~r~1dx in<k letslc fl'csl-
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daeghen Yan Paesschen ghedaen heeft den voornoemden Frans 

de keysere ende syne huysvrouwe. Synde voorts waerachtich. 

dat de ghone van clusdaenighe secte hesmet commen van 

Lovendegem, I'-1eerendree, 5omerghem, Landeghem, Nevele 

ende andere ommeligghende prochien, omme te gaen naer 

Biesen. ghemeenelick hemlieden wech deur de prochie van 

Zomerghem passeerende ande Brugghe ter Beken, ofte de 

Brugghe ter Staeek te vyfre. passerende ghetydelick saterdaechs 

inden 2vond met blauwe basatsen op de schouderen, daeranne 

sy elckanderen syn kennende. Hebhen oversulx de selve onlancx 

verandert; mits sy te vooren ghinghen met witte basatsen, 

passeerende somtyds ooc inde nacht ofte wel sondachs vrough 

inden morgenstondt. ende dat oaementlick omtrent de hooch

tyden. in sulcker voughen, dat sy soo vele neersticheyt ende 

devoir doen. dat de ghone hesmet vande selve secte, gaen 

ende keeren en hooren de predicalie ter voorseyde plaetse ter 

Biesen. In min dan XXliJl huren, 't welck hy die spreek seght. 

in die quartieren, en naementlick tot Oostwinckele, Ronsele. 

Ursele ende daeromtrenl, eenen yeghelick teenemael kenbaer 

te wesen, hebbende voorts verstaen vuyten monde van diver

sche prochiaenen van Somerghem, de maere te wesen, datter 

van derden daeghe ten derden daeghe, eenen minister vuyter 

Biesen passeert deur Somerghem, omme hebbende eene 

grauwe pye kaerde, sonder synen naeme te segghen, passeerende 

ghemeenelick deur den wyck van ivlerelaere, commende lol op 

de eautere achter de kercke, SOI1clcr te connen \Velen waer hij 

hem hevint, clan is de ghemeene opinie. dal hij belanl als nu 

lol Lovencleghem. alnu tot Ursele. Oostwinckele ende ancien:' 

ommeligghencle prochien. hebbende diversche prochiaenen soo 

ooc hem rlie spreeckt verkent ende heledt,n. den voomoC'mden 

preelicant in manieren alsvooren ghesien thebben sondcr hem 

lhehhen coimen achterhaelen. ofte onlclecken de weghen die 

hy neempl. niet jeghenstaende de devoircn t'ndt' diligenlien by 

hem. deposant, daertoe gherlaen ende hy andt're doen doen. 

mils den selven preelicant ghemeenlick compt ofte passeert 

gheheel laele inden avondt ol'lc ghdwel vrou~h inden 

morghenstond. Wesen ooc waer. son diversche upsetenen \ëmde 

Biesen hemlieden Ler oorsaech-~ vRn lwmlieder negotie. clickwils 

vinden hinnen Somerghem ende doerontrent. clat sy d'insetcnt'n 

van Somerghem voornot'mt. ende ommeligglwndc prochien. 

126 



he-schimpen h'r oorsae-cke vande- juquentalie vancle kercke ende 

vande heilight> Sacramt'nten. Ende nat>r ledure heeft deze 

onderteekent 

gel. Petrus vander Hofstadt 

pastor in Somerghem 

R.A.G. Fonds. Raad v. Vlaanderen, varia 0 nr. 1088. 

ll 

Gctuiqenis urm Piel er \' nncle \' elcle 

baljuw van Zomergem 

Actum binnen Ghent den XIX van October XVlc XXIX. 

Pieter vande velde. fs Willems, oudt LVI jaeren ofte 

daerontrent. Bailliu der prochie ende heerlichede van Zomer

ghem. ex officie ontboden ende ghehoort up ghelycker voughe 

als de voorgaende. ende sonderlinghe upde particuliere circum

stanties, wrhaelt by de depositie van heer Pieter van hofstad!, 

Pastem van Zomerghem. 

Seght, tuyght enrle verclaerl upden eedt by hem in myrw 

handen hehoorlir-k gcrlaen. dat hy nu onlrent de XXX jacren 

bedient de Badliuaege dc~r voorseyrle prochie ende heerlichecle 

van 7omerl!hl-'rn, gheduerenrlc de welcke hy wel noch ghehoorl 

thcl>hen. dallr·r in selve hecn·lirkherle eenighc insderH'n int 

ghcnerael hesrrwt waeren rndle sc~cle ofte religie van hcrrlooper~. 

sondr~r nrwht;ms eenighe \'illl hcrnlieclcn int partienlier thehl>cn 

connen achterhilelr·•• enrlr· ontrlccken, l10c wc~! l1y rlic sprccrkt. 

11p vr·r,r·heede r>llrlr·rrt~f'hlr·n lwm rlar·rloc hcPft ghecmploycPrt. 

r·nrlr~ d;wrinnc grrmlr· clevoin:rr (.!herlac·n. sorHicr rlnl hy ooc oyid 

f,r;c·fl !.(hr·hr,orl r>ftr· dH'wc·lc·n rial rlc· d1one J,esnwl lllClte selve 

sr:f'lc·. r·r·1dglw v••rf!il!'rlr·rynufwn of'lr· nHJ\'eiJiir·lc·n sonrlc'll 

dl!'howlr·n hd,lwn, sy i111lr: vor1111cwlnrle prod1ir• Vflll 

Srmwrdwrn. 't sy Vitll I ,ovr·JJrlcgheln r>l'tr· illl!lerc rlililfolilrenl 

dwkdwn. I);," ,r:ghl lw111 Ir· ghr·rlyncb~ll l'llclc war·rachtich te 

syr•. soo r·r~rd~lw Vallrlc· voor11oernrlr· i11sdr•1Jf'll suspeel WilCft'll 

\'itllrlr~ \'CJfJ[sr:yclr: ~r·r Ir·, cL I sy lli•·l of'tc• f'or!s llilf•r flf'l cxpirr·n·11 
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vande voorleden kersmes, verlaelen hebben de voorseyde 

prochic ende syn gaen wonen in 's viandts landen mel gheheel 

haerlieden familien, waeronder naemelick is gheweest eenen 

Jan Versluys. ofwel dal sy syn bekeert ende hemlieden hebben 

ghereconcilieerl, in sulcker \'011ghen, dat sy hem hemlieden 

compartiment ende leven vol contentement hebben ghegheven, 

soo inde gheestelicke als weert] icke overeydt. 

Tuychl voorts aengaende frans de keyser, cleermaecker 

van synen slyle. niet te welen of hy mette selve secte is besmet, 

ofle niel heeft ghehoorl dat hy den huere van synen huyse 

aldaer heeft opgheseyt ende verstact met vrouwe ende kinderen 

de prochic le verlaeten ende van daer te vertreeken soo hy 

oversulx de partyen van lande hem aldaer competeerende 

alrede heeft verset ende vercocht. ja hem danof daedelick 

onteerft hebbende, oversulx hy die spreekt als Bailliu ghestaen 

over cl'erfenisse ende onterfenisse v<mde selve landen. 

Verciaerende voorts niet te weten dat eenighe vande 

voornoemde inselenen souden gaen ter predicatie onder Arden

hurch ter plaelse ghenaempt ter Biesen. maer soo enighe van 

hemlieden diversche ter marckt gaen binnen Ardenburch, en 

can hy die spreekt precisclick niet achterhaelen ofte welen wat 

sy daer ofte in eenighe plaetsen daeronlrent moghen vuyt

rech ten ende bedryven. 

Segl voorts datter wel ma ere is, dat Susanne Ooblwleers. 

huysvrouwe van Jan Coppens, besmet. soude wesen vande 

voorseyde secte, sonder andersinelts daernm onderricht te 

connen wcsen, selfs deurdien men haer gheen schandad en 

siel ofte weet de committeren. soo dat men sulx alsmen soo in 

haer regard als generalyck int regard vancle insclenf'n vancle 

prochic van Somerghem ofte andere daewnlrenl glwleghen. is 

naersegghencle, maer er wordt gheseyl ende ghepulL'erl vuytL~ 

presumptie en niet dalter metLN waerhydt alclaer eenighe 

herdoopers en vele min vergaederynghen ofte convent i den van 

herdoopers souden wesen, emmers t'n heeft hy dt>posant dies 

gheenderancle welen ofte kennisse. te meer soo voorscyl is. dat. 

de ghone danof besmet ofte s11specl g]H~weest. synck lwmliL'de!1 
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hebben ghereconcilieert ende onder andere Jooris De Neve. die 

ghetrouwd heeft 's deposants sust er. Sonder voorts te weten 

ofte andere aldacr passeerende ofte wel over e:nde weder 

commen al de Bru[Jghe ter Beken ofte de Brugge ter Staeek le 

\'yfre gaen ter wrgaederynghe ende predicatien onder Arden

burch ter plaetse ghenaempt ter Biesen. Ende naer lecturc 

heeft dese onderteekent 

get. : P. Vanden Velde, 1629 

R.A.G. fonds. Raad Y. Vlaanderen. varia D nr. 1088. 

lil 

Ordonnantie ghestelt ende ghemaeckt upde wacht ; 

onderhouden binnen der prochie van Zomerghem. by eenen 

yeghelycken naer te volghen up de pennen ende boeten up elc 

arthicle ghestelt. 

Aai\'Ooren dat hem een yeghelic binnen der prochie van 

l':omerghem voorsien sa! van hehoorlicke gheweerc. zo hem

lieden belast es ohe helast zal worden van heurlieder haillill. 

schepenen ofte capitennen. binnen acht claeghen naer de 

publicatie van dese, upde boete le verbeuren lot proffyte vanden 

capitein. lir~ulenalll. serganlen. vendrich ende corporaels ter 

some van vi p. x s. 

i i 

ltern. alle clr~i helast syn te hehben lmssen. dat die van 

ghdyr:b~n hemlieden voorsiell zullen hemlieden bussen ghr>reel 

Ir: maken. s('hoon <"nrlc rlaN le horrrlr~flf', rial rlner ghcen faulten 

JJevcmrlerr r:n worl. e11rlc heen le voorsienr· van een flassrlw 

iii p. x s. 

iii 

llr:nr voort-, rlir~ Lli'S''Ii vrwrr:rr. rial. rl;,. voorsicll z11llerr 

W1:31'TI tallr·rr ly,l•·n Villl •·r:rr prHrl Lrrsrrrryt, er•n pont lonlt'n 

r:rrrJ,, xxiÎJi glwgf,,,,,.rr ],,,,cJ,.,, fiJIIr·r zdvr·r Lusse rlir·ncnrlc. rlanof 
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zy zullen moelen hebben altoos dheen helft over hemlieden 

up de wacht, ende elandere helft thuys, up ghelycke boete 

van iii p. x s. 

iv 

Item een yghelic vander oudde van xviii jacren tol de 

tzestich. worden ghehouden hy toure 's savondts up te co men 

ter zes hueren precisclick ofte ter zulcker hueren als men 

anderssins naerden tyt by 's heeren gheboden trommelslaghen 

oft ander hevelen zal laten weten. up de plaelse te syne met 

zyn vuile gheweer om aldaer le loltene ende vertreekene daer 

zyn wacht vallen zal, upde hoete van x s. gr. ende en zal 

tsanderendaegs van daer niet moghen vertreeken voor ander 

stont dander wacht up ghecomen zal wesen up de boete van 

ii p. x s. 

V 

Item zo wie hem niet en vint ter plaetse daer zyn wacht 

gheval!en es voor het vutstellen van d'eerste. x s. gr. 

vi 

Item zo wie 't zynder de wacht failhiert by daghe ende 

by nachte, zal verbeuren boven die voornoemde xx s., x s. 

noch andere xx s. gr. 

vii 

Item elcken corporael ende lanlsbassant zal ghehouclen 

wesen zelve in persone te wakene. ten waere nllerlic ,·ut grooten 

noot ofte noodsaecken dat hy eenen persoon in zyn stede zal 

moghen stellen daen·ooren hy ghehouden wort lP wranl\voorden 

up penne van ii p. x s. 

vii i 

\Vort ooc de ze kc corporael ghehouden t' elker reyse up 

comende, zyn rolle nwde te brynghene up boete van x s. gr. 

i x 

Van ghelycken zullen de zelve corporaelen oft lanlpas

santen ghehouden zyn eentinellen nll le stellen. zo wel hy 
daghe als by nachle, up pennc van xx s. gr. 
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x 

Ende zo wie refusseert de zeh-e centinelle te houden hy 
loure. zal Yerbeuren ii p. gr. ende arbitrairelick ghecorrigeert 

worden. 

x i 

Elc corporael wort ghehouden alle veerthien daghen 

visitatie te doene of! zyn volck behoorlic \·oorsien es van 

gheweere ende amonilie. ende hy in ghebrecke ,·int zal daeraf 

rapport doen aenden capitein ende den oYerste. iii p. x s. 

xii 

Item voorts dat alle insetenen vander zelver prochie van 

Zomerghem. dat zy hem gereet houden zullen met haerlieden 

gheweere ome te campareeren elc onder zynen corporael. ende 

den corporael onder den lieutenant ende capitein ter plaetse. 

zo wanneer zylieden l-10oren zullen den trommels! ach. doeslach. 

oft dat zy wr zullen wesen van haerlieden corporael alst noodt 

es ofte fotden zouden moghen gheschieden up boete van 

:-.ii p. gr. ende arbitraire correctie. 

xiii 

Item daer ghestael de houders zyn 't zy weduwen of 
andrc. dat die hemlieden regulieren zullen ome ur te hringlwn 

zulrke somme van pennynghen als men hemlieden ordonneeren 

zal. elc na er zijn ghestael herle. om me met de rennynghen den 

lrommelslaegherc Ie hetaelen ende le coopene amonilie van 

rruyt. lonten ende looi. cnrle hewcecht te wPrdenc de schamel 

ghpsellen lcr rlef!:!nlie vanrler prochic up pennc tclckcr van iii p. 

par. 

xiiii 

llr·m rlill zco (.!hr·lwllrrlc cl;d rlaC'r er·IJi{.!hP rliensthoclcn in 

!.!fwlorr·ke Wil'~fl·n \'illt h;oc·rlicciN wachl. zal men rfe hndl' 

vr·nno(.!hr·ll ft: vcrf,,,],.JI ililll ]l;wrlic~riC'n persoon nwllr·n cl('eclf'n 
rllr~ ft<:llrlierlr:r h11<'fl', 

XV 

I )al nic·rrJ<~TJI f'll ,·,·rvrororrlr·r•·. rlronr·kr·n z.ynrJ, .. 11p riP wuchl 

Ir: fiJTnTIII~TH~ OTTI 1., WiH·r·kr·lJ, IIJI pc•iiJr• Vilfl Îll \'illl!.dli'IIÎSSC 
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ghestelt te worden te walt"r ende te broode ofte ander arbitraire

lick ghecorrigeert te zyne ende zo wye eenighe vloecken oft 

eeden zweert upde wacht in ydelheyt, zal verbeuren d'eerste. 

reyse x s. pm. de tweede reyse xx s. par. ende de derde reyse 

xxx s. par. ende arbitrairelick ghecorriseerl te v\'orclene. 

xvi 

So wie lwistich es up de wacht, zal verbeuren iii p. x s. 

end<:: wie zyn gheweer vuUreekt in felheden up oft leghen zyne 

medeghesellen, zal hoven dezelve hoele arbitrairelick ghecorri

seert worden. 

xvii 

Indien zo yemant eenighe roers affschiet ofl bussen aflaet 

by nachte. naerdien dat de wacht up es, len zy datler noodt 

wezen, zal verbeuren de boete van iii p. par. ende dit alles 

zonder prejudilie vander boete, die den officier ande den 

oYertreders oft misdoenders heesschende zyn waerop de officier 

staet in zyn gheheel ende onverlet angaencle de ongheregeltheyt 

ende ongheoorsaemhede. 

xviii 

Item dat zoo ghebeurde dat daer eenighe insetenen vande 

voornoemde prochyen ghequetsl werden inde fotden ofle dier

ghelycke, de prochye sal die doen cureeren ende ghenesen 

zonder haerlieder cost. ende indien daer eenighe oude schamele 

gesellen hl even, de prochye zal de weduwen helpen ende de 

kinderen voorwaerls onthouden. 

xix 

Item alle die compareren zullen ter plaetse. alclaer emighe 

fmden gheschien, niemanl lwm en vervoorfle \'Ril zynen capitein 

thuyswaerls le gaene zontler consent endP dat up peim· Yan nl 

zulcke personen le verbeuren de boete van xii p. par. ende 

arbitraire correctie. 

XX 

Van ghclycken dal niemanl en ,·ermach ,·an zyn ~arde 
oft(~ w<tcht te gaene zondt,r const>nl \'illl zynen corponwl ofl 

lanlspassaet, up hoele Ynn iii p. x s. ende arbitraire correctie. 
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xxi 

Item dat Pieken corporael zal leveren int afscheeden vanckr 

wacht. de huisekens vander cartengarde ende die sleutelen 

vande drayboom inde handen vanden corporael die upcomen 

zaÏ. up peine vander schaede up hem te verhaelen in der 

manieren zo hem die ghelevert zyn zonder eenighe schaede up 

peine \'an arbitraire correctie. 

xxii 

lt<'m wort ooc Pieken corporael ofte lanspassaet ghehouden 

ende ,-erboden de wyle dat men den dienst oft woort godts 

preeliet oft leert, de drayehoomen te sluyten ende ghesloten le 

houden tot dat den dienst gods ghehendicht zal wezen up peine 

,-an arbitraire correctie. ende zelve drayboomen alle avonden 

metter sonne ooc te sluylen up boete van iii p. par. ende 

ar bil ra i re correctie. 

xxiii 

Item zoo wye 't Sondaechs oft op andere biddaghen 

eenighe onghereghelthede bedryft met schieten ande kercke oft 

in eenighe taveernen. de wyle dat men 't woort godts predict, 

zal ve~heuren de boete van vi p. x s. ende arbitraire correctie. 

xxiiii 

Item rlitt hem niem<ml en vervoordere naerde docke ten 

neghen huen· inden avont in c·enighe taveernen te zitten 

drinr:ken oft Pr·rlighe mmoer maech·n, ur pcine van iii p. pnr. 

enrle arlJilrairf' crJrredif', zoo wel te verlwmcn hy den w!'ert oh 

weerrlinnr· als Ly haerlierlen gaslc·n rlic• thaerliedcor huist~ 

Lcwmrl",, z11llen worden. 

XXV 

lt r·rn ltJI i mi ir 1gl1t~ van alle rl ie IJ(Jel<'n ghPconwn Lot 

lwfHJr)rlir:b, kr·r111issr· vanrlt''' rnagislradi'JI f'lldc cnpill'in, zal 

rrwn "ff,,,lc·n ,.,.,, tw•·rl ol'lr· coc f'llt!t, tlic 1.1hccn pcNrlen noch 

r 'J)'I'II r'n fu·LL,.n, r·c·n anrlr·r ir1wr•r·l r'nrlr• rhlle slappnns 

VNconpr·r1 lr·r p];wl.sr· rrwl ,j,. lrotllfllf'[,., '/IJtlrlr·r rlday, lwhotHit•ns 

,j,. losslnl.!h•· m iro pri111 Îflitlr· als r:oslr·n rlic ,j,. z~tlrkr, \'crmodwn 

/itl Ir• rlrwrw loiflflf'fl rlr·z•·llrlr·n rladw. 



xxvi 

Alle de voorschreven boeten zullen betaelt worden in 

handen vanden capitein oft lieutenanl, ende zullen bedeelt 

worden ende gheemployeert d'een derde lol proffyte vanden 

zeiven capilein, lieutenanl. vendrich ende sergeanten. ende 

cl' andere derde 't corporaelschip daer de zelve verbeurt zyn, 

ende 't derde derde tot coopynghe van amonitie tot proffyte 

\'anden generaelen vendele. 

xxvii 

Ende indien danaf refus oft different wese. oft ooc vanden 

poincten ende articlen van dese ordonnantie, zo hebben wy 

Bailliu end schepenen ghecommitteert ende comiteeren by dese 

zeker notabie mannen van deser heerlichede metten voor

noemden capiteinen ende lieutenanten om partyen t'anhooren 

ende 't different terstont te neder te legghen ende gheleyt te 

worden zonder figuere van processe, ende zullen heurlieder 

wysdommen wesen executaire hyden officier vander plaetse, 

emmers tot ende met namplissementen. 

xxviii 

!tem ten tycle van alarme zullen de naervolghende corpo

raels met heurlieder volck bedeeld worden in cleze manieren. 

xxix 

Item dat eenyghelic zal ghdworsaem wesen den magis

traten. capiteinen, lieulenanten t'nde andere hewlhebbers ende 

gheen onghereghelthede jeghens hemliede up peine van 

lyfstraffe. 

XXX 

Ordonneren ten surpluuse den voornoemden capiteinen. 

lieutenanten. vendrich. serganten. corporaels ende Pieken. res

pectelick clese jeghenwoorclige ordonnantie t' onderhouden 

ende doen onderhouden up peine van 't selve up lwmliedc>r k 

wrhaelen. van 't welcke le doene zy ghehnuclen zullen west'n. 

den behoorlicken eedt le doene naN costttime. in handen van 

onsen hailliu endt' mannen van leene vandPr Audt'rhurch 

voornoemt. 

Actum clesen viv Augusti 1581 

!(A.G. nr. 157. l~esnlutiehoek I'" 80 en vlg. 
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FR.-\:'\SE 1:'\\'.\LLEN IN Zl11D-l\!EETJE5LAND 

1648-lï 13 

In een voorgaand arlikel ( 1 ) bespraken wij de invloed der 

militaire gebeurtenissen en hun weerslag op het dorpsleven in 

het ~!eet jeslands deel van de Oudburg lijdens de periode 

1621-16--18. 

De hieropvolgende lijdspanne 1648-1 ï 13 evenwel wordt 

volledig beheerst door de veroveringsoorlogen van Ladewijk XIV. 
V anclaar onze titel. 

Zoals men weet waren Sranje en Frankrijk sinds 24 juni 

1635 met mekaar in oorlog. Dit betekende dal var. toen af de 

Spaanse Neder! n.nden \·oor de Franse legers openstonden. 

Tevoren zagen wij reeds hoe op 24 september 164 5 het 

Frans leger de Brugse vaart overgestoken had, maar toch na 

enkele dagen onze streken verliet. Dil was sleehls een voorspel 

van wal later w>l(!en zou. 

Pas was het Ollcl-~ontrihutielancl (streek lussen Sasse en 

Brugse \'aart) door rif' \'n·cle \'ilri f\lun~ler ( 1648) van zijn 

zware las I on I heven. of er onlsl(Jnrl cl ilrnaal onder Franse druk 

c:en nic~11w c c,ntriiJflticlanrl t1rssen clc l.cit~ en de Brugse 

Vaar! ( 2 ). I Je nocgr·r•· \'•·rsterkingen op cle ztticlzijde van het 
kanaal ziJn thans LinclerlrJk gewnrrlc:n voor cl•· controll' op de 

r)\'f!fZiJrk. ~ lc~n \'filil(..'l ze I c slopen (a). 

Ik clorp,·n. cli•· gr·er1 c·nriirilHI!il' Lctal,.n zullc·n weerhare 

lflitfliiefl lc:vc:ren ~I<JI cl,·f'ensie van rlc·fl litflcl!'. {'1 ). 

11) 'KriJQ''v,·rrlt },,",tlf''' lil f'rl fJrTI /.,11,1 :-.J,.,., jr·-LarHI lljrlr·n• rlr· l. •. d·l• r. ... l' 
Vflrt rlr· H()jMII/f' ,,urf,,v I 11,21 I r,IH). ~ In • .-\J>IIf'llj<'' \'(til '"'' 
~J,.,.,,, .• jilfl''· 

\ "' I'· 1.'7. 

12] I~;\ f; ( ),,./l.ur~ nr. 21>< , .. "~ r" 

1~1 IU\f; 
( '"'"''""' nr. .!lH 

, .. "'I r" 

( ,, IU\r; 
( '"'"""~ '" .!lH f" H- v" 
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Voor de Meetjeslandse dorpen bedraagt dil aantal 

respectievelijk Knesselare 4, Ursel 1, Oostwinkel 2, Zomergem 

10, Ronsele 1, Lovendegem 4, Waarschoot 6, i'-1ariakerke l, 

Evergem 15, Sleidinge 8 en Wondelgem 3. Jonker Jan Foimars 

werd Lol bevelhebber van deze burgerwacht aangesteld ( 5 ). 

Oe voornaamste zorg voor al deze dorpen blijft voorlopig 

zich te kunnen onttrekken aan de greep der Franse contributie. 

Op de Brugse Vamt worden er corps-de-gardes opgericht te 

Aalter ( Rosmeulen), Hansbeke en Lovendegem. ( 6 ). 

Tijdens het jaar 1649 blijft de hoofdbekommernis van het 

Bestuur van de Oudburg de sloping der vestingswerken, op de 

Zuidzijde van de Brugse Vaart. thans gelegen in vijandelijk 

conlributieland. \Vondel gem en JvJ ariakerke moelen instaan 

voor de strook tussen de Galgenhoek en de Grietgracht. 

Euergem en S/eidinge van de Galgenhoek tot BierstaL Loven

degem vanaf het Lembeekgat tot Durmen (i'-'lerendree). 

Zomergem en Ronse/e vanaf Durmen tot Bellem ; Be!lem. : te 

Be/lem zelf; Knesse/are, Ursel, Oos/u·inke/ en /\(11/er : vanaf 

Bellem tol de grens der kasseirij ('). 

Op 28 augustus 1649 wordt volgend alarmerend bericht 

aan de parochies doorgezonden : «alsoo den fransehen vyant 

dreeght een Invasie te doen binnen dese provintie datmen de 

Lantslieden soudele doen waepenen en (de) ghereet te houden 

ome te marcheren daermen hun ordonneren sal hun he~tial 
ende goederen inde groote steden te doen brynghen en (de) ll e 

mue/nijsers u ut te breken» ( 8 ). 

Telken jare evenwel dienen de parochies cle grote sommen 

op te brengen tol redemplie van de winterkwarlieren der 

geallieerde troepen. In 1651 betaalt Evergem alleen hiervoor 

7<)0 p. 12 sch. 6 cl. C') 
Toch oefenden <Ie geallieerden een grote overlast uil op de 

plaatselijke bevolking. 7.o heklaagt Ewrgem er zich op 2':"' juli 

('i) IU\.C. ()ucib,~rg nr. :::> 18 f" 89 r" 

(6) R.i\.C. Ouc!hurg nr. 218 fo 1·1'2 v" 

(;-) IU\.C. Ouclburg nr. 21fl fo 2·1 v0 

(8) 1(;\.C.. Oudhurf! nr. 21<> fo 1l2 r" 

('I) I~ .AC. Oudburg nr. 221 fo 132 r0 
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1653 OYer dat d" soldnten Yan Baron de Soye zich aan allerlei 

haldadigheden te buiten gaan ( 10
). 

Tijdens de maand september 1655 worden de parochies 

Yan de Oudburg m·erstelpt door Henegouwse duchtelingen. 

o.a. uit C ondè. Landrechie en Le Quesnoy. alle plaatsen die 

thans door de Fransen bezet zijn (u). ]\!en wil de vluchte

lingen kwijt. wal zeer begrijpelijk is, gezien de ellendige 

toestand van de Oudburg zelf. Ten langen laatste worden de 

duchtelingen met hun inboedel Yan Pontius naar Pilatus 

gestuurd. Üp -1 noYember 1655 ( 12
) wordt Evergem van zijn 

\·luchtelingen ontlast op een weinig afdoende manier : 4ó 

personen en -1.5 beesten worden naar Sleidinge gestuurd, 3~1 

personen en evem·eel beesten naar Lovendegem, dat ze op 

zijn beurt weigert en doorstuurt naar Aalter en Ruiselede ; 10 

personen en 30 heestPn worden weggestuurd naar Zaffelare. 

dat ze eveneens verder doorstuurt naar Heusden en Oestel

l>ergen. In hetzelfde jaar logeerden te l\'leigem a!Ieen 303 

paarden, 566 hoornbeest en. 1700 schapen. benevens een groot 

aantal henegouwse duchtelingen (1 3
). ln januari 1656 waren 

zij nog steeds een plaag voor de kasseirij ( 14
). 

Daar de oorlogsdreiging steeds acuter wordt. besluit men 

het deel \·an de Oudhurg, lussen cle Brugse en Sassevaart. 

J.11ilen de greep der Franse contril)Ulie, en dus direct bedreigd 

<loor de opmars der Franse legers, behoorlijk in verdediging te 

Lrenjlen. Dilmaal mod <Ie noordzijde van de Brugse Vaart 

vanaf Gent I<JI Aalter-Krwsselan· in all(•rijl versterkt worden. 

Reeds op 2CJ j11l i I (,')8 (Is) worrlen cle werken aanhesleecl. De 

horslwt·ring moel. aan rle L11ilPnkarll een hoogb· hereiken van 

'i vr1el err iiilfi rlc LillnenbuJl 7 voel. 

I )aan~rdJoven z11llcri <lP voornaamste overgangen speciaal 

Vf~rst.-rkt wnrrle11 ml'l ltalvr~-rnaanvorrnige lrPnchecs. Tc l\lariu· 

kr·rkr· Wf1rrlt het w<·rk ililllgenomr~II <lnor lrct~rl rle .laghen·. voor 

li-l sf'hf·ll. rle lopen<le rrwde. 

( 111' I~ ;\f ~ ( lwli'"'~ fl( 21) f" -; v" 

( 11 ' 
I~ Ar·, ( ),"IJ,"ru 111 12-, [" 12fl r" 

11.!) I~ .\ r; ( ''""''"U "' .!.!i [" I li v'' 

( ,..,, I~.A r, ('"'"'"'U fl(, .2.!1, I" L.! r" 

( 11) I~ i\ I; ( """'"'V ,.,, ,.!_Jt, , .. )(J \'11 

( li) I~ .\I; ( ),"IJ,IItU 11r. ..!2~ [" l)fl r" 
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Op de Bierstal werd hel werk aangenomen door Antoon 

Schelstraete. Te Lovendegem-brug is het werk toegewezen aan 

Pieter Wyckaert. Op Durmen slaat Pieter Vercruyssen voor 

het werk in aan 19 sch. de roede. Te 1-lansheke werkt opnieuw 

aannemer Pieter \Vyckaerl voor 4 sch. 3 gr. de roede. Te 

Bellem dient er een aparte horstwering gemaakt te worden 

door Adriaan Strijmeersch. Op Aalter-Rasmeulen hebben de 

soldaten van Korporaal l\1eerschaert zelf voor de verdedigings

werken gezorgd. Tenslotte zal Cayfoort van Hecke instaan voor 

de verdedigingswerken op de Rostijne aan 6 sch. 6 gr. de roede. 

De forten Grammere en Hoekstraat zullen opnieuw versterkt 

worden. 

De Fransen. die ondertussen snel oprukken naar de 

Brugse Vaart, oefenen een sterke druk uil. op de parochies van 

het oud-Hollands conlributieland. om ze eveneens onder contri

butie te brengen. Een eerste maal doen zij een raid op 

Knesselare op 7 september 1658. Op 1 januari 1659 (1 6
) 

ontvangt Zomergem een brandbrief \'éin de Franse gouverneur 

uit Oudenaarde. Het bestuur der bsselrij blijft formeel hij zijn 

verboel om alle parochies aan de noordzijde van de Brugs~ 
Vaart de conlrihulic Ie doen weigeren. Alle bruggen over fle 

Vaart worden gesloopt, en loopgrachten worden gegraven. 

\Vanneer de Fransen op 28 februari 1659 ( 17
) te Deinze 

aankomen wordt de toestand van dit deel der kasseirij waarlijk 

hachelijk. En clan geheurt clc ramp. Op I maart 165<) trekken 

f ranse troepen de Brugse Vaart over en ~teken Knesselare in 

hrand ( 18
). Wanneer de Oudhurg de aangerichte schade niet 

wenst te vergoeden. spannen de inwoners \'i\n het dorp een 

proces in leg<>n de kasselrij. zich lwroepende op het feit dat 

het in hun kwmt i er verhnden was contrihutie nnn cll' \'ijand t.

hetalcn en clat zij dnmcloor. l1ij gehrek aan afclnende wrwet'r

micldelen vanwege het bsselrijlwsluttr. het slachtnfft'r van een 

inval geworden zijn. 

J)c 1\aad van Vlaanderen stelde de aanklagers in 't gelijk. 

c11 hij !litspraak \'an 27 juli I()()) wercl rle 011clhurg \'t'rnorch'eld 

(Jó) 

(J:-) 

( 18) 
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lot tu~~enkomst in de srhaden'r!!oeding. Deze uitspraak wam

tegel~ men in beroep çing werd Lwvestigd door de Crot~ f~ a ad 

\'illl 0lechelen op ~h maart 1667 ( 19
). Hierdoor krijgen wij een 

interessante en gedetailleerde opgave van de aangerichte 

~chade. \\'ij hesprek er. hier enkele der \·oornaamste posten. 

:'- leester Leonanlus Oe \' riese, pastoor le Knesselare on! ving 

1500 gulden \'OOr het afhranden van zijn huis en het verlies 

\'an zijn meubelen ; I acques l.andu yl ontving I 0 p. 8 sch. 6 cl. 
\'OOr zijn gevangenschap en kwetsuren. en voor het verlies van 

'5 zakken koren. / acques Dhoore was 2 koeien verloren. 

henew·ns gans zijn linnenkast. Hiervoor ontving hij 9 p. 10 sch .. 

hoewel de schade op 19 p. geschat was. I oos van J-f ecke had 1 

paard. I 0 koeien en twee varkens verloren, \V aarvan de waarde 

op ~3 p. geschat was. J-lij kwam overeen voor 50 p. I acque

mijnl ie uan f-1 aele verloor ó koeien. Zij hekwam 18 p. van de 

)-1 die zij genaagd had. De chirurgijn van het dorp, Meester 

Guilfaume ,\finc>e zag al zijn huisraad verbranden en ontving 

hiervoor 5 p. 11 sch. Pieler C/incke zag zijn schuur in de 

vlammen opgaan. Dit betekende een schade van 500 gulden. 

Jonhrouw Elisabet f, Aerens, We Jan van Vyncl ng gans 

haar pachtgoed platbranden. 7ij wrloor hierin haar pachter 

.frHis de Neve en ontving hiervoor in totaal 389 p. 7 sch. 

\Vi//el>rord ,\[oyens en Frans van Ackere ontvingen 151 p. 

\'OrJr hun verbrande h1tizen. \'ineen/ f\1arlens en /on ~lcyoerl 
rH!IvinQen samen lil p. Verloren e\·cneens hm1 h11is : /uc({UCS 

H{Jaoerl, Gui/lnume C/ucys, Gmdier MurwJ. Te11slotk komt er 

een lijst voor \'ö!J practisch edit· inwo11ers van K11esselare. diP 

vergoed wordteil voor srh<Hle \"<111 eliverse aard. Om mel ill deze 

menser1 rn<Hirlelin~ tol ee11 vcrgelijk te killillen komen wa,; 

meeslr-r Joris van i\lstl'ill griffier cler kassdrij. ·1 rla~cn lt·r 

plaalst~ ~ewecsl ( 2 " J. 
l·:inrlr·lijk kollil voor OIJZC stn·ke11 si11tls I 1>21 voor de 

t·•·rsl<~ rnaal werb·l,,k rusl ,!oor ,1,. Vn·tle rlt·r PyrcnPei:ll, op (> 

rto\'f•lnLN [(,')eJ, lusst'!J J.'ranknjk ,.,, ~pi•fljt' ~csloli'IJ. I )t'/'(' 
W•·rlr• w"rell in cl,~ ( ),Hll>llff-: ~-:r·piil,lie·•·•·nl op IR maart 11>110 ( 21

) 

11'1) IL\1; ( ln•ll,nru rJL .~-- ,, , .. ,--
-· I 

\' .. 
(211) IL\ I; ( lnrll,nr~t ur "-_,, , .. I lH \'0 

121' I~ .\ r; ( '"'ll.nru ur ..!)H f" ;,~ r" 
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Helaas. zou hij van zeer korte duur zijn, want reeds in 1667 

zal de strijd lussen Frankrijk en Spanje opnieuw losbreken. 

De Heren van de kasselrij maken van deze rustperiode 

gebruik om de verdedigingswerken langs de Brugse Vaart le 

inspeeleren ( 22
). Er word onderscheid gemaakt tussen het 

slechtste werk dat maar een halve prestalie gold, het goed \Verk 

een volle en het werk aan de forten duhbele prestatie. :'-1aria

kerke. Wondelgem en Evergem leverden het slechtste werk. 

Zomergem had het meest gepresteerd : 1125 lopende roeden 

verdedigingswerken werden door hen opgeworpen. 

Reed-; op 15 september 1660, nauwelijks enkele maanden 

na het sluiten van de «goede. vaste standighe ende sekere 

vrede» ( 2 '
1

) werden al de soldalenbarakken langs de forten van 

de Brugse Vaart aan de meestbiedende openbaar Yerkocht. 

iels wat men zich enkele jaren later reeds hitter heklagen 

zal ( 24
). Hadden de inwoners van de Oudburg tijdens deze 

korte jaren minder overlast van de soldaten, zo drukten toch de 

\'oortdurende belastingen zeer zwaar. Zo b.v. stond Evergem 

op l februari 1664 reeds 2000 p. ten achteren ( 25
). Hierbij 

lieten zich ook de gevolgen voelen van de misoogst tijdens cle 

jaren 1660 en 1661 ( 26
). Ook de pe:;t deed in augustus 1666 

haar intrede. o.a. te Ursel ( 27
). 

Wanneer men op )0 mei 1667 speciale beden wil heffen 

om de opmars van het Franse leger tol slaan te brengen. 

antwoordt hel kasseirijbestuur dat de Oudburg dit onmogelijk 

kan presteren. De meeste eigenaars immers hebben sinds 3-·~ 
jaar geen de rn insle pa eh l hekomen ( 2R). De keurlingen. die 

door ,[e kasseirij opgevorderd \\'erden om de Fransen aan de 

Yzer Ie l)iksrntti<le legen Ie houden. zijn alle \\'eggp]open ( 2 ~). 

]'V!en zal dan maar trachten <le opdringende Fransen 

hi1111en de eigen verder!igingslinie t.t.z. aan de Brugse Vaart. 

(22) !~.AC. Ouclhurg nr. 230 [" ')() yO 

(23) IL'\.C. Ouclh11rg nr. :!30 ro 'i i' ,.o 

(2·1) R .. \.C. ( lucllll!r~ nr. .:!30 ro 1:-} r" 

(25) IL\.C. Oudburg nr. .231 ro 21 ,.o 

(2ó) IL\.C. (luclhurg nr. 231> rn - ro 

(2ï) IU\.C. Oudhurg nr. 23lJ fn 132 r" 

(28) IL\.C. Oudburg nr. 23:" f" 11·1 r" 

12<>) IL\.C. Ouclhurg nr. 23:- f<> lli'i \'n, l~t) r" 

!·10 



tegen te houden. Op 29 juli 1607 worden de forten als volgt 

bemand ( 30
) : 

0lariakt·rke-brug : \\'on delgem 10 man, l\ lariakerke 5 man. 

Bierstal : [yergem 20 man. 

Low•nclegem-hmg : Ewrgem 20 man, Lovendegem IS man. 

Durmen : Sleidinge 25 man. 

Schipdonk : \ \' aarschoot 25 man. 

1-lansbeke : Zomergem 20 man. 

Bellem : Zomergem 20 man. Bellem 7 man, RorlSele 4 man. 

Oostmeulen : Ursel .3 m~n. Oostwinkel 10 man. 

\ \' oestijne : :\alter 6 man. Knesselare 15 man. 

Grammere : soldaten der kasseirij onder Pieter Cosijn. 

Hoekstraat : Knesselare 20 man. 

Ondertussen zijn ook Engelse troepen aangekomen die 

samen met de bewoners van de Oudburg de wacht optrek

ken ( 31
), maar zich toch ook aan plunderingen te buiten 

gaan e2
). 

Doch opnieuw komt de ramp van de Fransen. Ditmaal 

zijn het ,·ooral Aalter, Bellem en Lotenhulle die het zwaarst 

getroffen worden. Hoewel de vrede met Frankrijk gesloten was 

op 2 mei 1668 werd hij slechts gepubliceerd op 28 mei. Het 

is vooral tussen deze periode dat het grootste onheil geschiedde. 

I nelerelaad op woensdag 9 mei 1668 waren de Franse troepen 

onder maarschalk Crecqui nabij Belfem de vaart ovt'f

~estoken ( '13
). /:ij sloe~en er een brug en stroomden hel Oud

ContriLutielan(l hinnen. l~eeds op 1 J mei lf>68 getuigden de 

pastoor van l':ornergem en dt~ haljuw van Lovendegem, dal er 

te Bellem .-g1~en strooi. mc(~r en is n~cht1~ staende>. 

De parochies van het Oud-Contrihul ieland smeken cle 

rlr~ 011dhur(! torh lot een VPr(!e]ijk te willen konwn met dl~ 

Fransen w,pcns lwt r·nrilri!Hitiegel(l. Tenslotte wordt cle afkoot•

~"'n hepaalrl ''P 21J.(J()() g11l(len. waarvan ó.OUO konlnnl ('H). 
l11 r11il hil'f\''"'r lwlrH,f't rlc ('ro·npli (!t•f'IJ C'IJkclt· soldaat over 

I "Jfl) H .\r;, Ourlhuru liL :.n:- r" 21 r. v" 

("JI) I~;\ I; ( , .. ,IL .. ru nr 1)~ r" ,,, v" 

("Jl) IC\1; ( '"'1""'11 llr. l)M I" -,; r" 

(")")) IL\r; 1 J",ll.urv nr 2)~ f" 'll r" 

I'JI) I~ A(; ( ,",lfiiJrl/ "' 2)""~ fl• IJ(j v" 
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Bellem-hrug le luten passeren. Toch durft geen enkele gevluchte 

landsman het aan naar huis terug te keren. W unneer eindelijk 

op 4 juni 1668 de vrede van Aken binnen de kasseirij zelf 

gepubliceerd wordt (~ 5 ). is men in staal de inventaris van de 

Franse schade op te maken tijdens de periode van 9 tol 28 mei 

1668. Deze bedroeg voor gans de Oudburg. waarbij uitsluitend 

het noordelijk deel getroffen werd. 12.164 p. 16 sch. 3 g. ( 36
). 

De ergst getroffen dorpen hiervan waren Nevefe met 1565 p. 

7 sch. 4 gr .. Lolenhulle met 1172 p. 17 sch., I-lansbeke met 

1357 p. 18 sch. 9 g.; Merenclree met 1388 p. 10 sch. 6 g .. 

Poesele met 7()0 p. 14 sch., Aalter met 2014 p. 6 sch. 3 g. en 

tenslotte het totaal verwoeste Bellem met 2757 p. 6 sch. 

Eigenlijk was het Frans leger er pas op 1 juni vertrokken. 

maar na 28 mei werd slecht :4 deel vergoed, zodat de schade 

in feite nog veel groter was, daar de laatste dagen het ergste 

waren, gezien de voortdurende toevloed van nieuwe troepen. 

De Fransen hadden er alle huizen afgebroken om barakken 

mee te maken. Te Poesele waren ze op 25 mei 1668 de kerk 

binnengedrongen, nadat zij de ingangsdeur aan stukkeu 

geslagen hadden. Zij roofden er alles wat zij in handen konden 

krijgen : o.a. de altaardwalen, de wijwatervaten, de altaar

scheDen. In de sacristij plunderden zij de kerkschaL Een staaltje 

hoe zij op de akkers tewerk gingen levert ons de staat van 

.Jacques i'1anaut uil J'v[erendree. Einde mei hadden zij er 8 

gemet tarwe afgesneden, 2 gemet rogge, 3 gemet klaver, 1 

gemet maaigras. Üp het hof en in huis hadden zij er al het 

hout. het stro en de huiskateilen gestolen en het ijzerwerk Jat 

zij in handen kregen. meegenomen. alles voor een totale waarde 

van 167 p. gr. 

Te Vinkt, wam alle inwoners gevlucht \\'éllï."n, rwmen wij 

het kohier van Frnns uan /Jwnme dal ons op een andt'rP rnanier 

inlicht over opgelopen schncle. Tijdens deze beroerde dagen 

doolde hij met zijn nou\\', cl dienstknechten {'!1 3 nwiden langs 

's heren wegen. 7.nn veestapel hestond uil ~I werkpaarden. 12 

melkkoeien. 2 vaarzen, 9 varkens. 7 mnd(·'rs en 260 schRpen. 

Üp zijn hof zelf moest hij 90 vluchtelingen ter wille zijn en ze 

(35) R.i\.G. Ou,lhurg nr. 238 f" 11-1 r" 
(3C,) IL\.G. Oudburg nr. 238 f" 188 
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Yoorzien Yan elt>n Pn drinken. opdat zij hem bij poging lot 

soldatengewt>ld t•en handje zouden toesteken. Daarbij had hij 

nog Yeel Franse soldaten moeten <beschencken». Voor al deze 

lribulatks \'faa~t Frans Yan Damme ongeveer -10 p. gr. schade

wrgot>ding. 

ÜpniPU\\' Yolgen een paar rustige jaren. doch de J-Iolfandse 

oorlog ( !6:-~-16:-8). waarbij in 1673 ook Vlaanderen zou 

betrokken worden, hangt reeds in de lucht. Op 27 april 1673 

worden de eE-rste Franse ruiters aan de Brugse Vaart gesig

naleerd ( 3 '). hoewel de oorlog tussen Spanje en Frankrijk 

slechts op 16 oktober 1673 \'erklaard werd. ln de maand mei 

zijn de fransen gekampeerd tussen Leie en de Bmgse 

Vaart ( 38
). Hierdoor worden het land Yan Nevele, Drongen, 

:.lerendree. \'inderhoute en Evergem bijzonder hard getrof

fen e~). 

r---Iiddelerwijl \·alt gans de Oudburg, behalve de 8 

parochies buiten de Dampoort onder Franse contributie ( 40
). 

De contributievorderingen volgen elkaar in steeds sneller tempo 

op. Bij een derde Yordering op 11 mei 1674 verklaart Pieter 

Steitens. schepen en kapitein van Evergem dat -~:het ghemeente 

heeft gheresoh-eert hun te defenderen mette waepenen ten 

besten dat sij connen jeghens rle Executie van de franschc. 

dacr jeghens sij le11 minsten soo veel resistentie sullen connen 

rloer1. dat sij lijt sullen hebben om hun te retireren met hun 

hee,ten ende alsrJO sij verslaen dal alle de andere prochien van 

het oudt contrihulir~ landt zijn van het selve ghevoelen versou

r·b·nrle dat den nJIIegic sourle orrln· gheven om rle wachten te 

houden op de \'Oorn. va NI> ( 41
). 

Op 3 oktoLcr 1(J7<1 worrit Evergcm rloor rle frnnsetl voor 

cr~n vierde rontriiJI!Iievorrlr·ring aangesrhreven. ~amen met dr~ 

rlric voor:,1aar.rle IJeloopl rlit. tot een lwdrag van 4ó.·IUO gulden. 

waarvan nog niet rJ,. ~wlft lwtaalrl is c:cnrlc lol hetaelynghe van 

117) I~ . \ r; ( ),"lburv nr ..!I) f" lol r" 

1)"1) I~,\ r; ( >wll,tJru lH. 21) f" ";(, r" 

1)'1) I~ AC. ( lwiiHHI/ ,,,_ 2·1) [" 111'1 r" 

I 11•) I~ ,\ r; ( )"'ll'"rV nr. 211 I" I 'I v" 

I 11 ) I~ Ar; ( )IJ,H>flrl/ nr -' 11 f" -- r" '. 
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d'ander helft en weeten niel een stuyver te becommen mils hun 

gh emeenle leenemael is uutghepul» ( 42
). 

ln april 1676 wordt de ganse wijk Doornzele verwoest 

door het Franse leger dat vandaar optrekt naar hel Land van 

Waas ( '13
). Wanneer op 2 september 1676 gans de Oudburg 

onder Franse contributie ligt. worden de kasseirijsoldaten voor

taan nutteloos geworden, tol 25 man herleid (H). Terwijl de 

«geallieerde» Hollandse troepen in 1677 lelijk huis houden te 

Lovendegem (45
). worden de andere dorpen opnieuw onder 

de voet gelopen door de vijandelijke Franse troepen vanuit het 

kamp te 01eulestede ( 46
). 

Een nieuwe «vrede» tussen Frankrijk en Spanje wordt te 

Brussel op 29 december 1678 gepubliceerd ( 47
). De Fransen 

ontruimen Gent {'18
) op 1 maart 1679. Doch opnieuw is de 

vrede slechts een korte adempoos. Inderdaad op 7 augustus 

1681 zijn reeds fransen te Nevele gesignaleerd ( 49
). 

Twee jaar later, op 27 november 1683. staan Franse 

troepen opnieuw dreigend opgestelrl langs de Brugse Vaart ( 50
). 

Zij eisen wederrechtelijk contributie. l\1en talmt en de Fransen. 

onder algemene leiding van l\1aarschalk d'Humières, vallen 

het reeds zo deerlijk gehavend contributieland hinnen. Üp 23 

december 1683 hegint dan wellicht de grootste en geweldigste 

&trooplocht door Z.-l\1eetjesland. ;vien hoorl de noodkreet uit 

de resolutie van 23 december 1683 : «Den collegie extra

ordinairelyck ende expresse]yck ghedachvaert sijnde in desen 

noodt om te sien enc!e te raemen de conservaetie deser casselrije 

ter wijlen de fransche in de selve brand em. ( ~ 1 ). Kronijk

schrijvers, die deze furie beschrijven spreken over de FransPn 

als briesende leeuwen. Zonder overdrijving kon men getuigt'n 
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dat het ganse oud-contributieland in de vlammen opging. Beter 

dan romantische beschrijvingen evenwel. kan de nuchtere staal 

van de schade veroorzaakt door de Fransen op 22, 23 en 24 

rlecember 1683 binnen de parochies van de Oudburg op de 

noordzijde van de Brugse vaart, ons een getrouw beeld geven 

van de omvang van de ramp. ( 52
). De parochies werden al~ 

volgt geteisterd : 

1. Aalter (noordzijde) : 10 huizen volledig afgebrand. 

'2. KnesseTare : 7-t huizen, 2 molens en 38 schuren. 

3. \V aarschoot 152 huizen, \V aarvan 81 met schuur, en I 

molen. 

4. Oostwinkel : 28 huizen met schuren, 18 huizen zonder 

schuur, 2 schuren zonder huis. 

5. Lauendegem : Neerhof van de dorpsheer met pachthof. 

paard- koe- en schaapstallen, daarbij nog 3 huizen met 

schuren. 

6. Zomergem : Het kasteel van de heer, 15 huizen met schuren 

en staller.. 16 huizen zonder schuren en 5 schuren zonder 

huis. 

7. Bellem : 1 huis. 

8. Euergem : 47 huizen, meest alle met schuren en stallen. 

9. Sleidinge : aj Keure : 48 huizen. b) St. Baa/s : 62 huizen. 

In totaal werden 492 huizen platgebrand, wat een totale 

schade van 45.903 p. 10 sch. 11 gr. vertegenwoordigde. Zie

daar de treurige balans van rleze 3-daagse inval voor de dorpen 

van het Oud-Contrihutieland. 

I let gevolg van deze moorddadige inval was dal er met de 

Fransen een nieuw akkoord gesloten wen! lol het hetalen van 

contributie voor het jaar 1683. De reeds zo berooide kasseirij 

mod opnieuw 84.434 gulden opbrengen ( 63
), le hetalen door 

de lolaal geruincc~rdc inwoners, clie in rlc lcllerlijke zin van het 

woord niets meer bezalen. 

Omvilliq" ~chc·rwnen. v.IJ. Ir~ l .. ovenrlPgcrn, die weigcr('n 

rlr~ r on I rih111 ic·koskn van l11111 dorp k lwtnlc·n worden gevangen 

1 }2) IL\.( ;. ( )l~<iiHifl/ r1r. 213 f" 21JI r" 
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gezet. Weerom valt ga,,s de kasseirij onder Franse contri

buti{: ( 54
). 

Opnieuw in 1688, bij het uitbreken van de oorlog der 

Augsburger Liga, hangt de onzekerheid over de kasselrij. Men 

vreest dat door het uithreken van de oorlog tussen Frankrijk en 

de Verenigde Provinciën «de partijen van weder sijden suilen 

de vaert passeren om hostiliteyten te ghebruycken> ( 55
). 

vVmmeer clan op 22 april 1689 opnieuw de formele oorlogs

verklaring van Spanje aan Frankrijk volgt ( 56
), komt het spook 

der contributie weer opduiken. Bij de minste troepenbeweging 

heerst er alarm in de kasseirij ( "7
). ln november 1690 passeren 

de troepen van Ladewijk XIV de Brugsevaart en komen tot aan 

de Sassevaart, om vandaar door te stolen naar het Land van 

Waas ( 58
). 

Het wordt een immer terugkerend feitenrelaas van baldadig

heden, opeisingen in mensen en materiaal. nieuwe contributie

gelden. Onze dorpen worden tot de laatste druppel leeggezogen 

en zijn ondertussen nog bezet door Hollandse en Schotse 

troepen ( 59
). 

Terecht hangt het hestuur der kasseirij een somber beeld 

op van de algemene toestand der dorpen. Door het voortduren 

van de oorlog, hel oprichten der legerkampen, leveringen van 

wagens, door de zware contributie is de kasseirij aan de rand 

van de afgrond gekomen. J'vleer dan 16.000 gemet ligt 
onbewoond en vaag ( 60

), het gedrag der achterstallige contri

huties beloopt tot 200.000 gulden. 

Het operatieterrein verplaatst zich opnieuw naar onze 

streek. Ditmaal vvorelt het noordkwarlier van de Oudburg over

last aangedaan door geallieerde lrOt~pen. De troepen van Prins 

Vaudemont gelegerd te Ursel en Lovendegem. richtten de 

volgende schade aan in de Z.-l\ leetjeslandse tlorpen : Marin

kerke 2300 p.; \Vondelgcm 7310 p. 6 sch. 6 d.; Evergem 

{ 5-1) IL\.C. Oudhur~ nr. 25-1 f" 2311 r" 

(55) IU\.C. Oudburg nr. 258 ro 121 r0 
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52--11 p. 17 sch. ; Sleidinge 2239 p. 3 sch. 4 cl. ; Lovendegem 

{legerplaats Yan 22 mei tot 1 augustus 1696) 4338 p. 14 sch. 

~ cl. : Zomergem --1599 p. -1 sch. ; \Vaarsclwot 1429 p. 6 sch. 

() p. g .. Ronsele 21-1 p. 9 !'eh. : Oostwinkel 701 p. 5 sch. 11 cl. ; 
1\.nesselare 1917 p. 6 sch. 1 I cl. ; Bcllern 2779 p. 7 sch. 7 cl. ; 
Ursel 956 p. 8 sch. 6 d .. en tenslotte Aalter met 2229 p. 2 sch. 

8 p. gr .. Dilmaal was de meeste schade veroorzaakt door het 

afgrazen Yan de maaimeersen en het Yemielen Yan de oogst te 

velde ( 61
). 

Üpniem,· houdt de oorlog een paar jaar op, maar ditmaal 

is het de mislukte oogst Yan 1698 die de algemene ellende in 

de kasseirij nog doet Yerhogen. 

\Vanneer dan de lu.atste der Franse Yeroveringsoorlogen, 

de Spaanse successieoorlog uitbreekt. wil de kasseirij zich zo 

goed als het mogelijk is, opnieuw in verdediging stellen. De 

Yolgende versterkingen zullen in der haast opgeworpen worden 

( 22 mei 1702) ( 62
). Op de Sasse V aart : een corps-de-garde 

versterkt :net palissaden nabij het Meint;esgoed (Evergem). een 

andere nabij de Desteldonkse gracht, en een derde te Langer

bruggE' (oostzijde). Op de Brugse V aar/ : een corps-de-garde 

aan het P(l/ing/wis, een aan het Ralwt (Belzele), een verster

king aan de Bierstal, te Vinderhaute een groot schildwachthuis, 

een corps-de-garde te B(~ka[ lussen Lovendegem en Durmen. 

en r!en laatste ter Goten ( Aalter) tussen de Roslijne en Bellem. 

O(Jk de ,·roegen~ verdedigingswerken worden opnieuw uitgerust 

met soldaten. 

Om Gent in franse handen. te hesehermen wordt Pen 

linie· aange[(·grl vanaf d(~ Brugse Vaart lol Rorlenhuize. dwar-; 

rlo(Jrhecn rl~~ Kalemeersen ( 6"). I )eze linie worrit op 4 augustus 

1705 ~eslccht rlorJr rle llollanrlse 1-(cncraal Spar, rlie oprukte 

\'itnllil zijn kamp op L.IJV!'nriPgern-kott!r~r ( 6 '
1
). 

l:mnse crc \!PitllieNrlc· !roepen lrachlert rlr· i>evolking naar 

~lllll Ltti! te~ krijaen. rnaar latc•r1 van weerszijden rticl na ze eerst 

t'f'JIIclia lf' pl11inwr1. T•·rwijl rlc llnllanrlse gerwrnal cPn ala•·nwen 

(I ,J ) I~ .\ <; ( '"'""lfl! JIL :.!fiH 

(1,2) I< .\ c; ( '"'"Hifll nr .!.7'2 I" llfl r" 

(1,)) I~ ;\ c; ( '"'"'"'!! nr. 271 f" H'i r" 

(t,J} RA(; ( )IJ<II.ur~t nr. 21! '' 

I 17 



conlribulietractaat aan Vlaanderen wil opleggen, steilen wij 

toch vast dat in 1706 onze dorpen opnieuw volop Franse 
contributie betalen ( 65

). 

Opnieuw nesteiL het Frans leger zich te Lovendegem, 

ditrnaul op 12 jul i 1708. rvieer dan 40 dagen teren zij er op de 

kosten der inwoners. Hoewel de Fransen reeds in 1709 Gent 

ontruimden, moet er toch nog lot 1713 contributie betaald 

worden. Ook de Engelse troepen richten lijdens de jaren 1712 

en 1713 zeer veel schade aan ( 66
). Vanaf 1709 tot en met 11 

mei 1713 wordt er een kwijtschelding toegestaan van de achter

stallige franse contributie ( 67
). 

BESLUIT 

Hiermede eindigt dan wellicht de meest vernielende en 

langdurigste reeks invallen die onze parochies ooit gekend 

hebben. Langer dan 50 jaar werden zij systematisch onder de 

voet gelopen, geplunderd en leeggezogen. 

Bijzonder erg waren de invallen van 1 maart 1659 te 

Knesselare, de plundering van Bellem, Aalter en Lotenhulle, 

van 9 mei lot 1 juni 1668 en voornamelijk de algemene brand

stichting in hel Oud-Contributieland van 22 tot 24 december 

1683. 

Gedurende practisch gans de periode gaande tot 1713 

woog de Franse contributie zeer Z'Naar op alle dorpen. 

( 65) IU\.C. Oucllntr~ nr. 275 fo 302 v" 

( f>6) 1\.i\.G. Oudhurg nr. 285 fo 5(i r" 

(Ci7} R .. \.C. Oudburg nr. 2t'5 [ 0 117 r" 
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BIJLAGEN 

I 

\ 'erzoekschrift van de inwoners van Knesselare tot het 

hPkomen van een schadeloosstelling voor de verwoestingen aan

gericht door de Franse troepen op 1 maart 1659. 

An hooghe ende moghende Heeren mijn heeren 

van den Raede in Vlaenderen. 

Supplierende vertoonen reverentel. heer ende meester 

Leonardus de Vriese. pbre pastor der prochie van knesselaere, 

Jo e Elisabeth Arens lest wedue van Sr Jan van Vynckt, soo 

over haer als Jooris de neve haeren pachter, Vincent Martens, 

Guilliaume Verdonck. Gillis Bogacrt. Frans vVille, Jan 

Ricquaert. Pieter Verhaeghen, Frans van Ackere, Willebrort 

~'layens, Guillaume Clays, Jan Soemaere, Jaecques Bogaert, 

Pieter Clyncke. de We Michil i'1argo, dhoors Guilliame Steen

velt. Jan Aerts ende Pieter de Backere, alle proprictarissen ende 

pachters van verscheyde hofsteden ende landen gheleghen 

binnen de voorn. prochic van knesselacre. dat legheL kenbaer 

is dat sijne i'laj. hij manifest hier ihove ghepuhliceert den 

xvijen october 1658 slrictel. verhood1~n heeft de betaelinghe 

van de contriiJUlie an de Croone van Vranckerijck over de 

noortsijde van het canacl ofle Jevif'fe Lussen Ghendt Bmgghe 

ende anderr~ plaetsen da!!f)Jij uyl~herlruckt. ende daer hij 

vcrclacrt hr~efl om Ie vcrhor·rlen rial rllnsclcnc hun nicl en 

~aurlr·n Oflrlcrwooqwn anrle selve conlrilmlicn, onder 't dcxcl 

\'<Hl hd peryckd. rlat sno hel gheheurcle rlal lmanrlt saudc 

wnorden afghehranrh ofle ~!J,~plnnrlcrl door het lnhreecken 

vanrlr: fransche, ~;t] ~lwrccnmJH~nsPcrl. wormJen door de ~encrn
lilr:yl van lwt. clislrir·kJ rlnf'r hij rlan wcsPn sal, nuw isl soo dal 

Linnr:n rlr· vnnm. prochic van kJJr·ssf'la<'fr: op clcn cersb· T\'fnrl•• 

lr·stlr•rkn Lij rliv('nwhe lroupr·n frarJ('IH~ C'avnilleric ende lnfnn

l•·ri•· dwLr;,rJrlt f'fHir· dwplllnrlr·rl. sij11 rlhofslr·rlen. huyscn. 

"fHwn·rr. slallyndwll. vnwlJir·rr. fllf'lllwluJ, l"ndr· \illhPylen, 

van rlr: Supplt·nfllr:n, lh;ll'rl. ollsprc:cckr·lijr:kr· scllilrtlc• r•nclr• 

lrdwslr: ()ock nir·l jr~d,r:nslar:nrlr· rlat rlir: vnnrlr~ voors. prorhk 



van knesselaere bij ordre van dheeren van de Casselrije van 

den Audenburgh van Ghendl behoor!. ghehauden hebben 

haerl. poste, ende wacht op de hrughsche vaert, ende dat 

alrlaer oock gheleghen heeft het regiment van den Colonel cle 

Je, ende alsoo midsdien de suppleanten lnghevolge van hP.t 

voors. manifest vande voorn. gheleeden schaede moeten ghere

compenseert woorden uyt de generaliteyt van cL~ Casselrije 

vanden Audenhmgh voorn. ter eslimalie van mannen heml. 

dies verstaende omme daerloe te gheraecken keeren heml. tot 

den hove. 

Biddende tselve ghedient te wesen te condemneeren die 

van de Casselrije van den Audenhurch voornoml ande supple

anten te doene verghelt ende recompense van voorn. schaede 

ter hegrootynghe van mannen hem!. dies verstaende van 

wedersijden le kiesen, ende in cas van oppositie in alsulcke 

costen schaeden ende intresten als de suppleanten bij ghebreecke 

van dien ghesupporteerl hebben ende noch supporteeren sullen 

ende in de costen van vervolghe ter tauxatie. 

Ende ghemerckt het notahel intrest van soo veel persoonen 

lot somiere decisie le committeren commissaris ende was ondPr

leeckent p. de cocq. 

Rijksarchief Gent, fonds Oudburg nr. 20-11. (Co pij). 

ll 

Schade veroorzaakt door de Hollandse troepen ondPr 

Generaal Spaar, gelegerd te Lovendegpm-kmder de 4e augustm 

1705 ........- Voorheel cl van specifica! ie. 

«fvlarlen Claeys fs Jacques heeft wrlorcn hendens, 

fluwijnen ende klyn lywact, twee p<wr schoPnen. eenen sijden 

snuldoeck, vier pont vlassen garen. vier sacken. een stuck 

yserdrael. cl rij scharen. een en cokt'r md Pen sclws. en PPn 

schare, drij hroon, rlrij vierendePlen serst'e. een schotel. dees. 

vvmtelen. paslcnakelen, aniuyn. Schacle in ons huys, een gal 

in geloopen. een cleurr ghescheyt. een tycke van een !welde. 

rlrij pont loehack. drij botiJlen en noch anclere dinghen heclm

ghencle de somme van drij ponden grnoten. 

Dit is het merck van marlen C'laeys.'» 

l~ijksarchicf Gent, fclllcls Ouclhmg rrr. 20-15. 
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0\'ER DE HEERLIJKHEDEN VAN LOTENHULLE 

De parochie Lotenhulle maakte deel uit van het Lancl 

van Newle. l 1il dien hoofde was de heer van Nevele ook heer 

van Lotenhulk doch dit blijkt al niet veel meer geweest te 

zijn dan een eretitel. De parochie immers werd bestuurd door 

de wet van Oudegoede en het is gebeurd dat de baljuw van 

deze heerlijkheid aan die van Nevele het recht betwistte van 

lc Lotenhulle afkondigingen te doen. 

Nochtans hing bijna 2/3 van Lotenhulle, onder leenroerig 

opzicht af van het leenhof van Nevele ( ± 1090 ha op een 

totale oppervlakte van de gemeente van 1.766 ha). 

Behah-e een uitgestrekte enclave van de heerlijkheid 

Nevele zelf, lagen binnen Lotenhullede volgende heerlijkheden 

die leen van i\Je\·ele waren : Oudegoede ; Reibroek ; Varezele; 

Ba rel. 

Deze vijf heerlijkheden hadden ieder een baljuw en een 

volle bank van zeven schepenen. /:ij bezaten het recht van 

juslitie in alle graden. 

De 1·nrlave van rl<~ heerlijkheid Nevele in Lotenhulle 

strekte zich rril op rle Zllirlknrd van ,Je l\1alscmslraat, van Abcl

rlamme (op de grens met dr~ gemeente Nevele) lol aan de 

Klijtestraal. DaarLinn•·n la~ het fJfX!rl 's I l<>rls, wndorn het 

KruisprHd van dt· l~ollc- (of Bnllnr·rl.-) straal m heL ]\·IPulc

~lraal je. 

l·:r warr-rr rrt'~ •·nkdl' antlcn~ kldrw l'!ldave van Nevelc in 

l.tJt•·nlwllr~ IJ,. f!roolsle rlaaf\'nrr was lwt /Of!enuamcle 

"f/Or·rf"k,.n In I )f'flij.n op ril' l.ijscnnkb~r. 

* * * 
I),. lr•·•·rlijkfwirl \'illr ( )rllfl!f/'"dn sln·kt zidr 11il. van clc 

:;r•·rrs ;rwl. I J,".b·, ;,;rn rlr· lloof!JHrorl, ovt·r ,j,, z11i.lkmd vun rlc 
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clorpskorn, tot aan de Klijteslraat en van de t-.1alsenstraat tot 

de Gentweg of straat van Poeke naar Gent, aan de Lentakker. 

I-laar grens loopt dwars door de Hul, of. gelijk men thans 

meestal zegt, door de Grote Plaats. 

In de Warande van de heerlijkheid stond de voor enkele 

jaren afgebroken molen van Lotenhul!e. Op de oostkant van 

de Warande, over de 1-leerstraat, slonel de <priesleragie> of 

pastorij. Tot de hofstede van de pastoor behoorde ook de grond 

waarop later het buitengoed van de familie Blomme gebouwd 

werd. 

De vierschaar van Oudegoede, waar in aloude tijden de 

schepenen zitting hielden om recht te spreken, stond op den 

I-lul. Zulk een vierschaar bestond gewoonlijk maar uit vier 

banken in een kring geplaatst onder een boom, dikwijls een 

linde. 

Builen deze grote hlok. had Oudegoede nog enkele 

enelaven eldf~rs op Lolenhulle liggeiL 

Een daarvan lag oost aan het «Sleytje», op heide kanten 

van de Gentweg. I-lier, aan het Sleytje, op de zuidkant van de 

Genl•,veg en ten weslen van de straal naar de Breemeersen, lag 

«Muncx t-·Ieulenwab. De naam zegt duidelijk dal er hier in 

oude tijden een molen moet gestaan hebben. maar niets is over 

die molen geweten. I lij mag niet verward worden met de molen 

van de Proostdij, thans ook afgebroken. die uil de 18c eeuw 

dateerde en "100 meter te westen van t-luncx 0'leulenwal stond. 

Een ander grote enclave van Oudegoede lag op de zuid

kant van de gemeente en paalde te zuiden aan de Poekebeek. 

r)innen deze enclave lag het goed Ier Biest. Ten zuidoosten 

van deze hofstede vindt men een omwalde niet behuisde mote. 

het «!\lotje» geheten. 

Tvlen kan zich terecht afvragen of dit goed ter Biest, ofwel 

dil «J'vlotje» niel hel oude goed zou zijn waaraan de heerlijkheid 

haar naam ontleend heeft. 

De wel (baljuw en schepenen) van Oudegoede hadden 

hel besluur van gans de gemeente Lotenhulle. !Je Cl'r~lc 
schepen droeg de titel van burgemeesll'r. I let schepenhuis vnn 

de prochie, hel oude gemeentehuis. \\"as gen~sligtl in h('l 

dvJculeke». Dil is het huis in den hot•k r('chls nnn de llt'cr-



straat en zuid aan de l\ lolenstraat, nevens de gendarmerie. (De 

voor een paar jaar gesloten herberg het «l'1euleke> was dus 

het oude huis met die naam niet : het echte «l'1euleke:. staat 

er recht over. aan de andere kant van de Heerstraat 

Bemerk dat men binnen deze heerlijkheid, ten oosten van 

de I lul, de zogenaamde \Vildernissen vindt, evenals de Klijte

bos en Dabhelaere vijver. Dit duidt genoegzaam op de vroegere 

toestand van dit gewest, dat dan ook gedeeltelijk, later de 

naam van Boswijk gekregen heeft. 

* * * 

De heerlijkheid van Reibroek lag oost aan de Klytestraal, 

op beide kanten van de straat van Lo-kerk naar Nevele ; zij 

strekte zich uit tot dicht tegen de grenzen van Nevele, zonder 

die echter te raken. Een zeer grote enclave van Reibroek la~ 
op de zuidkant van de Gentweg, tussen de Heerstraat en de 

Varezeelstraal en paalde op het Smessestraatje (Klein Lijk

straatje in de atlas der buurtwegen ! ) met een klein hoekje aan 

het gros van de heerlijkheid. 

Het foncier nm de heerlijkheid was het goed te Reibroek. 

dat noordoo~t van het Kannegat ligt. Oe vierschaar stond lanw; 

rle Centwe!!. n-chlo\'Pr hPt Smessestraalje, op de Linclebulk. 

Binnen deze her~rlijkhcid lag het uitgestrekte goed te 

fkerhlock, dat zijn naam ontleend heeft aan die van zijn 

voormalige bezitters. 

Ue hccrlijkfwid van RcillnH·k mag niet vr~rward worden 

met hel leen lc l~dLroek. I )il leen, rial gelijk rle heerlijkheid 

lrouwr·ns ook, r·r·n lcr·n \'iln Ncvr•lr: was, lag op de he<'rlijkheid 

va11 Nevele-in-l.olenfll,lle. Ir: znirl-oosten \'iiJI het gocrl 11' 

f~eihrtH'k f'!l lanl!shr:cn riP grc·nzcr1 md Ncvelr· r·n Pocscle. 

Tr· noleren rial rif' hcerlijkheirl l~d1rrH'k gc!'n uiblanns 

fwcft md rlr· wal rnr:l'f nonrrlwaarls gr·lcgf'n wijk !(cihrock op 

lfan,IH:b·. alhwwcl rfat dit wel Pr•n aanrlttiding is rial gnns 

rlil l!r·wr·-1 vrrwgr·r wr·l rlr•zp naam z;,j gr·rlrngcn JwllhPn. 

* * * 
f Jr· 'ltrllrlllflir• IJllil /<r•ilmwf~ Wils r·r·n leen rlat gcsplr•lcn 

:JI'W"r·sl Wil' \'itll ,j,. lwr·riiJkllf'irl Villl l~,.;l,ror·k en rliJI i'Pkr•f\' 

fwr·riiJkr· rr·r IIir•JI l,r·;nll op r·rJkr·lr· Jwrr:t·lr·n 1-(rnnrl. J )c !Tl('cslc· 
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van deze percelen lagen aan het Groot Lyckstraatje, dicht de 

Lentakker en waren deel van de hofstede van het Klooster van 

Deinze. 

* * * 

De heerlijkheid van Varezele (of Varizele) lag in de 

zuidoosthoek van de gemeente en paalde zuid aan de Poekc

heek en daarover de gemeente Vinkt. oost aan de gemeente 

Poesele. 

I-Iet foncier van deze heerlijkheid was de hofstede Vare

zel e, die stnal langs de Varezel estraat (cl ie over de voortzelling 

zuidwaarts is van de Klytestraat), hijna rechtover de Breemeer

straat. 

Oe aanduiding op de stafkaarten van Varezele voor een 

hofstede tussen de Gentweg en de Breemeerstraat. niet ver 

van de grens met Poesele, is dus vals. 

Deze hofstede, die renteerele onder Varezele. zou men 

de hof~tede de Cruytere kunnen noemn, naar de naam van 

haar eigenaars in de 17e eemv. 

iYieer noordwaarts nog, tussen de Gentweg en de weg van 

Lo-kerk naar Nevele, staat een andere hofstede. die leen van 

Varezele was. er. die, om dezelfde reden. hofstede van Brante

ghem kan geheten worden. 

De hofstede Varezele i~ een dubbele hofstede. in deze 

zin clal er twee stellen gehouwen (twee huizen, twee schurt>n. 

twee stallingen) nevens elkander staan. 

Deze toestand dateert reeds van in hel begin van de 17e 

t:euw, !oen Varezele voor 2/3 aan Ch. d'Allegamhe loelwhoordf' 

en voor I /3 aan Piet er vnn Alstein. 

* * * 
De hiervoren besproken heerlijkhcdt•n {het Nt'\'f'lst', 

Oudegoede V arez.ele m 1\eihroek) \'ormt•n te samen et·n grote 

vierkante hlok die nagenoeg 2/3 van I Aîlenhtt!IP heslnat. 

Los van clezc hlok. in clt~ noordwesthoek van Lott•nhull~·. 
lag ~~en ander leen \'illl Nevelc, de llccrlijkheïcl lt· Burel. dat 

nagenoeg -JO ha tti!geslrekt \\'os. 

De omwnldt· hofstede \'i\11 het goed Ie Bml'l was er Iw! 

foncicr van. Vóór di! goecl. op de ooslzijclc \'i\ll ti,· slrnnl. li~·t 
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tiP en'IH'en~ nll1\\'alde hofslt'de van hel klein goed le 
Ran,l. 

* * * 

01idden in de ,·oornwlde grote blok die van het leenhof 

nm 1'\en·le afhing. lag een niet Nevelse enclave van ongeveer 

13 ha. de heerlijkheid van de Proostdij van Sint-Donaas te 

Brugge. Deze heerlijkheid was vroeger het bezit geweest van 

die proostdij, maar was in de 16e eeuw, toen het bisdom Brugge 

opgricht werd. samen met andere goederen. aangewezen 

geweest om de bisschop een inkomen te verschaffen. 

Deze heerlijkheid had een baljuw en een volle hank van 

zeven schepenen ; zij bezat het lage en het hoge justitierecht 

De heerlijkheid van de Proostdij strekte zich uit in 35 

parochies ,·an het Brugse Vrije ; daarbuiten had zij nog 7 

baljuwschappen. waarvan Lotenhulleer een was. Dit lag aldaar 

op de oostkant van de Klijtestraat, op heide zijden van de 

Gentweg. 

De molen van de Proostdij werd slechts op het einde van 

de 18e eeuw gebouwd : in 1785 spreekt men nog van rle 
nieuwe molen. Hij \Word voor enkele jaren afgebroken. 

* * * 

Gans cle noorelkani van Lotenhullc, groot omlrenl 500 ha. 

hijna 1/) van dt, parochie. was heerlijkheid van Sclwurvelrf. 

?:ij strekte :tirh uil van aan dt• Ç!n~ns met Ruiselede lot aan de 

Ç!renzf'n met llrtrtshekc~ en Nevele. !':ij strekte zich eveneens uit 

op r-en (!root rlcel van rl<' Zllirlonsl kant van Aalter en op rle 
zuidkant van Bcllem. 

I )eze hPerlijkfwirl har! een lwljiiW en zeven scht'perwn Pn 

Lezal fwt jmtilit·ff•chl in alle grarlcn. 

I L,ar fnnr:i•·r was hel gocrl k SchttllfVI'Irlt·, dat in de 
rtor,rrlon~lhrwk van rlr• !Jt'IIIPI~nlr· lil!!. I )ezp lwerlijklwirl lwhnorclc 

in rlr· I k t•r•JfW aan liill Vil/I ~f'hllllfV•·Irlt·. I )e Poii('J' 1'11 

lkrwr bwrl ( ( ;Pschil'rl,.llis \'illl PH·ll••fll) sd1rijV<'II rial tiPzt• 

L!'wrlr·n·11 "'" r·r·rt 111111 ""lwk""rlt· r,.,l,·fl rloor ,Ie· !!rHitf \'illl 

Vlililllrl•·rt•fJ. l.r,rlr·wijk ViJII f\1al•·. iliJII!!I'Sir•~.!en ~.!••wee·~! Wflf!'ll. 

rli" i''' ''"" tiJII l,a~lililnll'"'" '"" \'a11 Vl.tilllrlc-n·n. ~ezegrl 
, :ro11rl•·r '""''. ~,,f. h·11 l•·lsl "i' 1,1/. l1

1
l \'illl cl,. lï~~pinoy, 

Àllll'fllil•'· •·11 fi()Lir·"t· ,j,. Jj.,,"Jr•·s•, srlllpd i'lllks Ie hcYcsligr•fl. 
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Jan van Drinkham, zoon van Jan zonder land, werd 

vervolgens heer van Schuurveld. Toen ten slotte de kleinzoon 

van eerstgenoemde Philips van Drincham zonder erfgenaam 

overleed, keerde Schuurvelde terug «anden buub, d.i., aan 

het domein van de graaf van Vlaanderen. (Leenboek Oudburg 

Gent, 1504.). 

In 1577 werd de heerlijkheid van Schuurveld, samen met 

die van Bellern, door de Majesteit verkocht aan M'her Charles 

Rijm, heer van Ekenbeke op Aalter. Beide lenen en heerlijk

heden werden verenigd tot een heedijkheid, die de naam kreeg 

van «Bellern en Schuurveld» en die van de Wetachtige Kamer 

van Vlaanderen zou afhangen. De kasseirij van de Oudburg 

van Gent, van wie Schuurveld tot dan toe afgehangen had, 

protesteerde daartegen, doch deze toestand bleef ongewijzigd 

voortbestaan tot op het einde van het oud regiem. 

Op het punt waar de Schuurveldbeek de grens ! ussen 

Lolenhulfe en Nevele begint te vormen, vindt men de <"fvleule

dam van Schuervelde» ,........, Het zou hier dus een watermolen 

gestaan hebben, waarvan echter niets geweten is. Suggestief 

echter is, dat de straat die van Lotenhulie-dorp naar Hansbeke 

voorbij deze molendam loopt, d'1eulestraatje> geheten wordt. 

Enkele honderden meler le zuiden van deze dam, daar 

waar het gezegd «l''Teulestraalje» de l\'lalsems!raat kruist, vindt 

men in hel midden van de 18e eeuw melding van een molen· 

wal op Sdmurveld. Ook van cleze molen is niets geweten. 

*** 

In de zuidoosthoek van Lolenhulle lag de heeïlijkheid van 

Voormezele, ongeveer 100 ha uitgestrekt. Deze hacl een haljm\· 

en een voi!P. hank van zeven schepenen. Zij hing af van de 

heerlijkheid va.n Voormczelc hij lepPr. llnar foncier was hel 

goed te Voonnezele, gelegen langsh<'en de Heers!mnl. 

Voormezele strekte zich uilmet ePn klein lwPkjc L1p Po<'k<'. 

* * * 

De hePrlijkheicl van het Denrlcrmondsc, groot ongeveer 

25 ha, omvalle nagenoeg gans rit> riorpskom van Lott'nhulle. 

7ij hing af van de heerli;khcicl en haronnie ,·nn lngPI

munster, die op hanr hem! ilfhing van hd leenhof \'i\11 Ocntlt'l'· 

monde. 
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De heerlijkheid had een baljmv, zeven schepenen en bezat 

justitierecht in alle graden. 

Haar foncier was het goed te Pittem, gelegen iets ten 

noorden van de kerk. en waarvan de hofstede thans beter 

gekend is als de <stokerij>. De vierschaar stond op de hoek van 

de Kerkstraat en van de zogenaamde «Lijkweg>, d.i. ongeveer 

rechtowr het oude huis Hulin. 

* * * 

De heerlijkheid van Sclwonberge, waarvan de zetel te 

Aalter was, had te Lotenhulle, in het gewest van Schuurveld. 

langs de noordkant van de Malsemstraat, een enclave liggen 

van ongeveer 25 ha groot. Deze heerlijkheid was een leen van 

het Land van de \Voestijne, te Aalter en zijn foncier was het 

Schoonbergebos aldaar. Zij vermocht een baljuw en zeven 

schepenen te hebben, doch had alleen het lage justitutierecht 

(d.i. verkopingen van goed, wezenstaten en zo meer). 

* * * 

De heerlijkheid van Buigezele, waarvan de zetel eveneens 

te Aalter was, strekte zich uit in de uiterste noordwesthoek van 

Lotenhulle. I-laar uitgestrektheid in deze gemeente was onge

vee!' 17 ha. Haar foncier was het Walleke van Buigezele, 

gelegen te Aaltf'f. rlicht bij Akspoele en dat pas over enkele 

jaren gedempt \verd. 

D~>ze hPerlijkheid vermocht een baljuw en zeven schepenen 

te hebben en had enhl het lage justitierecht ~ij hing af van 

Weihrnek op Aalter. welke heerlijkheid zelf een leen was vRn 

Woeste op Aalter. 

liet komt hif'f te pas er op Ie wijzen daL. in legenstelling 

rm~t wal de Poller ~~~~ Broeckacrl sr:hrijven (Geschiedenis VRn 

J_ootenhullc) rl1~ schermutsdingen I.I!SSPn de Gentse Witte 

Kaprrwnen en de Hmgse vaar!cleh·r·rs niet aan het 01((1 l ,ei kC' 

pl;wls vcmrJ,.n, rnanr wd I11Ssr~n /\alter. Knessdarc f•n S . .lnris. 

I >~·zr· fr~itr~n irn111er~ !.(r~heunlc·n in 1179 1~11 het rlclvf'n voor ·Ie 
v;wrl v;,n Bntgge na;tr clc~ T Pie aan het Oml T ,eike har! slechts 

in J'jf.!'j p];Jitl'i f z()itls (!1~\VI'IC·n !likten clr· Gcntrnnnrs er CV(~fl· 

c~cns in dit wr~rk na r:nkc·l~· tnannrlc·n Ie cloen slillcggPn. l kt 
projr:d Vitft "'~11 vnnrt liilitr I )dnzc: wcnl lorm opgcgcvPn r:n in 
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plaats daarvan kwam er van 1613 lol 1623 t:en vaarl naar 

Gent. (Zie : van Severen : «Brug es, port de men.) 

* * * 

Er '.Vas, ten slotte. de heerlijkheid van Poeke, waarvan Je 

zetel in die prochie was. 

Î''len moet vooraf weten dat de Poelebeek tol in de 17e 

eeu·w, van af hel punt waar de huidige grenzen van L.o, Poele 

~::n Ruiselede samenkomen tol aan samenvloeiing met de 

Zwaluwenloop (Swaelmenloop). alwaar de heerlijkhPid Voor

mezele be~inl. de grens lussen Lotenhulle en Poeke vormde. 

Aldus bevond zich een een groot stuk van de heerliJkheid 

Poeke binnen de prochic Lotenhulle. 

De oostgrens van de heerlijkheid Poeke binnen Lotenhulle 

was tevens de grens tussen de Kasseirij van de Oudburg van 

Genl en die van Kortrijk. 

Toen in de eer~te helft van de 17e eeuw de landboeken 

van Poeke en Lotenhulle opgemaakt geweest zijn. werd het 

Kortrijkse deel van Lotenhulle gans aan Poeke toegewezen. 

Doch op een zekere plaats, ten zuidoosten van de molen 

van Oudegoede, liep de grens tussen heide gemeenten dwars 

door verschillende partijen land. Hel is vvellicht hierom dat de 

delen van de partijen die Kortrijks waren. in de omstellingen 

van de belastingen van Lotenhulle van de 18e eeuw opgenomen 

werden, onder de benaming van «Splete Corlrijcb. 

Tenslotte heeft het kadaster dit laatste feit bekrachtigd. 

door het betwiste deel. een driehoek van nog geen 5 ha grool, 

aan Lolenhulle loe te wijzen. Zoals deze gemeente, binnen 

haar huidige grenzen, loch 5 ha grondgebied heeft dat vroeger 

onder de heerlijkheid Poeke en binnen de Kasseirij van Kortrijk 

lag! 

Üp het aan Poeke afgestane deel van Lotenhulle (op de 

«spl ele van Poucke in Loo», zegt het landbot•k van Poeke) ligt 

hel reeds zeer oude goed le Leurhroek, waan·an 10 bunder 

echter leen van Schuurveld warrn. 
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IETS OVER DE OUDE WEEKf\1ARKT TE NEVELE 

Het marktplein gelegen te midden van het dorp, was zeer 

Hoeg een handelsplaats bij uitstek, want hel slrekle zich uit 

langs de oude heerbaan komende van Kortrijk, ook de Izegems" 

heerweg genoemd. Nabij de markt kruiste ze de oude rivier de 

Kale, in wiens nabijheid het versterkt kasteel van de heer van 

Nevele oprees. 

Bij de geleidelijke aangroei van de «Stede van Nevele» 

steeg eveneens de belangrijkheid van de markt. We zien dat 

de weekmarkt \'oor het eerst vernoemd werd in de XIVe eeuw, 

tef\\ijl de zwijnsmarkt in de XVe eeuw in gebruik genomen 

werd. 

Langs dit marktplein rezen er heel spoedig «commercie 

hui:~en» op namelijk ... De lnghele». «De Croone», de stokerij en 

herberg ., De Roos>, ... De Swaem, «De 1-lerb, «De 1-laern. 

·'De Maen>, alle gekend in 1500 en 1547. Al deze voornam~' 
huizen !etmden onmiddellijk aan tegen het marktplein. eveneens 

de <~"boterwaag> en het 4'Corenmetershrris> geleqen op de hoek 

\'<!f'r de mMkl mel de huirli!,!e Kt~rrH~rnclkslraat, toen de f\·leulr'

naerslnwt genoemd. 

De zwijnsmurkt lag op ongever~r eerr 50 lal meler in 

oostelijke rir:hlin!,! van de marktplaats langs de nnonierkant der 

St. lanssl raat. en paalrlr· noord aan rlr~ Kalr·. np dP ploals de 

<Oude wal> genocrncl. cr:rr zeer !,!eschiklc los- 1'11 laadplaats op 

deze~ riviN. llienraasl slonrl hel rJ<'rirrg-shrris «SL. lluiiJC'rh. IJil 

illlcs vr·rrlwef'n in 1 f3tl'j J,q het rlr·lvr·n van lwt kanaal vnn 

Schipdonk. 

Op rlc:ze wekdijkse markien welke nik rlinsdagen planls 

hilfJdr:n rJCJclnv:lrt;itlrlt·r; tlr· Nr·vr·luars zid1 zo hizomlcr cloor 

lr11rr lalrijke kramr·r1 dal zr· wr·lrlra van wr·~r; df' Franse bczoPk<'rs 

tk Lijrr<HHII V<Hr .. FrJrr·rrlir~rS> mrlving<~rr. lld !.(man rnelf'n braclrt 



in 1580 reeds 29 pond op, terwijl dit terug liep tot 2 pond in 

177"1. wegens het instellen door het magistraat, van de zgn. 

Nevelse maat. 

De tijd van achteruitgang werd spoedig gekenmerkt met 

een heropbloei bij het vaststellen van de nieuwe meet-, weeg

en pl ac.lsrechtcn in 1781. I-let plaatsgeld heliep 1 oortje, per 3 

steen vlas of werk, het garen lot 2 groten per pond, ieder kraam 

hetaalclc 1 oortje plaatsgeld. 

De op de markt komende proJukten bestonden hoofd

zakelijk uit eieren, boter, vlas, garen, werk, en alle soorten 

granen, aardappelen en fruit. 

Üp de zwijnsmarkt werden er varkens, koeien, runderen, 

en paarden te koop aangeboden. 

Üp 20 ventose jaar 13, werd er een nieuwe regeling van 

het plaatsgeld aangenomen, ze heliep 2 cent per 25 eieren, 3 
cent per 2 kg. boter, 2.5 cent per 25 kg. aardappelen, 4 cent 

voor 25 kg. appels of peren, 4 cent per 25 kg. granen, 4 cent 

per stuk werk, 4 cent voor 10 kg. linnen. I-let plaatsgeld bedroeg 

9 cent voor een «etalage mobile» terwijl voor 3 meter in het 

vierkant de prijs van 27 cent vverd aangerekend. 

Voor de zwijnsmarkt gold de volgende tarief. paarden per 

hoofd 9 cent, koeien, runderen, vaarzen per hoofd 4 cent en 

varkens per stuk 9 cent. 

Om deze markt welke verschillende op- en afgaande 

perioden van bloei en ondergang kende, terug te doen <frequen

teren» hesloot het gemeentebestuur een premiestelsel in l~ 
richten, welke in voege trad op 20 ventose jaar 13. 

De kramen die de grootste hoeveelheid aardappelen, eieren, 

boter, garen, linnen, konijnevellen, peren, appels ofwel het 

grootste aantal elieren op de markt brachten ontvingen van de 

gemeentelijke marktkommissmis punlenkaarten. \Vie nu de 

meeste punten bezat nR zes maand werd in het bezil gesteld 

van zeer waMdevolle prijzen, wRnronder zakdoeken van 3 en 

9 fr., zilveren centuursluilingen en zilveren uurwt'rk. verzilverde 

lahakdozen. enz. Dil stelsel Lrachl met zich mede dat de markt 

terug zeer goed <frequenteerde:. volgens de beschrijving van de 

gemeentesecretaris in het verslag van 1 Germinal jaar 13. 

De 14 mei 1823 werd een nieuwe balans met slrcngen en 

gewichten aangekocht voor de waag. De opbrengst ervan 

bedroeg 141 gulden en het plnatsgeld 75 gul(len. 
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Toch zou deze wekaart snel verminderen, want op 14 

september 1838 schrijft de gemeentesecretaris in zijn verslag, 

.~\rt. :..:m . [\ lerkteiH <Onze wekelijksche merkt is zeer gering, 

den eenigen handel TJestaet in rogge, tarvve, haver, boter, eieren 

en garen. de oorzaak hiervan is toe te schrijven aen de nabijheid 

van de merkten van Gent en Deinze en het gemak der steen

wegen daer toe lijedende>. 

Een jaar later tracht men de markt te redden met terug 

een premiestelsel in te voeren, wat opnieuw enige verbetering 

met zich bracht. Op 22 september 1852 werden de «Condissen 

van de meet- weeg- en plaatsregten terug versoepeld». De boter 

werd slechts 2 cent per kg. belasl. Terwijl de plaats- en weeg

rechten enkel zullen verschuldigd zijn op de milrktdagen. voor 

de waren die zullen in het dorp gebracht worden gedurende de 

voormiddag tot 12 u. '' middags. 

De 2 februari 1869 werd er terug een opbeuringspremie 

gestemd ten belope van 175 F. 
Stilaan laat de concurrentie van de weekmarkt van Deinze 

zich gevoelen. \'ele inwoners en landbouwers van Nevele trek

ken per kruiwagen of te voet. beladen met boter en eieren langs 

hel jaagpad van het kanaal naar Deinze. 

Toch blijft de weekmarkt van Nevele nog redelijk bezocht. 

ln de <Wegwijzer van Gent en de Provincie Oost-vlaanderen 

van 1886> wordt de dinsdagmarkt van Nevele nog vernoemd 

als druk bezocht. 

Nochtans liep de markt op 1.ijn einde. In 1889 richt de 

huurhoud,~rij Kamiel Bellens een dienst in met de Char-à-hanc 

(zie jaarhoek VIII J 957. Appeltjes van het Meetjesland) op 

Deinzr~. En dit om de Nevelaars toe te laten deze markt 

wekelijks te bezoeken. 

I );t was dan ook rlt· onder~ml~ van de Nevelsc markt. 

wdke stilaan ZIJ'' IJcmek,~rs za~ aclderhlijven. De laatste dinsdag 

\'ilfl scptcrnlwr J f)(J.1 wc~rrl er voor het laal.sl markt ~eh ouden te 

Nr:vdc. 

Twr·r~ ja;tr lal"r t·venwel rlr·r·rl rle ~crnccnl.esccrctaris Kumicl 

Vilfl rJ,. ('a.~lr~cJe rrwl r~riÎI.(P Îll~('ZI'ICJWII een po~in~ om d(• 
markt lr~ffl\.! in te rif'hlr·n. I )r~zr· JHlf.!ÎIIf.! wr•rrJ echter nir~l rnd tic 

v<,rwilr:ht<· 11ilsla~ Jwkr<,<!llll, zorLd lwl hij rl<·zr· •~nigt~ poging 

Llecf. 
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Zo moest len slotte de markt van Nevele het aOeggen 

legen zijn machtiger mededinger van Deinze. 

A. JANSSENS 

BRONNEN 

Het Cijnsboek van de stede van N evele 1781. 

Ontvangboek van de kerke van Nevele van 1791 tot 1795. 

Registers van beraadslagingen van het college en de gemeente ,___, 

raadjaar 13, 1823, 1827, 1833, 1838, 1852 tot 1885. 

Met dank aan de gemeentesecretaris A. Van de Casteele met 

wiens toelating vermelde stukken ter inzage konden worden 

genomen. 
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ROEJ\.BESPREI\JNG 

BEDE\ ·.\ART\ 'AANTJE IN OOST-VLAANDEREN 

door Renaal Yan der Linden. 

Gent I ll'>S. 366 blz. en XXXI! blz. inleiding. 

Zeer Yeel platen. In eigen beheer. 

( GodYeerdegemstraat, 15, Zottegem). 

Prijs --150 F. 

De lof van dit standaardwerk werd reeds genoeg bezongen. 

Laten we het hier nog eens speciaal aanbevelen aan onze 

heemkundigen Yan het J'vieetjesland. Onze streek is trouwens 

goed vertegenwoordigt in dit boek : Aalter, Assenede, Bellem, 

Eeklo, Ertvelde, Evergem, Kaprijke, Maldegem, Ronsele, Sint

Jan-in-Eremo, Sleidinge en Waarschoot kregen een beschrijving 

als bedevaartplaats. 

D.V. 

I-IET rvJEETJESLAND AAN DE EER 

In zijn zitting \'an 22 mei 1958 heeft het Oostvlaams 

Verhond der Kringen voor Geschiedenis de eerste prijs in de 

wr~dstrijd voor plaatselijke geschiedenis toegekend aan ons 

medelid de heer Achiel DE VOS, secretaris van het Genoot

sr:hap. Dit voor de studies : <De Beuolkingsevolutie van 

Euergem, Lovenclegem, Sleidinge, WaarseTwol en Zomergem 

gedurende de XV/Te en de XVllle eeuw> en voor : <De lviicl

deleeuwse Loop van de Durrne en !war bijrivier de Poeke>. 

Namens de redactie wensen wij onze ijverige secretaris 

vanhartr~ proficiat. 



FOLKLORE DER VEEARTSENIJKUNDE 

I~E!v!EDIE TEGEN BES!v!ETTELI.IKE \'EEZIEKTE:\ 

Op 5 september 1714 vaardigde de Kasseirij van de 

Oudburg, naar het voorbeeld van het Land van \Vaas, een 

remedie t;it ter bestrijding der loen heersende veeplaag. Om 

zijn directheid en schilderachtigheid laten wij bedoeld stuk 

hier in zijn geheel volgen. 

«Ten versoecke van d'Edele Heeren hoogh bailliu, ende 

Hooftsch'epenen Yan den Lande van Waes. is d'onderschreven 

remedie, ende saemen de methode van Cureren der grasserende 

Sieckte der Hooren beesten in het Landt van Waes gheschreven 

uyt den mondt van Lenaert van de Poele, mareschal ende 

Peerde meester, residerende ende woonachtigh binnen de 

prochic van Stc-nicolaes, . 

Voor Eerst sal men kennen ende weten dat eene beesle 

gheinfecteert is van de grasserende sieckte, schoon sij nogh al 

Eeten ende drincken ghelijck sij hij naer plachten, als sij be

girmen te kraektanden ende migh secver ofte quyl uyt hem

lieden backhuys heginnen te losen, ofte Laelen Loopen. ende 

dut hunne tonghe heel wort, ende click. 

Ten tweeden dat sij heginnen op Ie sloppen van hunnen 

dreck te ontlasten. met dit \'erschil datter sommighc beesten 

veel meer ontlasten ofte rlrcck quyt worden uls sij plegsen. 

en datter sommighe dunne wutemchtighe afganghen krijghen. 

Item sommighe hloerlt en etter, wanneer sij seer mager ende 

slap worclen. 

Ten derdt·n dat de Bet-~sten in hunne ooghen vierigh ende 

roodt worden, ende t\vil geylachtigh. 

Ten vierden, dat rlc· oorcns slttJts cnrlt' eau! wnnlr·n. \\';IJl
neer men de-~ voor.-wyrlc lccckcrwn heeft, Sl1t1 hehbe ick tHlller-

164 



\·onden dat dt>se Yolghende remedien de heesten het meesten

~leel gheholpen hebben. 

i' len moet de beesten. om dat quaet aerdighe stoffen die 

dlnwendighe partijen nu gheinfecteert heeft. naer uytwendigh 

te hrenghen. ende alsoo te dissiperen ende te Cureren. Eerst 

Yoor al \·an het Yier doen steken, met vier wortels, ofte nies 

wortel (helleborus niger int Latijn gheseyt) int hanghen van 

alle twee de billen .. item oock inden schenckel van de twee 

Yoorste teenen. Item ook int hanghen vande borsten, met de 

reflectie dat in elcke bil moeten ghesteken worden drij stucken 

Yan de voor~chreYen vier wortel. ofte nies wortel. eenen vingher 

van Elckanderen. ende oock van ghelijcken inde borst, maer 

niet in de Beenen ofte Schenkel aldaer maer eenen vier wortel 

in Steeken. ende deselve aldaer Laetende in steken, ende tot 

dat deseh·e vier wortels daer van selfs uyt vallen met cli':'! 
reflectie dat deselve vier wortels maer en moghen ghesteken 

worden tusschen vel en vleesch, ende dat wanneer deselve vier 

wortels ghesteken sen, dat men alsdan daer boven op moet 

strijcken met versche boter ofte verckens vet. 

Ten tweeden wanneer men hun hackhuys nu hevint heet 

te worden. van Eerst af moet men het selve wasschen met het 

volghende. te welen men neempt een half pinte schoon water. 

enrlt~ een half pinte azijn, waer inne weeckende vlier bloemen 

Ruyte. Donder l1laeren. j:!anserick van Elck een half handt 

volleken met een wr·ynij:!h sant, ende hier mede drij à vier 

reys<'n den mont wassrhen sdaeghs. 

Wanneer ~ij mt op sloppen ofte traej:!h afgaen, men moet 

alsdan r/1~ BePslen mei. cenen haulen schoen lnghieten clesen 

rlranck rwmendc : !.wee pollen VC"rsch. half hier, daer irme 

rncn~,?hefr~nrfl' ~er>p cr~n vierenrleel, ende soo wanneer daer mede 

noch niet f~choorlwk ;,f r•n ~<wn. so mod men dil alsoo twee 

mael srl;w~,?hs corililltrercrJ, lc W«'lcn 'mor~hcns voor dat hen 

r·:r·lr~IJ ~heghevcn wort. (')1(/c S'avrHJLS oock, me! rlie reflcctif', 

Willlflf'f'f rlr~ IJ('r•siC'CJ IJl! IJ('~iri!Wil lwhllon·lijck !'Tiel!' IliÜifn•lijrk 

,,f Ie j:.!iH!rr. d,tl flll'lr ;,l.~rlan rrwl rlir! f<'rriC'rlic rnod ophawlcn. 

So() w;unrr:l'f ,j,. l~r·r·sl1·rJ 1111 l1• vc•·l nf~acn. ofte hlo!•d: 

,,f't(~ 1·:111'f ;,[fJ;,r·n. siJ'' rrtiJI'! rnr·Jt t~~~sdvc !.wee rnaf'ls s(lfl('~hs 

I•· v.l'!f'rt ·, tnr•r:Jft<'li' r•Jtrlr· ~·avonls iii~I!VI'll j:!itlnnlcn om P-C'Il 

''"yvr·r LIJitr' MllJI'IIII'. 'il'f,!IJ('I ilf•rrl•· ()ft l•·rra si~ilfata van Elck 

111r1 ('f'll sl11yv•·r ls;11·rn•·rt (!lwntr'llf,!l'lt. Pllrlr· dil in 1lriJ reysnn 



ingheven met wat wann half hier, hovendien hun nogh gheven

de daeghelijcx half hier, een once Veneetschen triackel. 

Voorder soo wanneer de Beesten met deselve sieckte he

"anghen sijnde, ende gheenen afganek te veel hebbende, soo 

moelen sij tweemaal sdaeghs, le weten smorghens ende Savonts 

ghehruycken ende nemen poeder van Comijn saet, annijs Saet. 

Bakeleer, fenu griek, gallisie poeder, geneverhesiën, poeder van 

Docke hlaeren, ofte pest wortel, van Elck een half vierdendeeL 

tncle dit alles lol poeder ghestampl, ende van dit poeder de 

beesten een goede handtvol met een once Veneelschtn 

t riaeckel, in wal meer als een pin te hier, ghemenghelt, in

gheven ende hier meelt lweemael sdaeghs continueren tot dat 

sij ghenesen zijn. 

Voorders moet men de heeslen Laeten drincken, nemende 

lwee à drij handtvollen tarwe gruys, gouhlommen, een handt 

vol docke blaeren, ofte pest wortel Kruyt, een handt vol in 

eenen ketel met water ghecocht, en hier van twee à drij testen 

ofte leylen in hunnen ordinairen dranek ghemenghelt. 

Daer de stallen gheinfecteert sijn, moet men wel obser

\'eren, dat cleselve claeghelycx ghesuyvert ende uytghekuyst 

worden, ende dat men de ghesonde beesten van de gheinfec

leerde afscheyt, ende Elders in andere stallen transporteert. 

noteert dat men de stallen moet roocken mel ghehrande ge

neverbesiën 

Tc noteren, wanneer de Beesten niet en willen Eten, soo 

moel men hun ghe\'en door om!Prhoudt. te welen, nemend·:

twee potten half bier, daer onder menghelende ses eyers met 

(Ie willen daer hij doende. ofte hrockelende twee à drij sneden 

roggenhroodt, ende dil samen Laetencle koeken tot dat het 

alles wel kleyn ghemengell is. ende dit hun met <'<'11CI1 hauten 

schoen ingheve11cle (!rij ma el sdaeghs. » 

A. DE VOS. 
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BESTUURSLEDEN 

Ik E\i;alwtl: DI-l. \:\ENS. provinciale Inspectrice, Boe la re. 99, Eeklo. 
voorzitster 

Dhr. PrudPnt RYCK.\ERT. apotheker, Dekenijstrnat. Zonwrgem, penning
meestt'r 

Dhr .. \chid IJE \"OS. ondNwijz<'f, Eindt'ken. 1-l. Ev<'fgl'rn, secrrtaris 
Dhr. Os kar LIPPE:'\~. hPdiende, Gl'ntstraat. 11 a. Lemhcke, pNs- en propa

gandaleider 
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(minstens 500 f) 
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\V AARSCHOOT 
ZOMERGEM 

LEDEN 

A\LST 

E. 11. Jan ColpaNt, onclt:rpastoor, Esplanadt•plc·in. G 

~ta<lsbihliotheck 

AAITER 

I Jhr. Jan Alyn. ondem ljz..r. Lost raat. 4 

I Jhr. Karr·l Bm:bu·rl. nljn·mar. Brug 

E. 11. I'" f',,,[,:rdaelc·, cmdrcrpnstoor 

E. 11. Ac·hld g,,us,c:n nnclerpa.<loor 

I Jl,r. Aul(u•t Cocquyl, Arf"hitert. Bruustrnut 

L. 11. l'i<·m: f )r: \Vulf. anlmcw:.wnir·r, NoJ,,.J,t,.cf,. 
I Jhr. ~I. lln<'f,, lanclnrb, Stal.i<HI'lrnul, 52 

I J\,r. l\lnurih 1-lwhi•·l-. Yz<·r-lmnl. 21J 

Par•" f,;"J,. Btl,\iotfw,·k 
St .. (;,.mJf,tn,libtlll. Koul•·r. 8 

I Jl~r. l~"yrnon<l V"r' ,1,." 1\uw< kt·. f,",U,.UII'P•tl·r 

I Jhr. l\l11r< t·l \"ar~ l{uyr~.lwk<·. J..r1111r 

I J(,r. Artf,." v,.rf",u,Jrr".t.·. l."''""'l.'i'i 



i\DEGE!vf 

Dhr. Jacbe Bock Dorp 

G<'mcenlelw;luur 

l~. I I. Llrbnin J-In<'~. ondt•rpn>loor. Stnalshaan. ·1-1 

Pnrochialc Bibliotheek 

)\[cj. Chrislin<' Tuypcns. rcg<,nlcs. Dorp. 22 

Dhr. Pierre Van Cle<'mpul. ondr·rwijz<'r, Staatsbaan. ~4B 

i\NT\VERPEN 

.r\SSEBROEK 

Dhr. 1-lcn·é Stalpacrl. schoolhoofd. Bossuytlaan. 9 

Dhr. Dank'[ V erslraPl<'. leraar. Engckndalclaan. 19 

i\SSENEI )f-: 

Dhr. ;\[frNI Cruyl. brouwN. I .ecgslrnnl. 2(, 

I lhr. Omcr Pauwds. )\ luikern. 38 

Ik Th. V erslraC'le, I-loogslranl. 60 

BASSEVEI.DE 

I llu. Gcmrel Dhnnr·ns. hurgcmccstcr 

Dhr. Noë! Kerckhaerl. Dorp 

Parochiale P.rbliotlwPk 

Dhr. Elir·nn.-, V nn :\ckr•r. leraar. Dorp 

IIEL.LEl'l 

I lhr. Emir· I l''IC'!tcnnnxl, !,!<'p<'nsionl'Pr<IP, Dorp 

BRUGGE 

llnr~><' Bor·khnnrlr·l. IJijvPr, 2 

I lhr. l\·larc<'[ Ca>lr·h·"· 1\arel d<' Stoutelann. I 1·1 

I lhr . .luli<'n I lilenlj<•s, architect. :\lhrec·ht l~odenbach>lrnnl. 'i 

L i I. l.owijck. IPgNaalrnoPH'nicr. I.<'<'~W<'g. I h 

l~ijk,;archiPf. Academiestraal 

I:. 11. A. \'inPn<'. ;\nnuncirrl<'nslmal. :-ll 
I lhr. R<'nnal Vinrw. LPPnhou\\W, Schaurslraal. 2<l 

BRUSSEl. 

Koninklijke !"lihliolh<'ck 

Koninklijke C ommissil' voor ]'\ lonumPnl<•n en l.nndschapp<'n 

:VIinisl<'ri,• van Op<'nhaar Onderwij>. I )ir<'diP Sc·honr• l\unsl<·r1 

\'rijP llnivNsiiPil 
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[)_\1\;\i \:.1 

DEii'\ZF. 

Dhr. Ct•rard :\o<'. apoth .. ker. Tolpoortstraat. 126 

E. 11. . \lbert \' an ,Ie-r :.liinsbruggP, OirC'ciC'ur St.-\'incPntiuskliniPk (t) 

DOOR:\Ii\ 

Dhr. llonorP f)C' ~chPppcr. IPraar Koninklijk ;\tlwnC'um 

DRO:\GE:\ 

Z. E. 11. C,•orf!<'> GijsPibrecht. professor. St.-PaulussPminarie. BPebtraal. 3(i 

I lhr. LuciPn R.oggPman. f'.lariak<•rkP steenweg, ;-3 

EEI\1.0 

:.IPvrouw Ba .. lde- RoP:?iPrs. :-;tationstraat. I 0 

i lhr. :-\ndré Baudts. technisch ingC'nieur, GC'ntsP stPPnWPIJ, ·10 

Bibliotheek St.-\'incentius. BoPiarc 25 

1.\;blioth<·ek \ \'ill<-msfonds. Lijnendraai<:rstraat. I 0 

I llu. ,\r-hiel ClynckP. OostveldstraaL l84c 

Dhr. :-..laurits Coem ... lck. tvlolenstrual. 3 

I Jhr. l.ouis C orm·lis. :-;tationstmat. 23 

:"-l<·,·rouw Ga.-tnn I lauwe, I.lrJ<'Iaw. 4(i 

I Jhr. Joris De Bruyc:kew. b...rrwpsmilitair. CollcgPstraat. 45 

I Jhr. Emil·l l>r·dt·rcq. Pilferslraat. 30 

l>hr. I. De Coninrk. ;\rchit"d, I.Popoldlaan. !.-JE 

I Jr. ;..f;,·hr·l IJ, . .fond .... Stationslraat. 5(i 

I Jr. l'aul I )r-f,·u. St. .lan.-rfr,.,.f. I 

1-:. 11. (~r·orl!"·' IJ .. i'\•·ve. lerailf. St.-Vinr·pnfiuscoll<'f2<' 

I Jl~r. :-1. IJ,. '•"·ylijrf. l.ropolrllaan. lH 

L. 11. loz•·f I) .. ..;rnd. St.-\'inr·.,nliL"r·oll•·llc 

I Jhr .. \rti111r I),, \Ïi<'(!<'f. onrl<·rwijzr·r. Ha~~rnslranl. 3H 

:.l<•j. I Jr. f-:fi • .,lwth I Jfli,n<·n~. Provin< inl<' lnsp .. clrin·. Bw·lan·. 'JIJ 

I )flf . .'\nnar11l 1-:n,wl- . ..;lalionslraal. 13 

I Jhr. Norb•·rl h·fil'f,, I~ aamsirani. 29 

I Jf". \\'. h<·rn'. T;"ft,.r''''''""'"i.!. 1 ,, 
I )Jif. \\';lly (;,.lrnar·rl. '-t•liion,frllill, :2) 

I >lor. :'>la11ri<<· (;,wtfoal- f,llfli<'fll<'<'''''r. K•·rk.-tr;,nl. 12 

~1<•\'r<IIIW l<o~<·r (;,,df.llk llw·laflf,fflllli, 1211\ 

I Jlor l<11rlolf ( ;,wflwl-. (;,.nl.-<· ,f<·<·nw•·u. 'ill•· 

I >lor. :'1-f.,r~<·l ll."·l f',·rwr,frllilf. 'i2 

I !r ;\1(.,", 11,,...,,,., .. f'.,l<·r-lrtonl 

I Jhr \\'illy ll•·•·n•·. ;\.onrwnll'r. llor·lan·. H"i 

I Jf,r ll<·rrll>r<l lluy.r111Ho IHn•ll","w'·r. 1\u" h. 
/Jhr. l'.,ul l.•·rflll'. ;,potlo<·k.·r. ~-f"rLI. 'i7 



Dhr. Paul Locufier. j'vfolcnstraat, 198 

Dhr . .loost Marechal. Brugse stcPnweg, 77 

Normaalschool 0. L. Vr. ten Doorn 

Stedeliike Jongensschool 

!'v[cj. Chrisliane Stockman, Molrmstraat, 130 

Dhr. i\. Strijmes, Kon. A!Lcrt>lraal, ó 1 

Dhr. Achiel Tourny, Eikelstraat, 46 

Dhr. Remi Van Brabandt. MoiPnstraat, 46 

Dhr. Karel Van Cauwcnberghc, architect, 13oelare, 128 

Dhr. G._,orges Van Damm(', ingenieur. Tielterstecnweg. 58 

Dhr. Edgar Vandegenachte, lcraar, l\1olenstraat. 89 

Dhr . .Jozef Van den Bul cke, l\1oiPnstraat, 35 

Tvlej. Marie-Aimée Van de \Voestijnc, onrlNwijzNPS. KPrbtraal. 4-1 

Dr. Fritz Van Hecke. Kon. Allwrtstraat, 57 

i'-1Pj. Le'l Verbiest. l\1olenstraat 

E. 11. Rmé Vereecke, leraar, St.-Vinccntiuscol!Pge 

Dhr. vVilly V Prvapke, Gentse steenwPJ!, 112 

Dhr. Marin Vlacminck, ingenieur, Gentse steenweg 

ETTELGEM 

Z. E. H. Jozef Rae>, pastoor 

EVERGEi'-1 

Dhr. Jules Canly, bediPn<k Langerbrugse straat, 99a 

I )hr. August De Meyer, Kerkhrugge, 29 

Dhr. Gaspar De Reu, technisch tckPnaar, Elslo 

I lhr. André De Schepper. schepen, Eindekcn, 31 a 

J )hr. /\chkl I lc Vos, onrbwijzN, Einrlckcn, 1·1 

Dhr . .Jo.,. De Waclc, nijvpraar, Elslo 

Dhr. Onwr ])p \\'ispcla<'fc, schepPn, I loornzee!St• straal 

I lhr. Fmnz Dumolin. diPnslo\'PfStt•. Eilanrlstraal. l.angerbmi!J!t' 

I )hr .. lenn !'-•lacrlt·ns de Nonrdhoul, nijveraar, I Jdfink 

Rechter c('flfJ!l'S Nuylinrk. Stalionslrant. 43 

Parochinl<· Bibliotlwt•k Ht·lzelc 

l'arochialc Bif,Jiotlwck C·nllum 

I 1arochiale BibliothPck Doornzcle 

Parodtiale l3ihliotheck Langerbrugge 

Pnrochialc BibliolhPt'k \Vippclg,•m 

Dhr. Cyricl Plaelinck, ondNwijzer.l loebkm. 7 

Dhr . .Jacques Schoorman, Ommegnngstrant 

j'v[ej. Tkotric<' Stcds, onrlerwijzNes, Kerkbrugi!P, ·l'i 

Dhr. Antoon StcyaNI. tandarts, Hoeksken 

]'vJPj. r-Iaria V nn Cauw<•nlH'rghe, Eindek<'n, 31 

/.. E. 11. R. \';m J-locckr. pnstoor, \VippPI~em 

Dhr. Paul vnn I loort'!wk<'. nijvPrnnr, l.n11~Prhrugge 

Dr. ]'vJrdarrl Van I lyflP, Kap<'lbtrnal 

I l],r. Achir·l \' rrsyp. Doorn ze<' I><' >lrnnt, 4A 
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G.-\\'ERE 

Z. E. I I. Emit'l De 1\.,yzer. pastoor 

GEN!\ 

Opt'nluchtmust'um Bokrijk 

GE:'\T 

Z. L H. Jan Baudb. pastoor. l'leulesteedsc steenweg. 182(l'luide) 

I )hr. jo<. Bogaert. Ganzendrif's, I 09 

I )hr. i'>lichel Boussauw. ScheC'pslo»erstraat. 6b 
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L 1-1. J. Comand. Coupure, 89 
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Faculteit \ \'ijsbege-,rte en LettNen (Volkskunde) 
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I )r. Pa u! f<,,l!l!hé. ,.torrli<·prr·f,.r-t. \'arlNlandstraat, 8-1 
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KAPRIJKE 
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I Jf.r llrluir• l<y-.-rlrovr•. •r·lwrwn. Ntr•uw.•lraut. I I• 
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Stadsbibliotheek 

I.H'IBEKE 

Dhr. Omer Boone. schoolhoofd. Dorp. 13 

Dr. Gerard Claeys, Kerkstraal. 19 

Dhr. Benani Dhanens, Heihoek 

Dhr. Osbr Lip pens, Genlstraal. 11 a 

Dhr. Paul Panis. koster 

Parochiale RibliothePk 

!'-'lcj. J'vJaric-José Van Hootcghem, lerarPs, Dorp. () 

l.EUVEN 

llnivrrsikitsbibliotheek 
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Stadsbibliotheek 
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I .0\'ENDEGET'- I 

'1. E. 11. Paul Pannf'kock. pastoor 

Dhr . .Jean Roe!.< van Krrrkvoorclr·. nf'dcrcchtN 

J.UIK 

1\ li\l.l WC Ei' I 

I lhr. l.aun·nt Cromlwccke. 1\ouclewijn l.ipJwnsstrnat, 28 

I )Ju. l~ichnrcl Cromheecke. Noorrlstrant, 21 

I lhr. Geor~es Dr• \'ogrlaPrc, onrl.-rwijzN. Strohrugg<'. 338 

Cr•mccnlf'lijkr• Bibliollwek 

I )hr. /\ugusl StanrlMrl. 1\IC'\'TIHIW Courlmanslann. :"I 

Ik G. Stanclaert. vc<'nrts. NiPuwstrnal. ·I 

I lhr. .lozpf Slrijhol. tandarts, NiPuwstmnl. 2-t 

])hr . .luli<'n Van clcn Hossdw. Bri,.Jstrant, ·1 

j\·J/\1~ !/\KERKE 

I lhr. Gaston I.C'compte. lll<'<':<lcr-klr•r·rmnkr·r, j\ lolenstrant. I ~'i 

:"-Jc, rouw E. TiP!Pman, Er•kl ose \\'eg, 22-1 
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i' IECHELE:\ 

Stadsbibliotheek 

:-llDDELBL'RG 

Z. E. 11. Leopold De Sutter. pastoor 

Gemeentebesluur 

Parot-hiak Bchhotheek 

Instituut ;'-loretus-Plantin. Rue de Bruxelles, 59 

:'\E\'ELE 

Dhr .. --\ntoon Janssens. KarnC'melkstraat, 54 

:\IEL'\\'POORT 

Z. E. 1-1. Pieter Oeclercq, pastoor, St.-Bernardusplein. 2 

OOSTEEKLO 

I Jhr. lierman Roegiers. Kloosterstraat, 22 

OLJDE~.-\.-\RDE 

E. 11. l\ndré Standaert. !·~raar, 0. L. Vr. college 

Z. 1::. IJ. Robert \\'illems, pastoor-deken 

RONSE 

E. P. Pdrus B. IJc i'lcyN, SL•!cnweg op Elzcle, 299 

Rüi'\SEU:. 

:-;c J IEI.I.EBEI.l.E 

E. IJ. I. 1'\olk onderpasluur 

SI:-\ J'.,\~1.-\~1 >~BEIH; 

E. IJ. I. I),. Sm•· I. •mrl•·rpü>lour. lkuiJcwrlr• ,.f. I() 

I Jhr. l;lrml11 Rr,hlm·t ht. unrl•·rwiJzcr, Alfons Bracckmnnlaun. 177 

l>lcr. 1·:,1~'"'1 \'iln l>al•·. \'i•lur Bra,"-knc.~t.lnun. l·lt! 

SI0:T (.!!.IJS I >E/\:1 >I·J~tvl( >NI >E 

SINT JAN IN un::--JU 
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SINT-KRUIS-BRUGGE 

l'1ej. l'1agda Cafmeyer. onderwijzeres, i\1oerkerke steenweg, 199 

Dhr. Julien Duprez. Moerkerke steenweg, 91 

SINT-LAUREINS 

Dhr. Pro>per Bauwens, notaris 
I )hr. lierman De Keyzer. wisselagent 
Dhr. Elienne De Reu, Dorpstruat. 81 

Gemeentebestuur 
Parochiale li;bliotheek 

SINT-ivi!\RGRIETE 

Gemeentebestuur 
Parochiale Bibliotheek 
Dhr. Prudenl Van llyflc, burgemeester 

SINI'-l'IARTENS-L!\TEf.l 

Dhr. Raf Van den Abeele, 1\erkstraat. I ï 

SINT-NIKLAAS 

Dhr. i\rthur I lehbcrcchl. \';j[slratcn, 165 

Dhr. Jozef Vandeveirc. leraar. I-leimolenstraat. 228 

Dhr. i\ndré Van de V/ alle. leraar. Parklaan. 29 

Z. E. I-1. Henri Van Laere. Directeur Presentatie, Plczantstraat. 25 

SLElDINGE 

Z. E. I l. Godfried De jvJeulder, directeur. Dorpstraat. 184 

Gemeentebestuur 
Dhr A Lybaert. nijveraar. Polenstraat. 146 

Parochiale 3;bliotheck 
I )hr. \V alter Verplaclsc, onderwijzer. Dorpstraat 

SNELLEGE.f\·1 

Z. E. ll. J. Noterdacme, pastoor 

TIEGEM 

.f\1evrouw C. l\•loortgal-Piessens. <Villa Albcrb 

URSEL 

Dr. Paul Ackerman. Dorp, I 

Dhr. Remi De .f\1uyter. Ne-schoolhoofd 
Purochialc Bibliotheek 
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\VA.\RSCHOOT 

LJhr. René Bonamie. ondt•rwijzcr, 1'\ijverheidstraat, 

Dhr. firmin Bulté. meester-kleermaker, Kerkstraat 

Dr. J. Buysse. StationstraaL 39 

Dhr. finnin De Clercq, Berg, 11 

Dhr. j\ larcel D'hont. onderwijzer, NijverheidstraaL 55c 

Dhr. Gt•rard I lacrs, tandarts, School>Lraat, ó 1 

Z. E. 1-1. J. Schoorman, pastoor, Bekc 

Parochiale Bibliotheek 

Dhr. Laurent \ · ereecke, regent, Schoolslraut. 53 

Dhr. Alfons \'erstraete, Hoge Voorde, 

\ VATERL \:\0-0UDEMAN 

Parochiale Bibliotheek 

WATERVLIET 

Dhr. t\!Lert De ~luider. ivlolenstraat 

:VIej. Germaine Dhanens, i'1arkt 

Gemeentebestuur 

Parochiale B,bliotheek 

Dhr. Firmin Van de Poele, schoolhoofd 

WETTEREN 

E. 1-f. Cyrtcl Smet, onderpastoor, Schoolstraat. 20 

WINGENE 

Dhr. Jules Fraeyman. apotheker 

WONDELGEM 

I )r. J. Cickrs, burgemeester, Evergemsc steen wel! 

I )r. L. Daeninck, ivlorekstrual 

!Jhr. Julcs J'vlahy, Winkelstraat 

i'arnchiait: Bihliothet:k 

ZELE 

ZEI .ZATE 

I Jhr. I .au rent I).; Cuyl'''r, Kleine Markt 
!Jior, Omcr llofi.,J,,,.r;h, apothcb·r. W estkc.<le. 'J 

IJhr Walter l'r<,v<,nl•:r, Markt, I 0 

L 11. .J. V .. wl•·nloout. l'ntronall"•truut, 3G 
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ZO?viERGEtv! 

I )hr. Emicl Claeys, Dreef 

Dr. Jeroom De l3uck. Uekcn1jstraat, 39 

Parochiak Bibliotheek 

I )hr. l'vlaurice H.yckaert, Azaleastraat. 2 

Dhr. Prudent Ryckacrt, apotheker, Dekenijstraat 

I )hr. Raou! Sonncv"le, Kruisstraat, 11\ 

Dr. Van der I-laeghen 

I )hr. i''inurits Van 1-lecke, Lange Bocken 

Dhr . .l. V erhrugghcn, notaris 

Ir. Jos \Ville, bestendig afgevaardigde, Lt. Dobbelaereslraat, 14 

Dr. V erdegem 

ZONNEG Ei'! 

Z. E. !I. Gaston De Smet, pastoor 

ZOTTEGEtv! 

Dhr. Elie Elias, lcraur. Firmin Bogacrtstraat. 16 

BELGISCH CONGO 

Dhr. l{udolf i"laes, po,;tbus :.!58, Usumbura (Ruanda-Urundi) 

CANADA 

Rev. Father De Roo, i\rchcvêché, St.-Boniface (lvlanitoba) 

IN J'.1El'v10RIAJ'vl 

Het Besluur en de Leden van hel Heemkundig Genoot

schap Yafl het :rv[eeljesland betreuren len zeerste het afsterven 

van rvJevrouw DUPLICE de SCI-IEPPERE. van \Vaten·liet. 

beschermlid van het Genootschap sedert 1953. 

De mildheid van de heschernwrouwe van het Genoot

schap was een zeer gewaardeerde steun in de uitgave van het 

.laurboek. 

I-laar gebaar was een blijk van samenhorigheid mel de 

aktieve beoefenaars van de lleemkunde. 

lij was het laat.sle lid van et•n vooraanstaande i'leetjes

lanclse familie, wier naam zij op die wijze hef'fl willen eren. 

I) aardoor heeft zij tevens de erkt•nlelijkheid van alle heem

kundigen verdit•ncl. !laar nagedachtenis zal in het Genootschap 

steeds levendig blijven. 
E.D. 
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RUILDIENST 

Eigen Schoon en de Brabander. Laken 

Handelingen der i'laatschappij ,·oor Geschiedenis en Oudheidkunde, Gent 

:'\ationale Commissie voor folklore. Serslump 

Land ,·an .-\alst. \' orst-Brussel 

1\unsl- l'n Oudheidkundige Kring, Deinze 

Land van Dendermonde. Sint-Gillis-Dendermonde 

Land van \\'aas. Sint-Niklaas-\Vaas 

Culturele Kring, Zottegem 

Oudheidkundige !\ring, Oudenaarde 

Koninklijke ;o.lusea voor Kunst en Geschiedenis, Brussel 

·Het Zwaantje~. Bokrijk 

Oudheidkundii!e Kring d)e Vier Ambachten>, Hulst 

Oostvlaamse Zanten. Aalst 

\ \' etenschappelijke Tijdingen, Sint-Amandsberg 

Oudheidkundige Kring, Ronse 

Land van Beveren. Kallo 

1:! 1
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INHOUD 

Dr. Paul ROGGI-1(~. Simon de Mirabello in VlaandC'rcn 5 

Luc DEVLIEGHER. De Romaanse kerk ,·an Adegcm s:-

i'vJ. ENGI.ISII. De kcrk te /\degem in I fiOO-l ïOO . 65 

i\. DE \'OS. Uil hel vroegere vo!ks!cvC'n 81 

l'vJ. RYCKAERT. Zomergcm onder de Geuzentijd 1566-1630 91 

)vJ. RYCKAERT. /lij/nuen. I. Geluigcnis van Piet er \' an J-lofstadt. 
pastoor van Zomcrgc·m . . . . . . . . . . . 1 ~3 

11. GeluigC'ni:< van Pietcr \'ande \'eldc. baljuw van ZomC'rgC'm 12:-

/\. DE VOS. FransC' invalit•n in Zuicl-J'v]eetjC'sland 1 fi48-1 :-13 . 135 

A \'ERHOUSTR;\ETE. OvN d" li('Prlijkhcc!Pn ,.an Lot"nhull" 151 

A. JANSSENS. Iets ovC'r elP oude weckmarkt te Ncvel" . 159 

130EKBESPREKING Jó3 

A DE VOS. Folklore eb VPPartsC'nijkundP lti4 

!.EDEN! JJST . . . . Jó:-

E. D. In m<'moriam Duplice d<' SchPpperC' 

INHOUD 
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DIT 1\.-\RBOEK \\'ERD UITGEGE\"Ei''.: 
DOOR tIET IIEHIKUNDIG GENOOT
SCH.-\P \ ·.-\N HET i'IEETJESLAND EN 
GEDRL'KT OP DE PERSEN \':-\N DE 
DRL'KKERI.J STAND,'\ERT-\',\N STEENE 
:\IEL'\\'STRA\T. 26. TE 01:\LDEGHI. 

Om allr· onnodil?<' n·rtraaing<·n te voorkomen. wonlPn cl,. ! .. den h<·lecfd. 

rlo,h dringPnd ,·<'rmchl. b;; rlc ontvangst van hun .laari>Oek. onmiclrlc·l/ijk 

hun l;rlmaat•r:hap'l?''lrl voor I 'J?fl. 12() F Ie ,;trJrlPn op Po>tn•b nin~ 1493.';"1 

Indien ons /ambm·J, U t•o/clocl, /m,rrgl f1<'l ,furr t•ens orlll<'r de 

IJur.dru::/•1 uw1 Utc kt•Ttni.,sen. Uil' nwrfc•IJ'I'rkiTtfJ =•Hc ons c•t•n urol<· 

.'I""" kunr11·n =ijn ! I I"'' "'''"' ,,/'""'"'" ll'n, '"''' m<•t•r fc·k.<t. 
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