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DE GENTSE KLERKEN 

IN DE XIVe EN XVe EEUW 

TROUW EN VERRAAD 

cloor Dr. Paul RogghP 

In de loop van de XIVe eeuw lieten de schepenen, ontvangers en 

hoofdmannen van Gent zich in het beleid van de stad hijstaan door bepaalde 

ambtenaars. klerken genoemd. 

Het ligt niet in onze bedoeling een volledige en uitgediepte studie te 

wijden aan de Gentse stadsklerken. Zaak was het voor ons het politiek 

karakter van deze stedelijke ambtenaars te belichten, h'un trouw en hun 

verraad te onderstrepen en een en ander omtrent hun merkwaardige 

activiteit mede te delen. 

DE TERtvl : KLERK 

Meer dan één betekenis kan aan het woord «klerb gehecht worden. 

Het woord is eensdeels synoniem van ambtenaar of beambte ( 1 ), ander

deels kan hiermede worden verstaan een persoon die tot de geestelijke status 

behoorde. Ofschoon nu niet alle ambtenaren klerken waren en niet alle 

clerici ambtenaars. toch sloot het een het ander niet uit en waren er te 
Gent, als trouwens in andere Vlaamse steden, en zelfs in 's gravenraad, 

clerici-ambtenaars. 

In de diverse bescheiden betreffende de Gentse klerken en inzonder
heid in die onuitputtelijke authentieke bron, de stadsrekeningen, wordt er 
meer dan één specifieke naam gebruikt om een klerk aan te duiden : 
klerk ( 2 ), slaelsklerk ( 3 ), klerk van de stad ( 4 ). schepenklerk ( 5 ), stedeklerk 

( 1) Philippo de llarlebeke, clcrico dicti domini abbatis. Oiericx, Mémoires sur la vi\le 

de Cand. I 202. 

(2) Ocpauw, Rek. ll 304. 

(3) ib. Rek. 1\ 198. 

(4) Vuylsl!'k". R('k I 123. 

('3) Dcpauw, RC'k. 11 21ó. 
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en raad ( 6 ), stederaad en klerk ( 7 ), slederaad ( 8 ), onse advocaet ( 9 }, 

si edeadvocaat ( lll). schepenraad ( 11
). raad van der stede (1 2

}. stedeklerk 

en procureur ( 13
). stedeprocureur ( 14

). stedepensionaris ( 15
}, ontvangers

klerk (1 6
). ontvangersklerk van het zoengeld en van de renten ( 17

). ont

vangersklerk en klerk van de erfelijke renten ( 18
), klerk van de erfelijke 

ren i en en van de ex'uwe ( 19
). klerk van de erfelijke renten (2°). klerk van 

de rekenkamer ( 21
}, klerk en herielere van de fugitieven ( 22

}, schepenklerk 

van de keure ( 23
), schepenklerk vangedele ( 24

), klerk van der (h}alle ( 25
). 

Verder nog : clerc et conseiller, clerc as apaiseurs, clericus scabinorum, 

clericus ville Gandensis, clericus procurator ville Gandensis, clericus 

scabinorum Gandensium, presbyter consiliarius, clericus consilii scahinorum. 

nostre clerc ( 26
}, e.a. 

Al deze Lermen doelen op één of meer functies van eenzelfde 

ambtenaar. Zo werd meester Jan Oaens nu eens genoemd «stederaad en 

klerb en dan weer «stederaad» en ook «schepenraad> ( 27
}. Zo was er 

sprake van Jacob van Love! de van «klerb, «schepenklerb en « schepenklerk 

van de keure» ( 28
}. Zo werden Jan Bronnen en Jan Meniote genoemd of 

«der stede clerc» of «der stede pensionaris» en een andermaal «der stede 

( 6) ib. Rek. 11 376. 

(7) S.A.G. Rek. 1359-60 LVII. 
(8) ib. Rek. 1360-61 XCVI v 0

. 

(9) \'uylstckc, Rek. ll 837. 

( 10) Vuylsteke. Rek. 11 897-858. 

I 11) S.A.G. Rek. 1360-61 XCVI v0
• 

( 12) \"uylsteke, Rek. l 338. 

(13) ib. Re~. I 80. 

( 14) ib. Rek. I 82. 

( 15) ib. Rek. I 127. 

( 16) Depauw. Rek. ll 199. 

( 17) V uylsteke .Rek. I! 703. 

( 18) S.i\.G. Rek. 1359-60 LVII. 
( 19) D<'pauw, Rek. I! 377. 

(20) Vuylsteke, R. Filips I 5. 

(21) S.A.G. R<'k. 1358-59 XXX. 
(22) D<'pauw. Rek. ll 13. 

(23) ib. Rel. 111 359. 

(24) ib. Rek. I 279. 

(2'3) Nu eens genoemd e<'nvomlig n-an de alle>, clan W('cr <van d<>r allP van de pl<'inP 
lak<"nS> en ook •Yan cl('r alle l)('ned('m of wnd<>r>. Vuylst('kP. RPk. I 82-123-1Cil. 

(2ri) D('pauw, Obit 7 : V. d. Ha<'ghen. liet klooster ten Vv'alle 53 : Van Lok('rPn. lm·. 
St. Bavon 224 ; de Limburg-Stirum, Coclex 11 162 : D('pauw, Cart. Art. 106 : 

Gilissen. Les legistt's 143 : F. BrPnlano. Doe. rPlalifs aux form<'s cliplomaliqu<"s 
(R.H.D.) p. 246. 

(27) S.i\.G. R('k. 13ó0-ó1 XCVI v0 Pn XCIII v0 f'n 1350-60 lXII. 
( 28) [)ppauw 11 Rek. 304-306-359. 
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procureur» ( 29
). Jan van Leuven of van Lovene werd genoemd nu eens 

«der stede raet» dan weer « schepenklerk van gedele» en «stedeclero ( 30
). 

Adam van Soyson werd genoemd hetzij «der stede advocaeb hetzij «der 

slede procurrere» ( 31
) en V. Van der Ruelen «der stede advocaet», «der 

stede procurere» en «der stede pensionaris> ( 32
). De termen die het best 

al deze funclies dekken en ook het meest gebruikt werden waren onge

twijfeld «stedeklerb, « stedeklerk en raad» en «pensionaris» ( 33
). 

SOORTEN KLERKEN 

Overeenkomstig hun burgerlijke stand waren er te Gent vier soorten 

klerken. Er waren in de eerste plaats de clerici die nauwgezet de voor

schriften van de kerkgemeenschap naleefden, priester werden gewijd en als 

dusdanig een stichtend leven leidden. Er waren in de tweede plaats de 
«clerici conjugati». ( 33bis). 

In de XIVe eeuw leefden er inderdaad tal van clerici die klerkentonsuur 

noch klerkenkleed droegen ( 34
). Sommige klerken werden genoemd «clerici 

non conjugati nee in sacris ordinibus constituti» ( 35
), andere «papen die 

I amien hadden ghecoren en papen die wijf hadden gesworem ( 36
). De 

clerici conjugati onderwierpen zich dus niet aan het celibaat door paus 

Gregorius VII aangepredikt. Ze leefden, of ze al dan niet de hogere 

wijdingen hadden ontvangen, in gemeenschap des vlezes met al de gevolgen 

die hiermede gepaard gingen ( 37
). Verder waren er clerici uxorati, d.w.z. 

geestelijken die een burgerlijk huwelijk hadden aangegaan ( 38
). Tenslotte 

(29) Vuylsteke. I 80-88-89-85. 

(30) Depauw. Rek. I 279 lll 359: S.A.G. Rek. 1360-61 fol LXXXII. 

(31) Vuylsteke. Rek. 11 897-958. 

(32) Depauw, Rek. I 165-393; Vuylsteke, Rek. 11 890. 

(33) Vuylsteke. R. filips 120. 

( 33bis) Ni co las de Hamme, clerico conjugato. Fa yen. Lettres de Jean XXII p. 65. 

(34) De St. Genois. lnv. 514. 

(35) Fayen o.c. 27. 

(36) Van Maerlant. Spieghel Historiael (uitg. De Vries) lll 331. 

( 37) < Merkine pape .lans kind was~ S.A.G. Rek. 1358-59 V v0 
; <her Jan de Blonde, 

priester en Cehe. zijn dochten S.A.G. JBK 1384-85 fol 25 v0 
; <heeft gecoebt 

jcghcn den her Janne V on den Pitte ende jeghen Willem sinen sonen> S.A.G . .I BK 

1365-66 fol 41 v0 ; dan van Oemberge, priester. ende Callekine sin wettelic kind> . 

.J)iericx. l\1émoires ville clc Gand 11 238 : cKenhc ... dat Liernart Janssonc, priester ... 

Licbkinne en Mcrkinnc sinen kineieren die hij hccft bij McrgritPn> S.A.G. JBK 

1400 fol 28. 
( 38) De Limburg-Slirum. Codex 11 162. Over de zeden van de tijd. inzondPrheid betref

fende clie van de geestelijkheid cfr. Van der Kindcre. Le siècle des Arleveldes 251-

253; de St. Genois. lnv. 129-130-149-254 ; Van Duyse en de Busscher. lnv. 50-

51-53. 
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waren er klerken die geen geloften hadden afgelegd, profanen dus. die 

ofwel huwden of ongetrouwd bleven. 

Te Gent waren er klerken die tot de genoemde soorten behoorden. 

Clerici non uxorati et non conjugati waren o.m. Jan van Zwijnaarde, 

kapelaan van St. Jan (3 9
), Cl ais van de Kerchove, eveneens kapelaan van 

St. Jan en kanunnik van Amiens ( 40
). Jan De Coster, kapelaan van St. Jan 

en St. Veerle ( 41
). Hendrik Braem, kanunnik van Doornijk { 42

), Pi eter 

Van Laerne of Van Vlacem, kanunnik van St. Veerle ( 43
). Jan van 

Oesterzele, kanunnik en gmotvicaris van Kamerrijk { 44
), Huge van der 

Most. kanunnik van St. Veerle { 45
), François Pile of Pijl, kapelaan van 

St. .lacohs te Gent en pastoor van 7.omergem ( 46
). Willem van Coudenbeq~. 

rector van St. Jacobs te Doornijk en later ook bisschop van Doornijk ( 47
) • 

. Jan Blanckaerl 11. die kapelaan werd, pastoor, deken, proost, kanunnik. 

enz. ( 48
), .bn van West. kapelaan van St. Veerle. van St. Jan, kanunnik 

van Kamerrijk en deken van Doornijk, later bisschop ( 49
), Jan van Vinder

hou te, pastoor van Loochristy { 50
) en St. Michiels te Gent. Daar komen 

bii de priesters Jan van de Bossche. Frans van Coudenhove, Hendrik Naes . 

.lan U te \Vissele, Jan Bronnen, Jan van der Rake. Luc Rim { 51
). 

Onder de clerici uxorati moeten gerekend worden Jan Blancaert I en 

waarschijnlijk meester Willem van Lovendegem ( 52
). Ongelwijfeld waren 

derici conjugali : Willem de Bomere, die pastoor werd van 0. L. Vr.-kerk 

te Aardenburg en die een dochter had die te Brugge huwde ( 53
) ; Jan Oe 

Clerc, pastoor van Merelbeke en kanunnik van St. Donaas te Brugge, die 

minstens twee kinderen had. een zoon en een dochter die beiden door graaf 

( 39) De Potter. Second Cartulaire 66. 

(40) Fayen, o.c. I 480; Depauw, Obit. 137. 

( 41) Dcpauw, Cart. Art. 697-699. 

(42) Fayen o.c. 11 415. \lij wml ook kanunnik van St. Omaars t•n bPkkeddc een functie 

in de 0. L. Vr. Kerk te Gent. Fayen. Lettres de Jean XXII t. 11 n° 1292. 

( 43) Fa yen, o.c. 1\ 414 : Depauw, Ob it. 255. 

( 44) Dehaisnes. Doe. \-list. de \'art 11 531. 

( 45 J Oepauw. tBesouch XLIV. 

I 46) Oe pauw. Obit. 18. 

(47) Perroy, Schisme 207. 

( 48) Buntinx, Audiëncie 112-113. 

(49) Depauw. Adhésion 673: Berlière. Jean de \Vest 3ó1 : de 11f'thunc. Cart. Elis 117. 

(50) V. d. Haeghcn o.c. 124 : Dcpauw. Obit. 273. 

(51) de Limb. Stirum. lnv. I 567 ll 454 : Depauw, R{'k. [[ 288 l 204 : S.A.G. R{'k. 

1360-61 LXXX v0 : Faycn. o.c. 11 273: Df'haim<"S, Doe. \li,:t. d{' !'art ll 578-523. 

I 'i2) \VIagislf'r Johannes 11\nncaerd de Gandavo. c!Nicus uxoratus ... procurator ,.;]j(' Gan

dcnsis. de Limb. Stirum, Coclex \[ 1ó2: Vuylstf'h'. R. Filips 15-73. 

( 53) Van eb llaf'ghf'n, [ kt Klooslf'r ten \V alle (i9 : S.A.G. l~f'k. 1354-55 XLIX v0
. 
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Ladewijk van rviale werden begunstigd ( 54
). Waarschijnlijk was ook Jan 

van Leuven of van Lovene, van wiens «joncwih in de stadsrekeningen 

meer dan eens sprake is, een clericus conjugatus ( 55
). 

Het is waarschijnlijk dat ook de meesters Jan Soyssone, Hendrik v<m 

Lembergen, Giselbrecht of Gillis van Roeselaere clerici conjugati of uxorali 

waren. I let staat echter niet vast dat. ofschoon ze «meesten waren, ze ook 

tot de geestelijke staat waren toegetreden. Gehuwd waren niettemin Gis. 

van Roeselaere, Jan Soyssone en Willem van Lovendegem ( 56
). 'vVat 

meester Hendrik van Lcmbergen hetreft. deze had kinderen. wat ook het 

geval was met meester Pieter de Bilre ( 57
). Lekeklerken waren o.m. Cl ais 

van Erdbuer ( 58
). Willem Y oens, de vader van de Gentse hoofdman van 

het verzet in 1379 ( 59
). Pi eter De Coster, schoonvader van Jacob van 

/\rtevelcle ( 60
), Jan Portugale ( 61

). Jacob van Loveiele ( 62
). Jan 

Devisch ( 63
), Jan Rim ( 64

), Jacob Bette ( 65
), Jan U tenhave ser Herte

liefs ( 66
). Jan Tal vin ( 67

), Augustijn van Zingem ( 68
). Pi eter van cl er 

Assell ( 69
). Jan U tenhove f. J (1°). Thonis Reuc. Jo es Ra es (1 1

). e.a. 

Overeenkomstig de functie die ze uiloefenden kon men de stadsklerken 

indelen in : eerste klerken of stedeklerken, schepenklerken van de keure, 

schepenklerken van gedele. onlvangersklerken, klerken van de erfelijke ren

ten, de raden en advocaten, de procureurs, de klerk van de halle. De eerste 

klerken waren schier altijd meesters. Doorgaans waren er twee, uitzonderlijk 

( '34) Depauw, R<'k. lil 646-6'3'3 ; Fa yen o.c. 11 414-415 ; Je Limb. Stirum lnv. 11 21-22 

en 380. 

(5'3) Vuylsteke. Rek. 11 989 ; faycn o.c. 11 190-370 ; Depauw, Rek. 11 374. <gaven sij 

Mergriete der joncfr. jonC\vijf van Leuvene ... >. 

(.56) Depauw, R. Filips 15; S.A.G. R. 1354-55 XLIX v0
, 15 aug. 1356 - 2 juli 1356 

LXXXIX v0
; Gilliodts-Van Severen. lnv. 11 112. 

(57) Vuylsteke. I 120 11 700-754-782. 

( 58) Vuylsteke, R. Filips 15. 

( 59) Nowé, Biogr. Nation. t. 27 p. 448-452. 

(60) Oepauw. Obit. 73. 

(61) Oepauw, Cart. Art. 106-291. 

162) S.A.G. R. 1357-58 CCLXXV. 

(63) ib. R. 1360-61 CVII v 0
. 

( 64) Vuylsteke. R. 11 883. 

i 65) Oe pauw, Rek. I 386. 

( 66) S.A.G. WezPnhoek 1384-85 fol. 64 v0 en 65 v0 en 1382-83 fol. 41 v0 en 42. 

(67) S.A.G. R. 14 aug. 1355 - 2 juli 1356 LXXIV v0
• 

liJS) S.A.G. JBK 1360-ól fol. !IJ. 

(r,o) D<'>plnn<]uc, lnv. 11 114. 

(70) 11Ppauw, Ohit. IJO. 

(71) ih. 2(>'1-247 ; Dcpnuw, R. 11 21. 



drie ( 72
). Sommige schepenklerken van de keu re en van gedele waren 

eveneens meester ( 73
). Zij konden doorgaan voor eerste schepenklerken van 

de keure of van gedele. Ook tal van stede- en schepenraden als Jan Daens. 

Jan van der Rake, Jan Utenhove op de Hoogpoort, Jan Blancaert li ( 74
) 

en procureurs als !I endrik van Lembergen en Vranke van der Ruelen (1"') 
waren meesters. 

De stederaden, die waarschijnlijk de opvolgers waren van de XIW 
eeuwse «avantparliers:» ( 76

) en die men niet mag verwarren met de «raden» 

of leden van de tweede schepenbank ( 77
) waren enigszins van elkaar ver

schillend. Stederaden als llendrik de l\1indere. ]acob Storem. Jan Daens. 

Jan van der Rake, Jan Blancaert 11. e.a. ( 78
) waren geestelijken. Anderen 

als Pieter van der Mersch . .loes Raes, Pieter van den Aheele, Jan van 

Couclenherg. Huge Blauhart. Pietervan der Asselt (1 9
) waren leken. Deze 

laatsten fungeerden vaak ook als sergeant of eerste officier van de stad ( 80
). 

als scheidsrechter ( R 
1
). als leeelsman ( R2

) en heleder ( 83
), als «sterfelic 

laet. of mam ( 84
). 

De klerken-raden, of ze geestelijken waren dan wel niet, mag men niet 

verwarren met de Gentse advocaten, ofschoon sommige klerken-raden ook 

advocaat waren. Waren er advocaten als Gillis de Mulre en Martin Ute 

Galeyden ( 85
) die vooral te Gent en in het graafschap voor Gentse belangen 

(72) Vuylstekc R. II 646. 

(73) fh. Jan van Lovene, schepenklerk van gcdele in 1339-40. Depauw, I 392 ; \Villem 

van Lovendegem, schepenklerk van de keure in 1362-63. S.A.G. R. 1362-63 

CI.XIV v0
. 

(74) S.A.G. R. 1359-60 LVII. R. 1358-59 XVIII : Depauw. R. IJ 376. 

( 75) De eerste was waarschijnlijk meester in de artes, de tweede was advocaat. Zie 

verder. 

(76) De St. Genois, Monumens Anciens 738 (1286). 

(77) Vuylstcke, R. I 122. 

(78) S.A.G. R. 1360-61 XCVI v0
• CXXXII en XCIII v0

: R. 1352-53 CCLVI (de 

proefst) : R. 1358-59 XVIII : Depauw R. 111 140. De eerste gecstelijh·n die als 

raad en klt>rk werden gcnotrNd waren J-1. flra<'m ( 1305), en Jan UtPnhove op rle 

lloogpoorl (134-l). D<'pauw. R. 11 376 <'n F. Brrntano, Doe. 246. 

(79) S.A.G. R. 1353-54 XV: R. 1359-60 !.VII: \'uylstekr R. I 338-123: f),.pauw. 

Cart. Art. 687. 

(80) Vuylsteke. R. I 338 (I I. Blauh. - P. v. rl. 1'1rrsch) : f)ppauw. R. 111 363 (P. v. rl. 
i\b,.,.le). 

(81) PirPnnP, La Bataille de Cassel 171 (P. , .. d. 1'1mch). 

(82) Drpauw, R. I 245 (P. v. d. Asselt). 

(83) Vuylstekc-. R. Filips 213 (G. de Mulre). 

{84) Dr St. G<'nois. MonumPns Anciens I DCCCXC (lllauhnrt). 

( 85) i)ppauw, Cart. Art. 350-351. 
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opereerden. er waren er ook anderen die met raad en daad als advocaat ( 86
) 

of als procureur Gentse zaken verdedigden aan vreemde hoven. 

Het is waarschijnlijk dat de stadsklerken aanvankelijk aan de ene kant 

de schepenen, zó van de keure als van gedele. en aan de andere kant de 

stadsontvangers en de halleheren bijstonden. Mettertijd is men zich te Gent 

gaan toelegg>en op een bepaalde werkverdeling. waarvan eerst duidelijke 

sporen in het schepenjaar 1314-15 zijn waar te nemen. ln de stadsrekening 

\'an 1314-15 is er inderdaad sprake van klerken, sledeklerken en klerken 

van de stad. inbegrepPn «der stede clerc en procurrere ( 87
). Het blijkt 

tevens dat er toen reeds untvangersklPrken waren en ook een klerk van cJ,~ 

halle (sa). Het Yolgenrle schepenjaar is er ook sprake van een schepenraad. 

Huge Blaubart ( 89
). die wamschijnliJk als dusdanig rePels vroPge1' was in 

dienst getrPden ( 90
). 

In 1321 vinden wij verder de benamingen : schepensclerk ( 91
), klerk. 

stedeklerk. procureur en klerk van de halle. Het volgend schepenjaar wordt 

duidelijk onderscheid gemaakt lussen de schepenklerken van de keure en 

deze van gedele ( 92
). zonder dat hij name klerken worden aangeduid. In 

hel schepenjaar 1329-30 worden naast elkaar expliciet vermeld : twee 

stedeklerken of eerste klerken. drie schepenklerken van de keure en twee 

van gedele, twee ontvangersklerken. één klerk van de halle ( 93
). Ongelet 

de raden. de procureurs en de advocaten werd. nog voor Jacob van Artevelde 

in 1338 aan het beleid kwam te Gent. de werkverdeling min of meer onder 

de klerken vast geregeld. 

Hel kwam echter te Genl vaak voor dat klerken van functie veran

derden. Wij bedoelen dat zij nu eens schepenklerk van gedele, dan weer 

schepenklerk van de keure of ontvangersklerk of klerk van de halle werden. 

Zo was .lacob \'Pihcricke ontvangersklerk van het zoengeld in 1329-30 ( 94
) 

(86) O.m. GPrard de Vlaming, .lacob de Loges, Gerard de Monlaigu. Adam van Soysson. 

Vr. Van der Ruelen c.a. Zie verder. Zie ook voor J. Balcarl. F. Brentano. Philippe 

Le Bel en Flandre 611. 

(87) Vuylsteke, R. 1 80-82. 

(88) ib. I 80-82-89. In de loop van de eerste h"lft van de XIVe eeuw is <'r sprake van 

<clerc van der allen>. van de <alle van plcinc lakens> en van de halle b<:'ncdcn 

of ond<:>r. ib. I 82-123-161. 

(89) VuyistPkc. R. I 123. 

(90) I lij funge<'r<lc rcNls in clienst van cl(' stacl in 1286. n,. St. G,.nois, MonumPns 

i\nciPns 738. 

(91) VuylstPk<'. R. I 162. 

( 92) .b. I 2'>6. 

(en) ih. 11 702. 

(94) ih. II 703. 
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en schepenklerk van gedele het volgend schepenjaar ( 95
). Zo was meester Jan 

van Leuven schepenklerk van de keure in 1334-35, schepenklerk van gedele 

in 1338-39 en weer schepenklerk van de keure in 1348-49. En hij was ook 

stederaad ( 96
). 

Zo was Cornelis Spoorarde klerk van de halle beneden in 1322-23. 

en schepenklerk in 1329-30 ( 97
). Zo was Mateus de Puur in 1344 klerk 

van de erfelijke renten en de exuwen, en in 1340-41 klerk en herielere van 

het goed der fugitieven ( 98
). Tenslotte was Hendrik de Mindere nu eem 

stedeklerk ( 99
) of schepenklerk. en dan weer raad (1° 0

). 

Naast al deze stedeklerken, pensionarissen van de stad. fungeerden te 

Gent nog andere klerken. die voor bewezen diensten werden vergoed. Zo 

fungeerden er op bepaalde tijden een klerk van de drie dekenen ( 101
). een 

\'an de halleheren ( 102
), een van de beleder van de weverie (1°3

). Oe 

hoofdmannen vverden hijgestaan door een klerk en een raad C 04
). Er waren 

te Gent klerken van de werken ( 1 os), klerken die mede zaten «ter inqueste», 

en anderen die «achter de poort» gingen zoeken hoe «de poort ghecorent 

was» (I 06
). Er waren klerken die tijdelijk helast werden met administrati,~f 

werk : schrijfwerk, het maken van instrumenten, enz. ( 107
) Er waren ook 

klerken die tezamen met de baljuw en met 's graven mannen «eenen 

waerhede» gingen horen ( 108
). En er was tenslotte ook een klerk van de 

stadskapel ( 109
) en een «clerc de Ie vile par mon seigneur de Flandre» ( 110

). 

Meer dan eens gebeurde het dat sommigen onder deze tijdelijke klerken 

later in vast verband door de stad werden aangeworven en een jaarlijks 

pensioen genoten ( 111
). Er waren te Gent ook stadsklerken die betrekkingen 

(95) ib. 11 759. 

(96) ib. 11 956: Depauw, R. I 279. 

(97) ib. Rek. 11 :-o2-703 I 252. 

(98) Depauw, Rek. li 13-377. 

( 99) E<'rsle stede klerk. 

I !00) Depauw. RPk. 11 216-199 lil 140. 

( 101) Depnuw. Rek. Filips 126-129. 

(102) D<'pauw. Rek. I 214. 

( 103) Depauw. Rek. lil 343. \Vat eigenamdig was. dnnr in die tijd wnm,;chijnlijl; grrn 

dek<'n van de wevers fungeerde. 

( 104) Depauw. Froissart 244-246 Rek. lil 259. 

(105) Depauw. Rek. li 478 JIJ 47. 

(106) Depauw. Rek. Filips 125-129: Rek. I 457 IIl 439. 

( 107) <der clerke solarise die ghescreven hebb<'n in der stede orbore>. Ot'pauw. R. lil 

438-439 : <van instrumenten te maken>. V uylsteke. Rek. I 85. Drpauw. H. lil 261. 

I 108) Vuylsteke. Hek. I 439 <OI'Pr rlengh<'nen die ghemoort waren>. 

( 109) DPpauw. R<'k. 11 478. 

( IJ 0) V uy[steke, R. I 46. 

(I IJ) Zo l\1atrus d" Puur. Fr. Pik .lnn vnn L<'uvPn, e.a. 
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cumuleerden. Een typisch voorbeeld hiervan was meester Hendrik Braem, 

die, toen hij ook klerk en raadsheer van de graaf was g·eworden, niettemin 

van de Gentenaars tot aan zijn dood in het schepenjaar 1332-33. een 

pensioen van 100 p. par. bleef genieten ( 112
). Ook procureurs en advocaten 

van de stad cumuleerden. Zo was Jofroit van Jandrake, die als klerk in 's 

graven dienst was genomen ( 113
), tevens gepensioneerd procureur van de 

stad in Avignon ( 114
). Een ander Gents procureur, Colarde Patete, was 

door Brugge in dienst genomen ( 115
). evenals de Gentse procureur Geraard 

de Mentaigu ( 116
). En het gebeurde niet zelden dat een vreemde klerk. bv. 

van leper of Brugge, ook Gents «stede pensionaris> werd ( 117
). Samen

werking onder Gentse, Ieperse en Brugse klerken kwam trouwens vaak 

voor ( 118
). 

Uit hoofde van hun geleerdheid onderscheidden de stadsklerken zich 

eveneens van elkander. Sommigen hadden meer dan een universitaire titel 

verworven, anderen hadden wellicht nooit een universiteit bezocht. 

Zeer geleerd waren de reeds vermelde Jan Blancaert ll, die magister 

in artibus was, die de artes doceerde, baccalaureus en meester in theologie 

werd en tenslotte pronken kon met titels als «sacrae theologiae doeton en 

«in theologiae professor» of «sacrae paginae professor» ( 119
). Verder 

meester Hendrik Braem die «legum professor» was (1 20
), evenals Gillis van 

Roeselaere ( 121
). Meester Luc Rim was licentiaat in decretis ( 122

) en 

Willem van Zele baccalaureus in decretis (1 23
). Jan van West werd 

meester in de artes, in de medi.cijnen en doctor in de rechten ( 124
). Jacob 

( 112) Gilissen. Les Legisles 145, Vuy!steke, Rek ll 702-828. Veelvuldig was de bijslanel 

die hij de stad verleende. Oe Rek. passim. 

( 1 13) Gill. Van Severen, La Flandre IX 272. Gillissen, Legistes 123. 

( 1 14) Oepauw, Rek. lli 49. 

( 115) Gil!. v. Severen, lnv. 11 303-309-310. 

( 1 16) ib. I 455. 

( 1 1 7) Zo meester Kerstoffe is. klerk van leper. en stedepensionaris van Gcn.t te Parijs, 

waar hij verbleef. Vuylsteke R. I 87. P. Cramm<'n. klerk van leper, die ook voor 

Gentse belangen naar Engeland trok. Vuylstekc, R. I 245-334. 

(118) Vuylsteke. R. 1241-243. J. Balkard. klerk van Brugge, werd tegelijk procureur voor 

Brugge en Gent en fungeerde tevens als procureur van de graaf. F. Brentano. 

Philippe Le Bel en Flandre 611. 

( 1 19) Buntinx o.c. 1 12. 

(120) Gil!. Van Scvcren, lnv. 1 334. 

( 121 ) de L.S., Codex I 48-55. 

(122) R.A.G. Charters. Carlon V n° 166 (1391). 

( 123) I-lanquet ct Bcrlière, Documenl3 Je grd. Schismc ll 76. 

(124) Ocpauw, Adhésion 673. In dccrclis. de BPthune, Carl. Elis. 117. 
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Storum werd doctor utriusque juris en Symoen van Formelis doctor in de 

rechten ( 125
). Jan de Coster werd magister in artibus ( 126

) en Jan van 

Lovene licentiaat in artibus. Deze laatste was bovendien notaris en tabel

hoen ( 127
). Colarde Patete, Jan van Vinderhaute waren notaris ( m). 

Pi eter de Bilre was tabelhoen ( 129
) en Pi eter van der Meersch retor ( 130

). 

Tenslotte waren V ranken van der Ruelen en Adam van Soyson advoca

ten ( 131
). 

En daar waren nog de advocaten-raadgevers en de meesters. Indien wij 

ons mogen steunen op het oordeel van prof. Strubbe (' 32
) en van 

Gilissen ( 133
) dan waren de meesters-klerken lieden die universiteit hadden 

g·elopen. En meesters waren te Gent in de loop van de XlVe eeuw : Gillis 

van lloute. die kanselier van de graaf zou worden, Staes van Maldegem, 

Gillis van Tielrode, Jan Soyssone, Jan Daens, \Villem van Lovendegem, 

Jan van der Rake, Jan de Raet, P. de Bilre, Jan van Oosterzele, Martin 

ute Galeyden, Jan Bronnen, Jan van Hayticove, Jan de Scrivere, Hendrik 

van Lembergen, Gillis van Abbinsfoerde, Willem Volchaut. Lieven de Buc, 

Lievin Bloume, Wouter Coelins, Zeger Baerd, Symoen van Formelis, Jan 

de Bake (1 34
). Daar komen natuurlijk bij : Jan Blancaert !I. Hendrik Bra em. 

Jan de Coster, Jan Utenhove op de Hoogpoort, Jacob Stonim, Jan van 

Leuven, Gillis van Roeselaere, Willem van Coudenberg en Luc Rim, 

klerken van wie zo even sprake was. Er waren echter te Gent nog lieden 

die meesters genoemd werden, de «surgiëm of heelmeesters, met name : 

Amout van den Leene, Amout van der Linden, Willem Spelliaerd, Hendrik 

de Mey, Jan ute \Vulghen, Hector van Nevele, Willem Rogiaert, Jacob 

van der Eeken, Pieter van de Poele, Gerard Pinard, Symoen Elyas, Zeger 

( 125) Berlière. suppliques cl' innocent VI n° 221 p. 83 ; \'11/. Preven i er. Handelingen 452. 

( 126) Fayen, o.c. 11 485. 

( 127) Fayen, o.c. 11 370 ; V. d. Haeghcn o.c. 53-54. 

( 128) Vuylsteke, R. I 169 ; D<'pauw. Adhésion 679. 

(I 29) De St. Genois, lnv. 375. 

(130) ib. n° 1640. De procureurs Jandrake en Van der Ruelen waren advocaten. Jan 

Utenhove op de Hoogpoort werd waarschijnlijk meester in artibus of legibus. Vuyl

steke. R. li 832. 

( 131) Depauw, R. I 47 ; Vuylsteke, R. I 169 11 838-890. 

( 132) S. Strubbe, Willcm van der Tamcrijen 267. 

( 133) Gilissen, Legistes 12 I. 

( 134) Vuylsteke. Rek. I 85-123-133-251-160-530. Depauw, Rek. 111 48-359-503. I -13; 

Vuylsteke. R. Fïlips 21 ; S.A.G. R. 1358-59 XVI v0
• 1359-60 LVII. 1376-77 

LXX ; Rijmer. Foed. 111 (2) 939. 
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van der Duust en Hendrik Elyas ( 135
). De «surgiëm waren echter geen 

klerken. 

Naast de universitairen fungeerden te Gent klerken die wellicht geen 

hogere studiën hadden gedaan, geen titel droegen, maar toch onbetwistbaar 

van een hogere ontwikkeling blijk gaven. Sommige klerken werden vermeld 

met «hen, «here> en «der» en dit betrof ook meesters. Van dezen kan 

men alleen getuigen dat ze van gegoede huize waren of een bepaald 

aanzien in de stad genoten. l':o is er sprake van der of ser H. Naes, her Jan 

Oeclerc, her .Jan van Lovene, her Lievin van Houte. her H. de Mindere, 

der Jan u te \Vissele, her Ton is BPtte ( 136
), enz. 

HET AANTAL KLERKEN 

In de loop van de XIVe eeuw hebben ongeveer 125 klerken, w.o. de 

bijzonderste advocaten, schepenraden, procureurs en klerken van de halle, 

gefungeerd. Hun aantal varieerde. Nu eens waren er vijftien klerken zoals 

in 1341 (1 37
). dan weer acht. zoals in 1316-17 (1 38

). Doorgaans waren er 

twee eerste klerken of stederaden en klerken, drie à vier schepenklerken van 

de keure en dito van gedele. Tenslotte waren er twee à drie ontvangers

klerken en in bepaalde jaren een klerk van de erfelijke renten. Er waren 

soms twee procureurs en altijd één klerk van de halle ( 139
). Wat de raden 

betreft. er was er reeds een in 1314-15 n.l. I-luge Blaubart, schepen

raad ( 140
). Later werden het nog o.m. Pi eter van der Mersch, «raad van 

( 135) Vuylsteke. Rek. I 80-448 ll 920 ; Depauw, Rek. I! 86-527 en Rek. Filips I 23-24 

ll 420 en S.A.G. R. 1358-59 XIX : 1359-60 LVII v0 
: 1356-57 CU!. Andere 

meesters te Gent waren o.m. de meester van de bogen, van de engienen, van de 

banklok. van het geschut, van de vedelaars. van de quareelovcn, van de kelchieclen, 

de meesters erfscheelers of van de werken van de stad. Cfr. De rek. passim. 

(136) S.A.G. R. 1352-53 CCLV!. 1353-54 XVII v0
, 1356-57 CXXVII v0

: Vuylsteke. 

R. I 82 11 759 en R. Filips 389. 

(137) Van mester Jans ute Hoven voeder ... , item ser Willem Bomers, item mester Jan 

van Luevene, item der andere 12 clerke. Dcpauw. 11 106. 

(138) Vuylstckc. R. I 121-123. 

( 139) In 1359-60 twee stederaden en klerken, drie schepenklerken van de keure, drie 

schepenklerken van gedele, twee ontvangersklerken van de erve!. renten en een klerk 

van der halle. S.A.G. R. 1359-60 LVII. In 1332-33 twee eerste klerken. vier 

schepenklerken van kcure, drie van gedele. drie ontvangersklerken. een klerk van 

der halle. een procureur. Vuylsteke. Rek. 11 829. In 1314-15 waren er twee vaste 

procureurs buiten Gent. Jan Meniote te Doornijk en Jan Bronnen te Rome 

(Avignon). Vuylstekc R. I 82-85. Zie verder voor vcrschillen : Vuylsteke, R. 11 

956. lJcpauw. R. 111 357 S.A.G. R. 1360-61 fol. 90. 

( 140) Vuylslekc, R. I 123. 
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rler stede» ( 141
), .Joes Rase ( 142

). Pi eter van den Abeele ( 143
), J.an van 

Coudenberg ( 144
), Hendrik de Mindere ( 145

), Jan Utenhove op de Hoog

poort (146
), W illem de Bomere (147

), Jacob Storum (148
), Jan Blan

caert ll (1 49
), Jan Daens (1 50

), Jan van der Rake (151
), Jan van 

Lovene ( 152
), en de klerken-advocaten Gillis de Muloere en Martin u te 

Caleyden ( 153
). 

Ongetwijfeld hebben ook nog andere lieden als raden gefungeerd o.a. 

Jan de Cos ter, Jan van de W allekine, Pi eter van der Asselt, Race van de 

\Vale ( 154
). De laatste twee werden ook schepen (1 55

). Wat het pensioen 

betreft dat de klerken jaarlijks genoten, dit varieerde meestal van klerk tol 

klerk. Doorgaans schommelde het van 4 tot 5 p. gr. ( 156
). De twee eerste 

klerken genoten nochtans een pensioen dat hoger werd geteld dan dat van 

de andere klerken. Maar ook dit pensioen varieerde. In 1314-15 was dit 

200 p. par. voor I-I. van Lembergen. in 1329-30 voor Staes van l\1aldegem 

en H. Van Lembergen. in 1334-35 voor .Jan Utenhove en Gillis van 

Houte. In 1344-45 genoot Jan Utenhove nog 200 p. par. en Willem de 

Bomere 480 p., in 1359-60 genoot Jan Daens 640 p. en Jan van Couden

herg 480 p .. m J 376-77 Jan van der Rake 1000 p. en Clais van Erdbuer 

640 p., en in 1381-82 genoot Gillis de Mu1nere 200 p. par. (157
). 

( 141) tb. I 338. 

( 1-12) Oepauw, Cart. Art. 687. 

( 143) S.A.G. R. 1357-58 CCLXV en v0
• 

( 144) ib. 1356-57 CCXII v0
• 

(145) Oepauw, R. IIl 140. 

( 146) Klerk ende raad. Oepauw, R. I! 479. 

( 147) Klerk ende raad. ib. 

( 148) In de stadsrekening I 352-53 is er sprake van een klerk genoemd <de proest van 

St. Veerle>. I-let betrof hier Jacob Storem, die te Orleans promoveerde. cfr. Berlière. 

Suppliques de Clémcnt VIp. 83: S.A.G. R. 1352-53 CCLIII. CCLIV v0 en CCLVI. 

( 149) S.A.G. R. 1356-57 CXXXII. 

(I 50) Nn eens stederaad en klerk en dan weer schepenraad genoemd. S.A.G. R. 1359-60 

LVII en 1360-61 XCVI v0
• 

( 151) Stederaad en klerk. S.AG. R. 1359-60 LVII. 

( 152) ib. R. 1360-61 LXXXII. 

(153) Vuylsteke R. Filips 418 en Oepauw, Cart. 1\rt. 350. Reeds in 1294 werd een 

Gents advocaat, magistl'r Angelus de Urbe, canonleus Tornacensis, advocatus sca

binorum Gandensium vermeld. Oiericx, Mémoir. ville de Gand I 173. 

( 154) Dat valt af te leiden uit de vele reden en parlementen die zij, zonder deken, 

schepen, ontvanger, hoofdman of halleheer te zijn, meemaakten. 

( 155) Memorieb. 123-124-48-55. 

(156) Vuylsteke, R. I! 759-829. 

( 157) Vuylsteke, R. I 160-530 11 703-759-956 ; Oepauw, R. 11 376 en Vuylsteke. R. 

Filips 23-24 1 : S.A.G. R. 1359-60 LV v0
• 
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De stadsklerken genoten ook speciale vergoedingen voor onkosten van 

reden en parlementen, voor hun processen ( 158
) en kregen hovesceden in 

bepaalde gevallen ( 159
). Ze ontvingen ook stof voor hun kledij vanwege 

de stad ( 160
). Zij deden leveringen aan de stad ( 161

) en kregen prosenten 

bij gelegenheid van het huwelijk van hun kinderen of wanneer hun zoons 

of dochters de geestelijke staat verkozen (1 62
). 

I-IET AANZIEN DER KLERKEN 

De capaciteit van sommige Gentse klerken stond bijzonder hoog aan

geschreven en ze genoten een groot prestige. Graven en vorsten aarzelden 

niet ze voor zich te winnen en ze zelfs aan hun hof te binden. 

Twee Gentse klerken, Gillis van Houle en Jan Blancaerl ll, werden 

's graven kanselier, een grafelijk ambt dat naast dat van ontvanger van 

Vlaanderen, het hoogst moet geteld worden. Gillis was kanselier in de 

jaren 1346-47 en 1349-50 (1 63 ), de tweede was het in 1373 (IM). Andere 

Gentse klerken werden 's graven klerken en raadsheren, zoals W illem de 
Bom ere, Pi eter de Bilre en Hendrik Braem ( 165

). De eerste genoot van 's 

gravenwege een rente van 300 p. par. (1 66
). P. de Bilre werd rijkelijk door 

de graaf begiftigd met huizen en renten te Petegem bij Deinze ( 167
). Een 

andere Gentse klerk, nl. Jan De Clerc, werd meester van 's graven reke

ningen en tevens archiefmeester van Ladewijk van Male ( 168
). Gofroit de 

(158) Vuylsteke. R. 11 593. 

(159) Vuylsteke. R. l 125- Depauw, R. l 386 11 21. 

( 160) Vuylsteke, R. l 80. 

(161) Vuylstekc. R. Filips 79-141; Depauw. R.l235. 

(162) S.A.G. R. 14 aug. 1355 - 2 juli 1356 LXXXI v0
; Vuylsteke. R. Filips 370; 

S.A.G. R. 1353-54 XIII v0 (L. Van Houte. Jacob van Lovelde, P. van den 

Abeele). 

( 163) Depauw, R. 111 40 ; de- L. S. Cart. 11 60, I 146 ; Gil!. Van Severen, lnv. I 506. 

( 164) Depauw, leper jeghen Poperinghe 256. 

( 165) De Bomere van Lod. van Nevers en Lod. van Male. de andere twee van Lod. 

van Nevers en van Robrecht van Bethune. De Bomere was reeds in 1341 in 's 

gravenraad opgedrongen door Jac. van Artevelde. de L. S .. Cart l 59 11 13. Codex 

11 344 ; de St. Genois. lnv. n° 1227-1351-1650. 

( 166) De L. S. Cart. II 13. 
(167) Renten. en huizen tot aan de Leie. Despl.. lnv. 442. I-lij was reeds in 1312 in 

dienst van de graaf. 

(168) 

2 

<Nous Loys ... enz. que Ie dit Jehan Le Clerc, jadis clerc de nostre vile de Gant 

et mestre de nos comptes de nos renenghes. de nos baillis... enz. R.A.B. Pièces 

revenu es de Vienne ( 1350). de L. S.. Cart. I 59 ll 208. Jan de Clerc werd 

waarschijnlijk ook rector van de •chool van St. Veerle te Gent. S.A.G. R. 1352-53 

fol. 30. 
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.Jandrake werd 's graven procureur. Andere klerken, als Pieter van den 

Abeele en Jacob van Lovelde, werden voor aan de graaf bewezen diensten 

met renten bedacht ( 169
). 

De klerk Symoen van Formelis werd raadsheer van de hertogin van 

Bourgondië en voorzitter van de Raadkamer van Vlaanderen ( 170
). 

Twee andere Gentse klerken werden klerk en pensionaris van Edward III, 

koning van Engeland. Het waren Jan de Coster en Willem de Bomere ( 171
). 

Waarschijnlijk werd Willem van Coudenberg eveneens klerk of raadsheer 

van Edward UI (1 72
). Een ander klerk. Jacob Storum, werd klerk van Jan ll, 

koning van Frankrijk. In 1361 werd hij klerk en raadsheer van de Franse 

koning genoemd (I 73
). 

Tenslotte dient vermeld dat twee Gentse klerken, met name Jan van 

West en Willem van Coudenberg bisschop werden van het diocees 

Doornijk (I 14
). 

HUN SOCIALE RANG 

Gelet op hun sociale rang kan men de Gentse klerken in drie categorieën 

indelen : de edelen, de patriciërs en de anderen. Hoe zonderling het ook 

moge lijken, adellijke heren als minhere H. Braem en baron Jan Blancaert ll 

hebben het niet te min gevonden om als Gentse klerken te fungeren. Hen

drik Braem behoorde ongetwijfeld tot een geslacht dat onder de oudste van 

de stad mag geteld worden. Nog meer dan Braem, die o.m. kanunnik werd 

van Doornijk en die van de stad een jaarlijks pensioen genoot van 100 p. 

par. ( 175
), beschikte Jan Blancaert IJ, die proost, kanunnik, deken, kapelaan 

en pastoor werd, over een overvloed aan inkomsten (I 76
). Er mag worden 

aangenomen dat beide edelen, die van een zeer persoonlijk en tegelijk 

( 169) De C'erste met een rente van 50 p. par. de L. S. Cart. 11 30, de tweede met een 

rente van 30 p. par. ib. 11 84. Pieter van de Abeele werd ook raadsheer van de 

graaf. Diegeric, lnv. 170 

( 170) W. Preven i er. Handelingen 452. 

(171) Oepauw. Cart. Art. 645: R. 0. Londen Calendar of Patent Rolls (1338-40) 

4 16-480-544 : F oedera 11 ( 2) 

( 172) Zie verder. 

(173) U. Berlière. Suppliques d'lnnocent VI n° 776 en n° 1824. Klerk sinds 1355. 

(I 74) Depauw, Adhésion 702-677 : zie ook Berlière. Jean de West - 381. 

( 175) Fa yen. Lettres de Jean XXI1 t. 11 415 en Vuylsteke. R. 11 702. Niet te verwarren 

met Hendrik Braem, die kanunnik werd van St. Veerle te Gent. V. d. llaeghen, 

o.c. 106. 

( 176) Buntinx, Audiëncie 113. Deze Jan is niet te vcrwarren met de procurator Jan 

Blancacrt I. met de lakenhandelaar Jan, of Je stcdeserjant Jan 131ancaert. O<'pauw, 

R. 111 413. 
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autoritair karakter ( 177
) getuigden, hun Gents klerkenambt gebruikten om 

op de wip te spelen en een hoger doel te bereiken. 

Het merendeel der Gentse klerken waren echter patriciërs, hetzij af

stammelingen van de oude Gentse koopmansgeslachten, berucht geworden 

door de rol die ze speelden in de schepenbanken der 39, hetzij erfachtige 

lieden, of leden van de «poorterie», een Gentse groepering van notabie 

heren en grondeigenaars. Vele klerken waren bovendien verwant met rijke 

lieden die halleheer, ostellier, stadspachter, ontvanger, schepen, deken of 

hoofdman werden. En meer dun één Gentse klerk werd zelf ontvanger, 

hoofdman, stadspachter, schepen van de stad. 

Ofschoon niet alle Utenhove's. Borluuts, Van de Kerchovens, Bette's. 

Kims en Sersymoensen in de XlVe eeuw ufstammelingen waren van de :59. 

toch was dit blijkbaar het gevul met Gerem Borluut. Cluis Van der Sickelen. 

Clais van de Kerchove, Thonis en Jacob Bette, Gillis en Willem Sersy

moens, Jan Rim en Jan van Zwinarde ( 178
). Nog in de eerste helft vun de 

XlV0 eeuw werden Thonis en Jacob Bette en Jan Utenhove onder de 

ditiores van Gent gerekend (1 79
), en werden Willem Sersymoens, Jan van 

Zwinarde, Jan Utenhove in de Schelstraat en Clais Utenhove Il, onder de 

«erfachtige liedem en de «poorters» geteld ( 180
). Andere klerken slooden 

als «homines novi», als «erfachtigen» uangeschreven, of waren tot de 

«poorterie» toegetreden. Het wuren o.m. Jan De Visch, Jan Portugale, Race 

Onredene. PieterVan der Mersch. Willem van Lovendegem (1 8
'). Vele 

klerken werden vóór, tijdens of na hun klerkenambt borg voor stads

ontvangers ( 182
), wisselaars ( 183

), ostelliers, werden gaderes van het zoen

geld en sladspachter. Dit gold Jacob Veihericke, Augustin, Frans Augus

lijns, Jan Rim, Willem ser Symoens, Jacob Bette, Jan van Rode, Jacob van 

Zele, Jan Utenhove ser Herteliefs, Ruce Onredene, Pieter van der Asselt, 

.Tan Utenhove in de Schelstraat, Jan Utenhove in de Volderstraat, Jan 

Utenhove f. Jan, Gerem Borluut, Willem van Zele ( 184
). Zij werden ook 

( 177) Bunlinx. Audiencie 114 ; Gilissen. Les Légistes 146. 

( 178) Zo was bv. Clais van de Kerchove de zoon van Pietc>r en de kleinzoon yan Gerem 

van de Kerchove, lid van Je 39. Oiericx. Mémoires sur la ville de Gand I 86 : 

!){'pauw. Obit. 126-137. 

(I 79) D{'pauw, Cart. Art. 52-53. 

( 180) R.ogghé, Gentse schepenbanken 30 : Depauw, Cart. Art. 64. 

( 181) R.ogghé o.c. 30-31 : S.A.G. JfîK 1349-50 fol. 116 v0
: de 1.. S. Cart. I 640. 

( 182) Als .lacob van Loveldc en Jacob u te Moerstrate. Depauw. R. 11 555. 

( 183) Als Jan Rim. DPpauw, R. lil 406. 

( 184) Vuylsteke. R. 11 678 ; Depauw. R. I 3-8-110-225 11 95-554-557 lil 148-334-280 : 

S.A.G. R. 1352-53 CCXXXVIII. R. 1353-54 XLII v0
• R.. 1357-58 CCLI v0 en 

CCLXXV. R. 1360-61 LXIII. 
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halleheer als Jacob Soyssone en Jan van de Wallekine (1 85
), als Willem 

Y oens, deken van de kleine neringen en als Jacob van Zele, deken van de 
makelaars ( 186

). 

V el en mengden zich in het beleid van de stad en werden stadsontvanger 

als Clais Utenhove l, Thonis Bette, Jacob van Zele, Willem Y oens en P. 

Van der Mersch, of hoofdman als Jan Utenhove in de Volderstraat (1 87
). 

Talrijke klerken werden zelfs sherenkiezer ( 188
) en schepen: Thonis Bette ( 189

), 

Jan Utenhove f. Jan (190
), Cl ais Utenhove Il (1 91

), Jan Utenhove in de 

Schelstraat ( 192
), Willem ser Symoens ( 193

), Pieter van der Asselt ( 194
), 

Jan Soyssone (195
), Pieter ute Wissele (1 96

), Jan ser Symoens (1 97
), Frans 

August'ijns ( 198
), Jacob van Zele, Race Onredene ( 199

). Race van de 

Wale ( 200
), Gillis van Abbinsfoerde ( 201

), Jacob Soysone ( 202
). Lievin 

Doedin ( 203
), Willem Y oens ( 204

). 

Andere klerken hadden een vader, een zoon of een broer die schepen 

werd te Gent. Nog anderen waren vermaagschapt met drapiers, ostelliers, 

wisselaars en stadspachters, die tot de gegoede stand van de stad behoorden. 

Zo was Jan Daens de broer van de drapier en schepen Clais Daens ( 205
). 

(185) Depauw. R. 11 386: Vuylsteke, R. I 133. 

( 186) S.A.G. Wijsdommen v. dekenen fol. 23 v0 
: Depauw, R. I 155-275. 

(187) Depauw, R. I 107 Il 2 lil 268: Vuylsteke. R. 11 859. 

( 188) Als Gillis van 1-loute. Pi eter van der Asselt. Jan van Coudenberg. Depauw R. Il 

265-lll 327 : S.A.G. R. 1357-58 CLXXXVIII v0
• 

( 189) Zes maal van 1320 tot 1347 : Memorieb. 28-33-38-40-43-45. 

( 190) In 1363. Memorieb. 87. 

(191) Vijf maal van 1370 tot 1393. Memorieb. 94-98-105-123-125. 

( 192) In 1387 en 1378. Memorieb. 103-120. 

( 193) Memorieb. 132. 

( 194) ib. 48-55. 

( 195) ib. 70-75. 

(196) ib. 72-75. 

( 197) ib. 132. 

(198) ib. 113. 

(199) ib. 81-87. 
(200) Er fungeerden twee Race van de Wale's, de eerste waarschijnlijk van 1323 af. 

Memorieb. 31-35-38-41, en tot 1332. de tweede wellicht van 1368 tot 1392. Mem. 

92-95-98-100-103-120-123-124. De laatste alleen was blijkbaar raad en klerk te 

Gent. Hij had ook een neef Race. 

( 20 I ) Memorieb. 11. 

(202) ib. 70-75. 

(203) ib. 102-108. 
(204) ib. 40-37-41-44. Zijn zoon Jan werd schepen, ontvanger. h<>renkiezer en hoofdman. 

Depauw. R. III 325-327 ; Vuylsteke. R. Filips I 115. Memocrieb. 67-91. 

(205) S.A.G. R. 1365-66 : Depauw, R. lil 450 ; Memorieb. 81-85-89. 
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Zo werden de vader Jan en de broer Jacob van Martin U te Galeyden schepen 

van Gent ( 206
). Zo waren wellicht Gossin en Frans van Coudenhove ver

want met de Gentse hoofdmannen Jan en Pieter van Coudenhove en de 

schepen Jacob van Coudenhove ( 207
). Willem, de zoon van Thonis Bette 

evenals Jan. de zoon van meester Hendrik van Lcmbergen en de vader, 

een oom en een neef van Hu ge van der Most, werden schepen ( 208
). 

l\1ogelijks was Pieter van Laeme verwant met de hoofdman en deken Boidin 

of met Jan van Laeme, de wisselaar ( 20 ~), was Jan van de Bossche 

familielid van Pieter l en ll en Jacob van de Bossche of van Pieter Van 

den Bossche f. Boidin. die deken werd van de kleine neringen en ook 

schepen ( 210
). Het is mogelijk dat Gillis Zoete was vermaagschapt met 

Boidin Zoete, ontvanger van Maria van Artesië, gravin van Namen of met 

Piet er Zoete. admiraal van 's graven vloot ( 211
). Verder behoorde wellicht 

Gillis van Roeselaere, Gillis van Abbinsfoerde, Willem van de Pitte, Jan 

van Rode en .Jan Rim tot Gentse invloedrijke families. die zo het economisch 

als het poli·tiek leven te Gent mede beheersten ( 212
). 

Het laat geen twijfel over dat het merendeel der klerken tot de 

gegoede stancl. tot de oude en nieuwe patriciërsklasse behoorden. Velen 

(206) S.A.G. R. 14 aug. 1355 - 2 juli 1356 CLXVI: Memorieb. 9-105-118-123-125-

128-132. Over Miehiel ute Galeyden. Memorieb. 112. 

(207) Oepauw, R. I! 480 lil 252 {Pieter) ; Vuy!steke. R. I 134-233 {Jan) ; Memorieh. 

30-32-61. 

{208) Memorieb. 85-96 {\Vil!. Bette) ; Vuylsteke R. ll 714 ; Memorieb. 110-117-124 ; 

Ocpauw, tBesouch XLIV {van der Most). Olivier Van der Most. een ander oom 

van Huge. werd grafelijk baljuw. 

(::109) Boidin van Laeme werd hoofdman van St. Jvlichielsparochic. Oepauw, R. lil 43-

200 ; Memorieb. 41 ; Oepauw R. Ili 158. 

(21 0) Pi eter f. Pieter. Pi eter f. Filips. Pieter f. Boidin. Memorieb. 63-75-76-110. 

(211) De St. Genois. Monumens Anciens DCCCCXLIV ; Oepauw. Jehan Froissarts 

Chronijke van Vlaenderen ll 122-149. 

( 212) fioidin, de broer van Jan Rim. en verder Hendrik. Sanders en Gossin Rim werden 

schepen. Memorieb .. 38-40-45-69. Schepen en meermaals voorschepen werden Was

selin. Claes, Willem I. Willem 11. Willem lil. Govaert. Staes, Jacob. Wasselin 11. 

Simoen en Jan van de Pitte. Velen onder deze schepenen waren lakensnijders of 

ostelliers. Jan van Ahbinsfoerde werd baljuw van Oudenaarde en hoofdman van 

Gent te Kortrijk. Clais en Gillis van Abhinsfoerde werden schepen, Marc van 

Ahhinsfo<>rde was goudsmid, Jacob van Ahhinsfo,.rcle ostellier. en Willem van 

Ahbinsfoerd<' kapelaan van St. Niklaaskerk. Depauw, Conspiration d'Audenaerde. 

2 C'n Courtrai sous ArtcvclriC', 40 ; Oepauw. Cart. Art. 524 ; Memorieb. 40 ; V. d. 

I la"!! hen o.c. 1 Oó ; Oepauw. R. ll 557. llendrik van Rode werd schepen. 1-lugc 

van Rode osLC'llier. Oepauw, R. 11 559 ; Zie verder Memorieboek. 

Vier van RoesC'Iaere' s werden schepen : Gillis. Gillis 11. Jan en Simoen. Gillis C'n 

.Jan Vnn RoC'selaNe wNden ostellicr. Memorieh. 16-19-84-123; 0C'pauw. R. 111 9. 

Vier SersymoensC'n wcrdf'n schepen : PictC'r, Jan. Gerolf en Wil!Pm. Jan en PietPr 

wNden shPrenkiczcr. Memoriehof'k 122-123-124-132- 1'34. 
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waren van huize uit grondbezitters en erfachtige lieden. Zo bezat Clais 

Utenhove f. Clais die in 1366 gehuwd was met de patriciërsdochter Lisbette 

van Vaernewyck. het «casteelgoed» e.a. gronden te Moerbeke, en huizen 

te Gent, o.m. in de Veldstraat ( 213
). 

Jan Utenhove ser Herteliefs. wiens zuster gehuwd was met de Gentse 

patriciër Ute îvlerham. bezat ervachtigheden en renten te Nazaret. Mere. 

Drongen-Baarle. Astene en huizen en herbergen te Gent. o.m. in de Veld

straat. I-lij hield er bovendien meiden e.a. dienaars op na ( 214
). .Jan 

Utenhove f. .Jan had in de Volderstraal de «cancelarije metten huusekins 

in den paddenhouo ( 2 
.. '). 

Pieter de Bilre. die klerk van de (lraaf werd. bezat huizen en renten te 

Petegem hij Dein ?Je ( 216
). Pieter de Coster had renten in de Nieuwstraat 

en in de Polleynsteeg en huizen in de Schelstrate te Gent ( 217
). Ook zijn 

zoon .Jan was geen armemanskind (2 18
) • .lacoh Bette had erven op de 

i loogpoort te Gent Pn goed lP YseJ1(lijke ( 219
). enz. 

KLERKENGESLACHTEN 

In de loop van de XIVc eeuw alleen hebhen te Gent werkelijk ge

duchter, van klerken geheerst. De Utenhove' s, de L<wendegems, de T olvins, 

de Auguslijns hebben van drie tot zes klerken in één eeuw aan de stad 

geschonken. !':es Utenhove's hebhen als klerken gefungeerd. Het waren .Jan 

Utenhove op df' 1-loogpoort, .Jan Utenhove in de Volderstraat, .Jan Utm

hove f. Jan in de Schelstraat en Jan Utenhove St'r Herteliefs. Daar kvvamen 

hij twee Claisen lhcnhove. Er waren vier T olviilS : Jan I, Jan 11. llendrik 

en .lacob : drie August.ijns : Augustijn en zijn zonen .Jan en Frans; drie 

Lovendegems : \V.IIem. Bertram en .lan; drie Sersymoensen : Jan. Gillis 

en \Villem; twee van Zeie's : Willcm en .lacob; twee de Bucs : Jan en 

Lieven ; twee van Ahbinsfoerde's : Zander en Gillis; twee Soyssone's : 

.lan en .lacob; twee Blancaerts : Jan I en 11 ; twee van Coudenhove's : 

Frans Pil Cossin ; t'vvee de Costf'fs : Pietcr en Jan; twee Rims : Luc en .lan ; 

(213) S.A.G. JBK 1380-81 fol. 28 v0 
; de Ghellinck Elsegem o.c. 254-449-295-37-1. 

(214) S.A.G. Wezenbeek 1384-85 fol. 65 v0
, 64 v0

, 1382-83 fol 41 v0
. I-lij was de zoon 

van 1-lertelief. die na Gyselbrecht Rijnvisch in 1324-25. het hoogst vanwege d" stad 

werd getaxeerd. Deze 1-lNtelief overleed vóór 1327-28. VuylstPke R. I ·124 - 11 584. 

(215) S.A.G. Jaerregist. 1450 fol 32. 

(21()) Desplanque, lnv. 11 13. 

(217) Depauw, Cart. Art. 692-695. 

( 218) ib. 695 en vgd. I-lij vcrkocht aan Mr . .lacoh Utendale huis Pn Nf geno<'md < t<'n 

Dale> bij 's Gravensteen. Ocpauw, Cart. Art. 690. 

(219) S.!\.G. JBK 13fî5-66 fol 14 v0 Pn .IBK 1339 fol. 11. 
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twee Bette's : Thonis en Jacob; twee Van Houte's : Lievin en Gillis; 

twee van Coudenberghs : Willem en Jan; twee van de Pitte's : Willem 

en Jan ( 220
). 

Zoals somm;ge Gentse families. die op de schepenbanken waren 

terecht gekomen, er naar streefden een of meer nakomelingen op dezelfde 

schepenbanken te krijgen, zo waren er ook families die van het klerkenambt 

een familiezaak poogden te maken. Meer dan een vader, die klerk werd. 

waakte er over dat zijn zoon dezelfde betrekking uitoefende. Dit was het 

geval met Piet er De Coster en zijn zoon Jan ( 221
), met Jan Tolvin en zijn 

zoon Jan ( 222
). met Auguslijns en zijn zonen Jan en Frans (2 2~), met Cl ais 

Utenhove en zijn zoon Cl ais ( 224
). Gillis en Willem Sersymoens waren 

gebroeders ( 225
), Huge van der Most was verwant met Cl ais van der 

Sickelen (2 26
) en zonder t~vijfel warPn ook de Utcnhove' s Pn de Van 

Coudenbergs f amilïeleden ( 227
). 

Van sommige klerken kon worden uitgemaakt waar ze te Gent 

woonden. Zo was Hendrik Braem. die later naar Doornijk uihveek, gehuis

vest in het l luis van Ricele aan cle Vismarkt ( 22 R). In de Veldstraat woonde 

.Jan Utenhove ser Herteliefs ( 2211
), \Villem Volchoul aan de Veebrug ( 230

). 

Op de Hoogpoort woonden Jan Utenhove, Jan van Zwinarcle, \Villem ser 

Symoens ( 231
), in de Schelstrate Pieter de Coster, Jan Utenhove f. 

Jan ( 2n), in de Onderstraat Race Onredene ( 233
), op de Kalanderberg 

Jan Blancaert I [ ( 234
) en Pi eter van den Abeele ( 235

). In het St. Baafsdorp 

woonden Jan de Coster en Gillis van Hou te ( 2 '
16

), die later naar Kortrijk 

zou verhuizen, in St. l'1ichielsparochie Huge van der l'1ost, in St. .lans

parochie Thonis Bette ( 237
). Jacob van Loveiele woonde naast het schepen-

I 220) Zie achteraan de lijst der klerken. 
(221) Depauw, R. 11 28. 

( 222) Zie verder. 
(223) S.A.G. JBK 1379-80 fol. 11 v0 en R. 1352-53 CCXXXlX. 
(224) S.A.G. Wezenboek 1374-75 fol. 13 v0 en 1351-52 fol. 35. 

(225) S.A.G. R. 1360-61 LXX. 
(226) Oepauw, Cart. Art. 148. 

(227) Depauw, Adhésion 702. 

( 228) De pauw. tfiesouch VII. 
(229) De Ghellinck d'Elsegem o.c. 285. 

(230) Depauw, R. 111 503. 

(231) S.A.G. Acten en contracten 1392-93 fol. 93: Vuylstekc, R. I 132. 

(232) Depauw, Cart. Art. 695 : S.A.G. R. 1392-93 MXXXI. 
(233) SAG. mK 1402-1403 fol. 64 v0

. 

(234) SAG. mK 1%6-67 fol. 47. 

(235) S.A.G. Vlezenhoek 1363-64 fol. 33 v0
• 

(23ó) DPpauw, R. I 216. 

(237) De Potter, Petit Cart. 321-322. 
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huis. ·~an . .'gedele ( 2 '
1s.), Jan de Visch in een huis van de stad nabij hel 

Gera~rd Duivelsteen ( 239
), Jacob u te Moerstrate op de «PI ace» ( 240

). Jan 

Tal vin in de Kattesteeg «bachten» het schepenhuis ( 241
) en Jan van 

Lovene in de «lngeh (2·12
). 

DE KEUZE VAN DE KLERKEN 

I-let ambt van klerk was te Gent als in de andere grote Vlaamse 

steden een voorname post. Er werd van de klerken niet alleen gevergd dat 

ze bekwaam en geleerd waren, maar ook dat ze het vertrouwen van de 

stadsmagistraat waardig waren. Zo kwam het te Gent voor dat lieden die 

reeds in dienst van de stad waren getreden, hetzij als schepen of ontvanger. 

hetzij als hoofdman of deken van een groot ambacht, als geschikte personen 

werden beschouwd om de betrekking van klerk waar te nemen. De ervaring 

had deze lieden derwijze gerijpt dat ze volwaardig hun taak van staelsklerk 

konden uitoefenen. Dit was tel Gent o.m. het geval met Willem Y oens. 

Clais Utenhove I, met Jan Utenhove in de Volderstraat, met Clais van 

Erclbuer, Willem Sersymoens, e.a. De eerste was schepen geweest in 1332 

en in 1335, en deken van de kleine neringen in 1338, 1339 en 1340, toen 

hij in 1359 ontvangersklerk werd ( 2 '
13

). De tweede was hoof cl man van Gent 

geweest in 1347 en 1348, toen hij in 1376 klerk werd van de erfelijke 

renten ( 244
). Clais U tenhave I was schepen geweest in 1333 en 1336 en 

werd het nogmaals in 1342, nadat hij in 1338 klerk was geworden van de 

erfelijke renten. In 1337-38 wa-; hij ook stadsontvanger geweest van het 

zoengeld en tenslotte •..verd hij in 1347 weer schepen ( 245
). Clais van 

Erdbuer was reeds schepen geweest in 1359, 1364 en 1368, toen hij na 

1376 staelsklerk werd ( 246
). Tenslotte was Thonis Bette driemaal schepen 

geweest in 1331, 1334 en 1337, toen hij klerk van gedele werd in het 

tweede schependom van !348-49 ( 247
). Nog een andere als Fr.anchois Pile. 

(238) S.A.G. R. 1357-58 CCLXXXV. 
(239) S.A.G. R. 1361-62 CXXII en Boek der staclswPrkm. 13fi3-ó4 fol. 175. 

(240) Depauw, R. I 506. 

(241) Vuylsteke, R. l 240. 

(242) Depauw, R. Jll 389. 

(243) Memorieb. 41-44 ; Depauw, R. I 216-388 11 2 111 359. 

(244) Depauw, R. lil 199-298 en R. Filips 5 en 23. 

(245) l\1emorieb. 42-45-51 : Oepauw, R. I 107-279-393-244 11 28-108. llij blf.pf ontyangPr 
tot juli-aug. 1338. lb. I 244. 

(246) Memorieb. 81-88-92 ; Depauw R. Filips 23. 

(247) Mcmorieb. 41-43-45 ; Depauw, R. 111 359. llij stierf in 135•1-55 als kiNk. S.A.G. 
R. 1354-55 LIV. 
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had reeds een paar jaar bepaalde opdrachten voor de stad vervuld voor hij 

in vast verband als klerk en pensionaris van de stad werd aangesteld ( 248
). 

Het is niet onwaarschijnlijk dat ook de vier of de drie leden van de 

stad ~ poorterie, wevers, volders, kleine neringen ,..........,. hun invloed deden 

gelden, via hnn deken, op de aanstelling van stedeklerken, ofschoon hier

voor geen rechtstreekse bron voorhanden is. Doch uit het feit dat, toen in 

1338 de wevers weer mede te Gent aan het bewind kwamen, er meuwe 

klerken werden aangesteld ( 2 '
19

), wat ook het geval was in 1359 ( 2 "
0

), toen 

alweer de wevers de schepenbanken veroverden en hun eigen deken hadden, 

mag worden afgeleid dat de leden van de stad hepaald invloed uitoefenden 

op de aanstelling van de klerken ( 2
''

1
), evenals op die van het lager dienst

personeel ( 2 "
2

). 

De aanstelling of het ontslaan van een klerk stond bovendien eng in 

betrekking tot het bewind dat te Gent de politiek van de tijd beheerste, 

zoals wij verder in deze studie zullen belichten. 

De keuze van de Centse magistraat vestigde zich vooral op bepaalde 

knappe persoonlijkheden die buiten Gent hogere studiën hadden gedaan. 

Daar sommige klerken vaak voor de stad gedingen moesten houden aan 

vreemde hoven werd ongetwijfeld van dezen een bijzondere opleiding 

gevergd. Daar de klerken ook dikwijls geroepen werden om deel te nemen 

aan parlementen waar ze in contact kwamen met vreemde hoogwaardig

heidsbekleders, met vreemde gezanten, en daar ze bovendien meermaals 

naar den vreemde moesten reizen ______, naar Frankrijk, Engeland, Duitsland 

en de andere kleine staten in de Lage Landen ______, was op zijn minst de 

kennis van het Frans en van het Latijn vereist. Was het voor Gentse 

jongelui mogelijk ter stede de leer- en schrijfscholen ( 253
) te bezoeken ______, 

f.atijn, spraakkunst en muz·iek werden er onderwezen ,..........,. loch zonden lal 

\'an GenlsP patriciërs velen van hun zonen naar Frankrijk om er « \Valsch» 

te leren ( 254
). Frans en L;üijn. ______, en wie weet ook het Engels ______, waren de 

(248) Vuylsteke, R. l !64-246-329. Aangesteld in 1323-24, bleef hij het tot 1335-36. 

Vuylsteke, R. I! 993. 

(249) Nieuwe klerken werden · .lacob U ter Moerslrate, P. De Cos ter, Jacob Bette en wal 

later 11. Naes, Clais Utenhove l en W. de Bomere. Depauw, R. !. 161-J'62-2ï9. 

(250) Nieuwe lierken waren : Jan Daens en Jan de Raet, en wat later Jan van d<'r Rake. 

S.A.G. R. 1359-60 LVII e<'rsle fragment en 1360-61 XC:lll v0
• 

( 251 ) Zie verder. 

( 252) Rogghé, Gemeente ende Vriendt. 131. 

( 253) De leer- f'n schrijfschool van de St. Pictcrsnbdij, de scholen van St. V eerle. van 

St. .fan, en de school der vedciNPn in hel Duiv<'lstf'<'n. Zie D<'pauw. La vie intime 

<'n r1. au J'Vl.A. (B.C.R.ll. 188ï). S.A.G. W"z"nbo"k 1352-'13 fol. 30: De 

Potlf'f, Pf'lil Cart. Jó; Vuylst"kc, R. 11 951 (133-'1). 

(254) ])p Poller, GPnt 11 ï9; R.A.G. Gaillard, lnv. 123. 
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talen die door ambtenaars en handelaars nullig konden gebruikt worden in 

hel XlVc eeuwse Gent. De noodzakelijkheid van deze talenkennis en van 

een speciale opleiding ( 255
) dreven reeds in de Xllle eeuw Vlaamse jongens 

naar Franse en zelfs Italiaanse universiteiten toe. Het is bekend dat er 

reeds in de XIW eeuvv een Vlaamse kolonie van studenten in den vreemde 

bestond, waarvan de Gentenaar Hendrik Goethals. die o.m. te Keulen 

studeerde en naar Parijs vertrok. later de roem werd ( 2 ''
6

). In 1265 \vas er 

le Bologna een ander Gents student, met name Daneel de Usa of van 

lluse ( 2
"

7
), die later raadsheer en klerk van de Graaf van Vlaanderen zou 

worden ( 258
). Deze Dancel van I-lu se behoorde waarschijnlijk tot een 

Gents geslacht dat in de X!Ve eeuw een bewogen politiek leven leidde. 

Talrijke van Huse·~ werden Gents schepen. Diederik in 1313, 1316 en 

1319 ( 259
). \Villem de Oude in 1342 en 1345 ( 260

) . .lacob in 1348 ( 261
). 

Willem de Jonge in 1359 en 1365 ( 262
) en Pieter in 1361 e63

). Di ederik 

van Huse werd heschulcligd van verduisteringen en uit zijn ambt ontzet en 

\·crhannen ( 264
). Willem van !Iu se de Oude werd hoofdman en ontvanger 

van Gent tijdens het bewind van J. van Artevelde. In 1349 werd hij als 

gijzelaar arm Loci. van IV! ale uitgeleverd en zwaar beboet es:.). I-lij was 

drapier van beroep ( 266
). Zijn zoon Willem werd deken van het machtige 

onbuigzame weefambacht van Gent ( 267
). Een Jan van Huse werd 

vleeshouwer ess). Een Symoen van Huse werd wisselaar ( 269
). een Jacob 

van lluse timmerman ( 270
) en een Gheraard van l-luse drapier ( 271

). 

Dancel van Huse, die wellicht leerling was geweest van Francais d'Accurse. 

1_255) Gentenaars liepen in het schepenjaar 1368-69 school te Middelburg op kosten van 

de stad. S.A.G. R. 1368-69 CCCXXVl v0
• 

(256) Messager des sciences hist. (1854-55) p. 7: 1-leins., Les écoles du Moyen-Age p. 

12. De auteur Hcins vcrgist zich echter als hij mededeelde dat de Gentenaars te 

Parijs scholen stichtten : de St. Genois, Monumens Anciens I 746. 

(257) Gilissen, Les légistes en Fl. p. 126. 

(258) De St. Genois, Monumens Anciens I 746-747. 

(259) Memorieb. 20-24-26. 

(260) ib. 52-58. 

(261) ib. 66. 

(262) ib. 81-90. 

(263) ib. 84. 

(264) Van Duyse et De 13usscher. lnv. 99. 

(265) Depauw, R. I 158-254. 

( 266) Depauw, R. lil 462. 

(267) S.A.G. R. 1360-61 fol. ClX v0
. 

( 268) ib. 13aljuwsrek. 1364 n·k. op rollen VIII n° 1719. 

(2ó9) Vuylsteke. R. Filips IJ 356. 

(270) Depauw, Cart. Art. 314. 

(271) ib. R.III 451. 
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werd professor in legibus en later klerk, procurator en raadsheer van de 

Vlaamse graaf ( 272
). 

In 1295, toen Parijs met zJijn Sorbonne, meer en meer aantrekkings

kracht uitoefende, bestond aldaar een kleine kolonie van Gentse studenten. 

\vat blijken mag uil het vonnis van de officiaal te Parijs dat vier Gentse 

studenten : Clais Beyaerl. Willem Claissone, Jan van Zele en Gossin 

Knif. beschuldigd van moord op hun medestudent Gillis Fordin. vrij

sprak ( 273
). Dat de tradit ie ingezet in de Xllle eeuw ook in de volgende 

werd voortgezet laat geen twijfel over. Het Gentse stadsbestuur moeeligele 

overigens zijn besle studenten te Pal ijs aan en velen van deze geleerelen 

werden achteraf als klerk of raad in staclscliensl genomen. Dit betrof meester 

.J. Utenhove op de Hoogpoort ( 274
) die tot 1348 in stadsdienst bleef ( 275

). 

meester .Jan Blancaert 1!. van 1347 af van stadswege gesteund. en mel 

«hovescecle» heelacht toen hij meester werd in theologie ( 276
). meester Jan 

Yan der Rake ( 277
). meestel .lan Augustin ( 27 s). meester .Jan Soyssone ( 279

). 

Anderen als .Jan van Lovene ( 2 su) studeerden Ie Avignon of als .Jan 

Sersymoens ( 2 s 1 ) . .Jan van West ( 2 s2
) en .lacoh Slorem ( 28

:
1

) te Orleans. 

En er waren Pr als Luc Rim die le Parijs en te Orleans college liepen ( 28
'
1
). 

Delen wij nog mede clat aan de slncl en aan de nht van St. Pieters lwpaalc!P 

(272) De St. Genois, Monumens Anciens I 746-748-753. 

(273) Van Duyse en de Busscher o.c. 66. 

(274) Vuylsteke. R. 11 795-831-890. Hij trad in stadsdienst in 1334 en werd gesteund in 

de schepenjaren 1331-32. 32-33 en 1333-34. Vuylsteke. R. 11 955. 

(275) Depauw, R. 1\[ 300. 

(276) Voor de steun : Depauw, R. \ll 190-302-354 en S.A.G. R. 1353-54 XIII v0 
; R. 

1354-55 L. R. 14 aug. 1355 - 2 juli 1356 CXXXV v0
. Voor zijn feest te Parijs. 

S.A.G. R. 1356-57 CXXVII v0
. I-lij trad in stadsdienst als raad en klerk in 

1356-57 en niet later. zoals de heer Buntinx meent. S.A.G. R. 1356-57 CXX\'\1 v0 
; 

Buntinx. Audiëncie 115. 

(277) S.A.G. R. J357-58CCLV\l v0
. 

(278) ib. 

( 279) ib. R. 1353-54 X\ll v0 en volgend jaar L v0
• 

(280) Meester in artibus ; Vuylsteke. R. 11 958. 

(281) S.A.G. R. 1390-91 passim. 

(282 î Van de stadsrekening 1364-65 bezitten we maar fragmenten. In het viifde ervan 

bewaard blijkt dat meester Jan van West. te zamen met meester Jun van der Rake 

!'n meester [I. Van Pnthem. van stadswege naar Doornijk werd gezonden com pays> 

<'n akkoord te maken met de bisschop. \-lij verkreeg trouwens van de bisschop het 
an"ggen van een geding. S.A.G. 1364-65 CCXV v0

. Voor het schep<>njaar 13ó3-ó4 

zijn "jf klcrkl'n bij name gekend. CLXIV v0
. Voor het sch<>penjaar 13ó5-66 slechts 

tien. lb. CCXI.III !'n v0 . Ong!'twijfeld was Jan van \Vest raad en klerk in 13ó4-65. 

I lij viN<Ie f,.,.,l IC' Orleans en kr!'eg hovescf'de vnn <Ie stnd. S.A.G. R. 1362-63 

CLIX v0
. 
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renten werden toegekend door mecenassen om bursales te onderhouden aan 

vreemde universiteiten ( 285
). 

Nog onder een andere vorm trok de stad geleerden aan om haar te 

rade te zijn, namelijk door het verlenen van een jaarlijks pensioen. Zo bleef 

H. Braem gedurende jaren de stad met zijn raad bijstaan in moeilijke 

omstandigheden. Hij was legurn professor, pastoor van St. Pieters te 

Ronse (2 86
) en kanunnik te Doornijk, en was reeds in 1304 in stadsdienst 

getreden als klerk ( 287
). Ononderbroken heeft hij, van 1321-22 of wellicht 

nog vroeger, een jaarlijks pensioen genoten van 100 p. par. tot hij op 

13 nov. 1:532 stierf ( 288
). 

Vaak werd H. Braem door de Gentse schepenen ontboden. hetzij te 

Gent waar hij met schepenen en klerken confereerde, hetzij op andere 

plaatsen waar Iw. een parlement doorging ( 28 \1). I-lij was ook raadsheer 

van de graven Robrecht van Bcthune en Lod. van Nevers (2go). Ongeveer 

eenzelfde rol speelde meester Nicole van de Stene, die in 1316-17 's 

graven zegelaar was. Ook hij genoot een jaarlijks stadspensioen van 50 p. 

par. ( 291
). En zoals wij reeds mededeelden vestigde de stad ook haar keuze 

op lieden die reeds een bepaald ambt hadden uitgeoefend : schepenen, 

ontvanger, hoofdman enz·., of baljuw waren geweest als P. van der Meersch. 

Deze laatste oefende dit ambt uit in het St. Pielersdorp van 1310 tot 

1319 ( 292
). Van toen af aan speelde hij een overwegende rol te Gent 

tijdens het eerste bewind der hoofdmannen ( 1319-1329). Tenslotte dient 

nog aangestipt te worden dat de stad van haar bursales of beursgenieters, 

waarvan hoger sprake, bepaalde waarborgen eisten, bv. «dat hij hem niet 

viandelic ter stede waerl draghen en sa! in neghere manieren nochte tjeghen 

de vriende van der vors. stede van Ghenl ( 292
bis). 

Alle gegevens duiden erop dat, als een Centenaar buiten de stad en 

(283) U. Bcrlière. Suppliques de Clement. VI p. 83. 

(284) Vuylstcke R. Filips 17-76. 

(285) Van Lokeren, Cart. St. Pierre I 334-335 ; I !eins o.c. 12. Nog bursales, maar geen 

stadsklerken waren : Jan van lddergem, Clais van Drongen. P. Goethals, Lievin de 

Joncheere. Willem van Sleidinge. Vuylsteke. R 11 795-958-996-831 ; Depauw. R. I 

47-336-454 11 111-213-289. 

(286) De St. Genois. Monumens anciens I 704 ... Messire J-IPnri ... 

(287) De PottN. Petit Cart. 26. 

(288) Vuylsteke, R. I 160 11 828. I ]ij vcrblc<'f vaak te Doornijk Pn har! te GPnt <'Pil 

vcrblijf boven in het huis van Ricele op de Vismarkt. gelegen nabij bPL straatjP 

<hachtPn minshere llcinric Bracm was tot indP LPie>. VuylslfokP. R. 11 924. 

1289) VuylstPkc. R. I 70-81-129-164 11 709-767-768-799-715. 

(290) dP L. S .. lnv. 11 17-ó3-252 ; de St. GPnois. lnv. n° 1421. 

(291) Vuylstcke. R. I 123 - 160 - 11 589. 

(292) Depauw, La vic intimc enz. 75-82. 

(292his) S.A.G. JBK 1383-84 fol. 51 v0
• 

28 



het land trok om Le studeren, hij moest voorzien zijn van een «copie die hij 

heeft hu ut scepenen bouke» ( 293
). 

GENTSE PROCURATOREN 

In meer dan één bescheid van de XlV., eeuw staan Gentse klerken 

vermeld als procuratoren ( 29
'
1

) of als «procureurs et messages generals el 

especials», of eenvoudig als «procurere» ( 295
). Aan dit woord procureur 

kan meer dan één betekenis worden gehecht. Soms was deze procureur een 

klerk die de stad diensten bewees «in gedingen over onze porters» of «over 

de stede» ( 296
), met andere woorden een gedinghoud er, een man die in 

rechtszaken werd betrokken. Soms was hij een klerk. zoals wij verder zullen 

zien, die mel een politieke of een andere opdracht werd belast. 

DE PROCUREURS IN GEDINGEN 

Zoals wij reeds terloops mededeelden waren er blijkbaar twee soorten 

procureurs in dienst van de stad. Procureurs die in den vreemde vast 

verblijf hielden, en klerken die als procureur naar vreemde hoven werden 

gezonden. Onder de eersten moeten alvast gerekend worden : Colarde 

Patete, meester Vranken van der Ruelen, Adam van Sossoen of Soyson, 

Pieter de Nuisement, Jofroite de Jendrake, Gillis ser Symoens, Gillis Soete, 

Nicole van Doornijk. In sommige belangrijke processen werden deze pro

cureurs te Gent voor raadpleging ontboden ( 2117
). Zij verbleven hetzij te 

Doornijk, wat het geval was met Colarde Patete. Gillis ser Symoens, Gillis 

Soete ( 298
), hetzij Le Avignon, waar Jofroite de Jendrake en V ranken van 

der Ruelen ( 299
) procureurs waren, hetzij te Parijs, zoals dit het geval was 

met Pi eter de Nuisemenl ( 300
), te Kamerrijk met Adam van Sosson ( 301

). 

te Reims met Jan Blancaert ll ( 302
), enz. 

(293) ib. fol. 49 v0 • 

(294) de L. S .. Codex I 68. Er is reeds in 1287 sprake van een Gents procurator. Walter 

Brusch. Diericx, Mém. I 235. 

(295) Oe St. Genois n° 1704 ; de Ghelhnck d'Elsegem o.c. I 149 ; Vuylsteke, R. I 86. 

(296) Vuy!steke, R. I 80-89-169. 

(297) Bv. Jan Meniote. Vuylsteke. R. I 127-128-129. 

(298) Vuylsteke, R. l 169; S.A.G. R. 1372-73 f. 48 v0
; Vuylsteke. R. Filips 130. 

(299) Depauw, R. lil 49-203 ; Vuylsteke, R. I 433-586. 

(300) Oepauw, R. l 165. Vuylsteke, R. ll 832. De stad deed eveneens beroep op een 

klerk van leper om als procureur-pensionaris voor Gent te fungeren te Parijs. Het 

betrof meester Kerstoffcls. Vuylsteke. R. I 87. Een ander procureur te Parijs en te 

Doornijk was W. Massce, die echter gesalarieerd werd en niet gepensioneerd. Vuyl

steke. R. I 87. Tenslotte was een Brugse klerk Jean Balcard eveneens procureur 

voor Gent. Van Duyse, lnv. 87. 

(301) Vuylsteke. R. 11 958. 

( 302) ib. R. Filips 130. 
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Sommige, zo niet alle procureurs waren advocaat of minstens notaris. 

Zo waren Adam van Sosson, Vranken van der Ruelen advocaten, en 

Colarde Patete notaris ( 303
). Naast deze klerken-procureurs-pensionarissen 

die in het buitenland verbleven en ware specialisten in het vak waren, 

fungeerden er anderen die Gent uitstuurde naar vreemde hoven en die 

even knap te werk gingen ( :104
). Onder deze dienen gerekend te worden 

Jan l'1eniole, llendrik van Lembergen, Gillis van Houte, Jan de Clerc, 

Franchuis Pile, Staes van l\1aldegem, Gillis van Tielrode, Gillis van 

Abhinsfoerde, .Jan van Lovene, .Jan van l-laylicove, Jan Bronnen, e.a. Zij 

werden in het hezil gesleid van een procuratie, een mandaatbrief voor 

bepaalde rechtszaken ( an;,). Ze opereerden alleen of in overleg met pro

cureurs ter plaatse ( :sos). Zo was meester Staes van 1\ialdegem, der stede

klerk die ~lag» te Rome (lees Avignon). klerk-pensionaris van Gent vanaf 

1326-27 tot 1332-33 ( 307
). Vijf andere Gentse stadsklerken hielden in 

Frankrijk meer dan een geding. Het waren Frans Pijl of Pile, Jan de Clerc, 

Jan van l-laylicove, Gillis van Houte en Hendrik van Lemhergen. 

Frans Pde was stedeklerk van 1323-24 af Lot 1335-36 (a os). I-lij was 

pastoor geweest van Zomergem en ook kapelaan in St. Jacobs te Gent (a on). 

In de stadsrekeningen slaat hij meermaals vermeld «naar Doornijk om ons 

a peel le vernieuwen of te vervolgene» ( 31
") of «om ciapostelen teescene 

van den apeele» ( 3 u). 1'1et zijn collega Jan De Clerc trok hij op 20 maart 

1328 naar « Pyrone ( Péronne) om daer te dingen over de stede ( 312
) jegen 

die van Bapaumes». Beiden lieten zich bijstaan door advocaten en pro-

(303) Vuylstekc. R. I 169 ll 890-838 ; Dcpauw, R. I 47. 

(304) Ook te Brugge waren er in de Xlllc eeuw klerken-procureurs. J. De Smet. N. Van 

Biervliet 145. 

(305) eDen here L. den \tVachtere, den capellaen die ging ... met 1 procuralien ende met 

gelde te Rome {lees Avignon) ward tote meester Jan Bronnen, der stede pensio

naris>. Vuylstcke, R. I 130. De chere Jan De Clerc, schep. clerc, die voer met 

leltren ende met procuratien tAvenioen tote meester Vranken van der Ruelen omme 

onse ghedinge daer te cloen houden>. Vuylstekc. R. I 536. 

( 306) ib. II 651-706. 

(307) Vuylsteke. R. Il 593-530. <Meester Staes van Maldigem ... die hi sat over tapcel 

te makene>. lb. 538. Zie ook over zijn dood. Vuylsteke, R. Il 828. 

(308) Vuylsteke, R. l 329 I! 993. !-lij bewees reeds in 1321-22 en 1322-23 de stad 

diensten. lb. I 164-246. 

(309) Depauw, Obit. 18. 

(310) Vuylsteke, R. 537-538. 
(311) Vuylsteke, R. l 538. Pile ging naar Antwerpen om <ons apcel te vernieuwen, te 

Leuven, te Mechelen, te Brussel. te Ct. Omaars, te Rijsel. te Dowaai, te Atrecht. 

te Kamerrijk en Parijs. ib. l 539. 

(312) ib. I! 596-598. 
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cureurs ( 313
). Pile vertrok ook op 16 maart 1330 naar Parijs om het gedillg 

te houden «jegen die van Ricele en Oouay» ( 314
). Hetzelfde deed meester 

H. van Lembergen, die op 26 october 1330 naar Parijs vertrok (315
) en 

ook Jan De Clerc, die voor hetzelfde proces op 5 november 1330 naar de 

Franse hoofdstad reisde (3 16
). Deze laatste hield ook het stadsgeding jegens 

de heer Van Wavri te St. Quentin ( 317
). en te Parijs legen de heer Guy 

van Lavael ("118
). Gillis van Hou te behartigde te Parijs voor de stad de 

zaak van de «Brugse pelgrims» ('119
) in uitvoering van één der naschikkingen 

Yan het verdrag van Athis. Te Kamerrijk ( ~ 20 ), met de steun van Jan van 

Drongen, hield hij het geding jegens de scolastel' van Noyom. die vier 

eminente Gents~ poorters had gedaagd wegens «de gemeene schuld van 

de stad» ( 321
). Op 25 october 1337 trok hij naar Parijs «om me te ver

volghene een hendelic voonesse van de ghedinge van Risele ende van 

Oouay» ( 322
). Jan Hayticove trok op 13 september 1323 naar Avignon om 

«te bezien tonse gedinge dat de stede over heeft jegen de lombarden» ( 323
) 

m op 22 september 1326 om dit geding te houden. 

Om hun taak, waarvoor ze wms maanden uil de stad bleven, met 

succes uit te oefenen ( 324
), deden de klerken-procureurs-pensionarissen zich 

bijstaan door Gentse en andere advocaten ( 325
). Oe eersten werden vaak 

genoemd «der stede van Ghent advocate» ( 326
). Sommigen onder deze 

advocaten fungeerden ook, zoals wij reeds zagen, als Gents procureur. Dit 

was bijv. het geval met Adam van Sossoen ( 327
). 

(313) ib. I! 651-706. 

(314) ib. I! 709. 

(315) ib. I! 707. 

(316) ib. I! 766. 

(317) ib. ll 771-796. 

(318) ib. ll 797. 

( 319) ib. I! 837-839. 

( 320) ib. I! 838-839. 
( 321) Voor de inhoud van hogergenoemd en van dit proces. zie I-1. Van W erveke, Gentse 

stadsfinanciën. 

(322) Oepauw, R. I 172. 

(323) Vuylsteke. R. I 335-433. I-lij bleef 83 dagen buiten Gent. ib. 

( 324) Jan van I-layticove bleef zelfs 44 weken uit. ib. 433, Jan De Clerc, 31 weken, 

ib. I 534. 

( 325) Reeds in de Xllle eeuw waren Gentse advocaten : Angelus de Urbe en Geraard 

Oelebare. Gilissen. les légistes 189. 

( 326) Vuylsteke, R. 11 458. 

(327) ib. R. ll 958. 1-l;j was waarschijnlijk kapelaan van Ghini André of Andries van 

Florensen. ib. I 652. Waarschijnlijk was dit ook het geval met Jan de Vlaminck. 

procureur te Avignon. Vuylstekc, R. 11 999. 
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De bijzonderste Gentse advocaten waren : Gerard de Vlaming of Le 

Flament, Geerard de Montaigu, Montagu, Montaigie of Montagret, Willem 

dou Breuil, Willem Morele, .lacob dou Vache of de Ie Vache (325
). 

Verder Guy Sarrasijn, Jacob de Loges, Pieter ute Wissele of dou Cange, 

Adam van Sossoen, Sosson of Soyson, Jacob Muisis, Muisi, Muysi of Musy 

en Pi eter Nuisement ( 329
). Verder vonden wij ook nog vermeld : meester 

J. van Brugge, Nicole van Doomijk en I-I. van Bethune ( 330
), die 

ongetwijfeld ook raadsheren van de graaf waren ( 331
). 

Maar niet alleen advocaten stonden de klerken-procureurs-pensionaris

sen bij. Er werd ook een beroep gedaan op gekende juristen-pensionarissen 

van de stad, als bijv. Hendrik Braem, die legurn professor was. Maar nog 

andere grafelijke ambtenaars ..- want I-I. Braem was dat ook ..- werden 

door Gent aangesproken en geraadpleegd, nl. Filip Vilain, here in loye, 

Boidin van Zinnebeke, professor legurn ( 332
), André Ghini ( 333

). 

Om te Avignon tot hun doel te geraken overlaadden de Gentse 

klerken-procureurs-pensionarissen met giften en geschenken de deurwaar

ders. kamerlingen, cardinalen, advocaten, notarissen, klerken, tabellioenen, 

knapen en getuigen van de paus ( 334
). Te Parijs was dit alweer het geval 

met de «foriers» van de koning, met het gevolg van 's konings kanselier, 

met de deurwaarders van de rekenkamer en de «camere» van het parle

ment ( 335
). Van al deze onkosten moesten zij rekening overleggen en 

mededelen «waer zij ghevaeren sijn» of «war of hi rekende wiet adde 
. f' ) d ( 336) l prosenten en gi ten man en e stic» . 

Dat de stadsklerken-procuratoren-pensionarissen die opereerden aan 

hogere vreemde gerechtshoven onderlegd waren en geschikt, mag blijken 

( 328) Vuylsteke. R. 11 958-834-994-652. 

(329) ib. R. 11 838-839-994-882-833-762-764-774-837-897. Depauw, R. I 165 .. 

(330) 

(331) 

(332) 

ib. R. 11 594-652-1 liL Notarissen in dienst van de stad. maar geen klerken waren 

Giselbrecht van Zomergem en Giselbrecht van Roeselaere. Vuylsteke. R. 11 842-128. 

Gilissen, Les Légistes 189. Sommige Gentse procureurs trad('n als procureurs op 

~oo~ de. casselrij van de Oudburg, voor het Land van Waas, de c~sselrij'en van 

Kortrijk en Oudenaarde. De L. S., Codex I. 68 11, 282 (Jan Blancaert en H. van 

Lcmbergen). 

Vuylsteke, R. I 70-132-150-550 11 605-606-702-709-799-800. De St. Genois, lnv. 

n° 1334. 

( 333) Deze werd later bisschop van Doomijk en was doctor in decretis et expertus in 

legibus. Gilis~en o.c. 189. 

(334) Vuylsteke. R. I 433 (Jan v. !-layticove) 534 (Jan De Clerc). 

(335) Vuylsteke. R. 11 892 (Gillis van I-loute) en ... heel wat geld uitgaven voor mate

rieel en administratief werk. lb. 894. 

(336) Vuylsteke. R.. I 160 ; Depauw. R. I 170. Ze moesten ook tal van tubellioenen 

vergoeden. Vuylsteke, R. I I 69. 
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uit het feit dat een ingezet geding soms door twee andere klerken kon 

voortgezet worden ( 337
). 

Evenals de graaf, de Vlaamse proosten en kapittels ( 338
), had de stad 

haar eigen procuratoren ( 339
) die als diplomatieke agenten de belangen van 

de stad bedisselden en verdedigden. 

POLITIEKE PROCURATORE!'-: 

Naast deze rechterlijke procuratoren die aan vreemde hoYen gedingen 

hielden voor de stad waren er echter nog andere onder de Gentse stede

klerken. In 1305 was de Gentse klerk Hendrik Braem met twee andere 

Gentenaars «procureur et spécial messages» afgevaardigd om zich van stads

wege te verbinden de vrede gesloten lussen de afgevaardigden van de graaf 

en van de Franse koning na te leven ( 340
). In 1309 trad meester Gilebert 

van Roeselaere als procureur voor Gent op in gezelschap van twee andere 

Gentenaars, om de vrede van 1309 tussen Frankrijk en Vlaanderen te 

ratifiëren ( 341 
). Wat later fungeerde ook magisteï Johannes Blanchart [ 

de Gandavo... procurator ville Gandensis, Burgi Veteris Gandensis et 

\·illarum enz ... met andere Vlaamse procuratoren, met de opdracht van de 

Franse koning verzachtingen te verkrijgen van de vredesvoorwaarden ( 342
). 

Op 19 augustus 1319 vertrok meester I-1. Van Lembergen, stedeklerk, met 

een Gentse deputatie en met «mijns heren rade van Vlaenderen ende 

metle rade van den andren steden, met ere procumtien van der stede omme 

(337) 

(338) 

(339) 

(340) 

(341) 

(342) 

Door Jan van Hayticove, Jan De Clerc. Staes van Maldegem. V uylsteke, R. I 534 

nl. te Avignon in 1326-27. 

De St. Genois o.c. p. 261. 

Grafelijke procuratoren waren o.a. ten tijde van Gwijde en Robrecht : Dancel van 

Huse, Hendrik van Condé. .Jean de Pisis. Geraard van Oudenaarde. Jan de 

Bon effe. Jan Brantin, Wouter Perdecopere, Michel. cantor van Soignies, Jan Bette. 

Jan van Drongen, Hendrik. heer van Blamont, Jan. heer van Kuyk. Jacob van 

Deinze. Jan Palster, Boidin van Arsebroec, Jan van Menen. Nicolas van Marchienne, 

Nicaise de stratis, Mikiel Wclle, Jan Borlike. Guiduce Baldercon. Sirnon Vastin. De 

St. Genois, lnv. 304-353-358-371-374-384-395-375 en Monumens Anciens I 747. 

Hieronder waren er grafelijke klerken als Jan Brantin, Jan van Drongen, Geraard de 

Perlin, ontvangers als Jacob van Deinze. stadsschepenen als Jan Borlike, ridders 

als de heren van Kuyk en Blamont. Delen wij nog mede dat een Gents procureur 

en stedeklerk Hendrik van Lembergen. gehjktijdig fungeerde als procureur voor 

Kortrijk en Oudenaarde. Van Duyse. lnv. 94-95. En ook dat een vreemde klerk, 

nl. uit leper, namens de drie steden naar Engeland trok. Depauw, R. 11 70. 

De L.S., Codex I 34 t. 

ib. I 29. 
ib. 11 162 en Gil!. van Sever, lnv. I 301-302 (1310). 
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den pais te ~veerne» ( 343
) (met Frankrijk). Üp 5 december 1348 was 

.laquemon de Lovelde. nostre clerc de la dicte ville (de Gand). met de 

hoofdman en ridder Willem van Vaernewijck en de schepenen Symoen 

Relm. Joes Wittebroot en Thomaes de Ie Borgh mos procureurs generals 

et messages cspecials». om te verschijnen voor de Engelse koning en voor 

«minhere Loys», graaf van Vlaanderen, van Nevers en Rethel, of voor hun 

raden. Hun werd verleend «plein pooir et mandement especial, a assentir 

et consentir. en nom de nous et pour nous, en tant que a nous touché ou 

puet touchier tout ce que acordé est à présent entre les princes avant dis 

ou entre leurs gens» etc. ( 344
). En op 10 december 1348 was dezelfde 

.lacob van Lovelde, klerk, onder de «procureurs et messages generals et 

especials» om te verschijnen voor de graaf en om met hem de overgave van 

de stad te bespreken ( 345
). 

Het is dus duidelijk dat deze procuratoren, ofschoon het dezelfde 

klerken konden zijn ( 346
), niet te verwarren zijn met de rechterlijke man

datarissen van wie sprake in het vorige hoofdstuk. Wij kunnen dan ook de 

mening van prof. Ganshof onderschrijven als hij mededeelt «mais des 

procuratores furent employés à bien d'autres missions» ( que les missions 

juridiques). Maar wij kunnen niet aannemen dat de procurator, in de XlV" 

eeuw althans, een ondergeschikt diplomatiek agent was, «qui parlait en 

nom de son maître. mais celui-ei n' était point présent en la personne de 

son procureur» ( J.Ir). De Gentse procuratoren, w.o. de Gentse klerken, 

waren evenals de Gentse politieke en militaire leiders, met hen gemanda

teerd. echte ambassadeurs. In de volmacht van 1385 betreffende de vrede 

van Doornijk staat uitdrukkelijk «pour nous et au nom de nous, en lieu 

acordée ou a acorder, denlrer de par nous en lraitée, de supplijer, de parler, 

de proposer, de alléger toutes manières de raisons, de acorder, asseurer, 

jurer, pacifijer et concluire en fait, et de faire acorder, generalement el 

especialement tout ce que nous ferriens ou faire poirions, conjoinctement et 

deviseement, se nous y estiens présent ( 348
). 

DE KLERKEN EN DE BUITENLANDSE POLITIEK 

Aan de zeer bewogen buitenlandse politiek van de stad en van het 

graafschap hebben de Gentse klerken bepaald actief deelgenomen. 

{343) Vuyisteke, R. I 133-123. Een andere Gentse procurator was meester Jan Balcard, 

die waarschijnlijk te Brugge klerk was. Van Duyse en De Busscher. lnv. 87. 

{344) De Ghellinck d'Eiseghem o.c. I 149. 
(345) De St. Genois n° 1704. Een procuratie droeg het stadszegel en het merkteken van 

een tabellioen. Vuyisteke, R. I 262. 

(346) Bv. 1-1. Van Lembergen. 

(347) F. Ganshof. Le Moyen-Age in <I-list. J. relations Intern.> p. 270. 

(348) Vuylsteke. R. Filips 501-502. 
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Of Gent in strijd was met Frankrijk, overhoop lag met Engeland, met 

Brabant en Henegouwen, of verbonden sloot met de Engelse koning, de 

hertog van Brabant en de graaf van Henegouwen, steeds werd op de 

klerken een beroep gedaan. ln een vorig hoofdstuk Z'agen wij reeds hoe 

sommige klerken als H. Braem, Jan Blancaert l. Hendrik van Lemberghen, 

Jacob van Lovelde. Gilbert van Roeselaere, e.a. optraden als procureurs 

van de stad ( 34u). 

Toen Vlaanderen in oorlog geraakte met Frankrijk waren het de Gentse 

klerken die uittrokken in gezelschap van schepenen. hoofdmannen. ont

vangers. met de ruwaert van Vlaanderen ( 3511
), met 's gravenraad ot' met 

de raden van Brugge en leper ClsJ) om met de Franse koning, de regent 

van Frankrijk of met hun raden en gevolmachtigden te confereren ( 352
). 

Zo poogden de klerken mede verzachting le verkrijgen van cle door 

Parijs gestelde neelesvoorwaarden ( 353
), ratifieerden ze in 1309 de Frans

Viaam se vrede ( 354
), confirmeerden onder ede de vrede van Arke ( 355

) of 

verkregen vanwege Parijs bevestiging van akkoorden die met vreemde staten 

als bv. Engeland werden aangegaan ( 3 "
6

). Ze verzochten de Franse koning 

om vernietiging Yan het recht de kerkban te doen werpen over Vlaanderen 

en eisten de teruggave van het geroofde \Vaals-Vlaanderen ( 357
). Zij 

verzochten hem «omme gracie up vele pointe dar tlant in verbonden slael 

mids den pa'sen voeren ghemaecl». Zij parlementeerden mede over oorlog 

en vrede ( 358
), onderhandelden over «traitiet van versten» ( 359

), en 

woonden parlementen hij waarop over «akkoord en vrede» tussen Parijs en 

Londen werd gehandeld ( 360
). Ze onderhandelden tevens over de nering 

in het graafschap en over de stadsschuld aan de Franse koning ( 361
). Ze 

liepen eveneens naar Parijs. om een «ghelede» opdat de Gentse kooplui 

( 349) Zie pag. 30. 

(350) In 1336 te St. Omaars. Vuylsteke. R. I 437-438. 

(351) ib. 

(352) Oepauw, R. I 174-176-186 ; Vuylsteke, R. I 437-438-535-537-539-540. 

(353) Gil!. van Severen, lnv. I 277. 

(354) De L. S .. Codex I! 162. 

(355) Vuylsteke. R. I 437-438. 

(356) Op 3 juni 1338 (G. Van Houte. J. Utenhove). Oepauw. R. I 186. 

(357) Op 21 oct. 1339 (de Bomere). Oepauw. R. I 403 ; Rogghé. Zevenj. beleid Artev. 

38. Depauw, R. I 286. 

(358) Oepauw, R. I 174-176 (1337). 

(359) Depauw, R. 11 33. Te Antoing en te Condé. Oepauw R. ll 205-120-117. 

(360) Bv. te Antoing, in juli en augustus 1341. Oepauw. R. 1150-111. In september 1360 

te Kales. S.A.G. R. 1360-61 CVIII v0 (J. Daens). 

(361) Depauw R. I 170 (Van I loutc) ; Dcpauw R. I 59-64-70. 
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vrijuit zouden mogen reizen door Frankrijk ( 362
), of om de vrijlaling te 

bekomen van voorname militaire en politieke figuren ( 363
). 

Delen wij nog mede dat met betrekking tot de vrede met Frankrijk 

klerken werden uitgestuurd om met gezanten van de paus. die bemiddelend 

optrad, te confereren ( 36
.
1

) en de vrede te beëdigen ( 365
). 

Evenals met Frankrijk hebben de Gentse klerken heel wal politiek 

contact gehad met Londen. Ofschoon er tussen Vlaanderen en Engeland 

reeds ten tijde van de Brug·se burgemeester Willem de Deken onderhande

lingen werden gevoerd om Engelse steun te verkrijgen tegen Fraukrijk en 

om Eduard Ili tot koning van Frankrijk te doen erkennen, eerst tijdens het 

bewind van .Jacob van Artevelde werd dit grootse plan gerealiseerd. Het 

was .larob van Artevelde die de Gentse klerk .Jan de Cosler. van wie hij 

zijn vertrouwensman had gemaakt. op het einde van 1339 uitzond om 

polshoogte te nemen met het oog op een verbond met Engeland ( 366
). Het 

was dezelfde klerk die met de Engelse koning tot een vast akkoord kwam te 

Antwerpen ( 367
). waarop op de Vrijdagmarkt te Gent de erkenning volgde 

van Eduard Ili als koning van Frankrijk ( 368
). 

Een Gentse klerk reisde in gezelschap van koning Eduard 111 naar 

Engeland om alelaar mede de eed Le ontvangen «Van de verhinde van den 

ghoeden liede van Ingeland ghelijc dat hij in Vlaenderen den conijnc 

gheclaen was» ( 369
). Klerken onderhandelden tevens in teg:enwoordigheid 

van Jacob van Arlevelde en koning Eduard lil. o.m. te Sluis, over de 

oorlog met Frankrijk ( 370
). 

De klerken werden meermaals naar Engeland gezonden, alleen. of 

met schepenen en hoofdmannen. Al deze reizen stonden in verband met 

(362) S.A.G. R. 1360-61 LXXXII. 
(363) Zoals Zegervan Kortrijk e. a. Depauw, R. I 174. 

(364) Vuylsteke, R. I 133 (aug. 1319). Depauw, R. II 205 (aug. 1342). 

(365) Vuylsteke, R. I 33 (Van Lembergen). 

( 366) Depauw, R. I 404 ; Pirenne, La première tentative faite pour reconnaltre Eduard III 

etc. 5-11. Waarschijnlijk was het dezelfde klerk die aan koning Eduard III het 

voorstel deed om Waals-Vlaanderen weer te winnen op Frankrijk. Foedera II (2) 
1097. 

(367) Depauw, R. I 407. 

(368) Depauw, R. I 407. Aan de voorbereidende besprekingen omtrent een verbond met 

Engeland was zeker de hertog van Brabant niet vreemd gebleven. Oepauw, R. I 

107 : Lucas, The Low Countries 364-365. 

(369) De klerk de Bomere bleef toen 18 weken en 3 dagen buiten Gent. Depauw, R. l 

410. 

( 370) Op 27 juni 1340 (de Bomere). op 30 juni in tegenwoordighc·id van Edward lil. 
Ocpauw, R. I 421-422. 
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de Gentse geldnood en de «scult die (Eduard lil) der stede sculdech» 

was ( 371
). Zij gingen ook het geschonken Engels geld halen hetzij op het 

eiland, hetzij te Brugge ( 372
). Ze onderhielden ook tal van besprekingen 

met de Engelse monarch, of met zijn gevolg en gevolmachtigden tot het 

einde van het jaar 1348 in Engeland ( 373
), te Kales ( 374

) of in Vlaanderen 

nl. te Sluis ( Jr 5 ), te leper, te Winnoksbergen. te Brugge en te Kortrijk ( 376
). 

Deze besprekingen betroffen het huwelijk van de Vlaamse graaf met 

lsabella, de dochter van koning Eduard lil ( 377
), de meineed van de 

Vlaamse graaf ( 378
). de Engelse geldelijke steun aan de Vlaamse rebel

len ( 379
), het hervalten van de oorlog Legen Frankrijk. of het verkrijgen van 

een wapenbestanel ( 380
), en hel aantekenen van beroep tegen de excom

municatie ( 381
). 

In november 1348, toen graaf Loclewijk van Male onderhandelingen 

aanknoopte met Londen om zijn graaf~chap weer te winnen op zijn rebelse 

cnderdanen, werden drie klerken naar Duinkerke gezonden wmme pays 

ende acort te makene tusscen den coninc van Y ngelant» en de graaf ener

:tijds. en cte graaf en zijn nog weerbarstige steden Gent en leper :lnder-

7ijds ( 382
). En bij het akkoord dat vooraan december 1348 lol stand kwam 

waren alweer drie klerken betrokken ( 3 P
3
). Van 1349 af tot 1360 werd 

door de reactie, die voortaan de plak zwaaide te Gent, weeï betrekkingen 

met het eiland aangeknoopt. Opnieuw trokken Gentse deputaties vergezeld 

van stadsklerken naar Engeland ( 384
), naar Kales ( 385

) of parlementeerden 

(371) Door Je klerken J. De Coster, W. de Bomere, P. v. d. Asselt op 5 dec. 1340, 2 

mei 1341, 17 maart en 18 juli 1342, en in maart, augustus en september 1343. 

Depauw, R. [[ 37-45-118-124-214-215-219-307. Sommige reizen van Gentse stads

klerken werden met gezanten van leper en Brugge ondernomen. Depauw, R. [[ 

214-215. 

(372) Oepauw, R. !I 113-115-216-45. 

(373) Depauw, R. Jll 74-209. 

(374) Depauw, R. Jll 69-70-215-219-207-208-306-304. 

( 375) Üp 1 I, 13 en 14 juli. in tegenwoordigheid van Jacob van Artevelde en Eduard 111 
(de Bomere, Augustijn. J. Utenhove, Jac. van Lovelde). Deze besprekingen liepen 

over het verlangen van koning Eduard 111 ten aanzien van een wederkeren van de 

graaf in Vlaanderen. Depauw, R. I! 390-392. 

(376) Depauw, R. 111 73-63-207 11 484. 

(377) ib. lil 63-64. Zie verder Rogghé, Zevenj. Beleid Art. 

(378) Oepauw, R. 111 69. 

(379) Depauw, R. 111 207. 

( 380) ib. IJl 74-211. 

(381) ib. JJ[ 215-219. 

(382) Depauw, R. J[J 306 (J. Utenhove. I I. Naes, J. van Lovelde). 

(383) De St. Genois, lnv. n° 1702. Op 10 dec. 1348 werd de stad opgedragen aan de 

graaf. Dcpauw, R. J11 307. Zie ook Rogghé, Ghemeente ende Vrient. 

(384) S.A.G. R. 1352-53 CCLIX v0
• CXXXII v0 

: R. 1356-57 CXXXJII. 
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in Vlaanderen zelf ( 386
). Al deze besprekingen liepen over de Vlaams

Engelse handelsrelaties en de vrede tussen Parijs en Londen ( '187
). Na de 

vrede van Bretigny in mei 1 360 werden de Engels-Gentse betrekkingen, 

ofschoon ze niet ophielden te bestaan toch enigszins losser. Des te intenser 

werden echter de relaties tussen de graaf en Eduard lll betreffende een 

huwelijk tussen Eduards zoon Edmond en 's graven dochter Margareta ( 38g). 

Eersl ten tijde van Filips van Artevelde werd het Engels-Gentse con

tact op politiek vlak weer nauwer. Koning Richard 11 zocht toen<tdering met 

de Gentse rebel Filips van Artevelde. Om in te gaan op deze Engelse 

poging werd de Gentse stadsklerk Willem van Coudenberg met gezanten 

van Gent, leper en Brugge als woordvoerder afgevaardigd naar Londen. 

Het was Willem van Coudenberg die aan het Engelse hof de voorwaarden 

van een vast verbond deed kennen : wolstapel in Vlaanderen. en rPgeling 

van de oude Engelse schuld aan Vlaanderen ( 389
). 

Hebben de Gentse stadsklerken een groot aandeel gehad in de Vlaamse 

politieke betrekkingen met Engeland en met Frankrijk, niet minder belang

rijk was hun bedrijvigheid inzake de politieke relaties met de herlog van 

Brabant en de graaf van llenegouwen. Nog vóór in 1340 de Vlaamse 

malcontenten. geleid door Jacob van Artevelde, een militair en economisch 

verbond aangingen met Eduard 111. sloot van Arteveldc een breed economisch 

verbond met Brabant, waarbij later Henegouwen zou aansluiten. Dil ver

Land dat de vrijhandel onder de drie vorstendommen in de hand moest 

spelen, voorzag tevens een gemeenschappelijke munt en de scheidsrechter

lijke beslechting van alle geschillen, zodat dit verdrag ook een politiek 

karakter kreeg en tegen Frankrijk zou uitgespeeld worden ( 3 \1
11
). 

liet was Jan De Cosler, die als klerk de eerste besprekingen betref

fende een definitief Vlaams-Engels akkoord inzette, die ook met Brabant 

onderhandelingen voerde. Op 31 october 1339 vertrok hij naar Brabant bij 

de hertog. Op het parlement dat op 16 november 1339 tussen de hertog en 

de graaf doorging waren \V. de Bomere en Jan Utenhove van de partij. 

(385) S.A.G. R. 1352-53 CCLX (P. Van den Abeele) R. 1360-61 CVlll v0
. 

( 386) Nl. Sluis ib. R. 1352-53 CXXXII v0
• 

(387) cdaer pays en acort> was gemaakt tussen de twee koningen. S.A.G. R. 1360-61 

CVlll v0 • De klerken die werden afgevaardigd waren : Bertram van Lovendegem. 

Blancaert 11, Jan Oaens en P. V. d. Abeele. 

( 388) Cfr. Quicke. Les Pays-Bas, 76. Quicke stelde de omstandigheden waarin rlit huw<'lijk 

zou doorgaan enigszins verkeerd voor. 

ln mei 1363 waren er besprekingen over de munt. waarbij de stadskiNk .lacoh van 

Zele werd betrokkPn. S.A.G. R. 1362-63 CLXVII v0 ('n CCXVII. Er wnr<'n ook 

betrekkingen met de Engelse kapitein te Kales. ib. ; 

( 389) Vuylsteke, R. Filips 330. Zie ook v<'rrler. 

(390) Rogghé, Z('venj. Beleid Art. 32. 
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Op 27 november vertrokken stadsklerken in gezelschap van de gmaf naar 

Dendermonde ten parlemente, waarschijnlijk met hetzelfde oogmerk : een 

defensief en offensief verhond ( 391
). Van Artevelde wenste echter waar

borgen en bekrachtiging onder eed. 

Op 11 december 1339 werd een klerk naar Brabant afgevaardigd om 

alelaar de eed» van de alianchen te doen doen ende te ontfanc» ( 392
) en 

op 21 januari 1340 trok een Gentse deputatie uit in gezelschap van twee 

stadsklerken en een grafelijke raadsheer om te Vilvoorde van de Brabantse 

edelen de eed op het aangegaan verhond te ontvangen en «de geschriften 

van den verhinde te ordineeme» ( 393
). 

Klerken werden ook uitgezonden om het Brabants-Vlaams verbond te 

Brussel te doen bezegelen ( 39
'
1
). Bij het afsluiten van een Henegouws

Vlaams akkoord, naar het voorbeeld van het Vlaams-Brabants verbond. 

waren te Brussel eveneens klerken tegenwoordig en alles laat toe aan te 

nemen dat ze de Gentse deputatie naar Henegouwen vergezelden om 

aldaar de eed op het akkoord te ontvangen. zoals dat reeds in Vlaanderen 

was geschied ( 395
). Naar de talrijke landsparlementen die na het afsluiten 

van het Vlaams-Brabants-Henegouws verbond doorgingen te Bmssel en 

elders, werden steeds stadsklerken als Jan Utenhove, P. V. cl. Asselt. de 

Bomere, J. van den Bossche, Jan van Lovene afgevaardigd om uaad te 

plegen» over « Dbezet van den oorloghe» ( 396
) (tegen Frankrijk) en allerlei 

andere aangelegenheden betreffende de drie landen. In 1347 kwam door 

het verdrag van St. Quentin een einde aan het Vlaams-Brabants verbond, 

daar hertog Jan lil definitief in het kamp van de Valois was gelreden ( 397
). 

Het kwam zelfs tot ee111 Vlaams-Brabantse spanning tengevolge van de 

uilvoering van het leslament van Jan lil, wiens dochter met graaf Loci. 
van Male was gehuwd. liet zou tot een oorlog komen tussen Vlaanderen 

en Brabant. En weer trokken Gentse klerken mee naar de parlementen 

te Affligem, te Aalst, te Mechelen, te Brussel en elders in Brabant (398
). 

Op het parlement le Biervliel. waar over de vrede met Brabant werd 

gehandeld was de Gentse stadsklerk Jan Blancaert l l tegenwoordig (3 99
). 

en op 3 juni 1357 woonden drie stadsklerken Jan Blancaert I l Hendrik 

(391) Depauw, R. I 403-404-405. 

(392) Oepauw, R. I 406 (de Bomcrc). 
(393) ib. I 407 (J. Utenhovc en W. de Bomere). 
(394) ib. I 412 (J. Utenhove). 
(395) ib. I 414-418. 

i 396) ib. I 418-422 11 46-48-49. 

( 397) Laurent en Quicke, La gucrrc de la succession de Brabant. n° 50. 

(398) S.A.G. R. 14 aug. 1355 tot 2 juli 1356, XCII, XCII v0
• 

(399) S.!\.G. R. 1356-57 CXXXIII. 
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l\/larlin en Augustijn te Geraardsbergen «het secghe» bij die de scheids

rechter. de graaf van Henegouwen, «seide» betreffende de vredesvoor

waarden ( 400
). Aan de talrijke contacten die op de Vlaams-Brabantse 

vrede volgden namen eveneens Gentse klerken deel ( 401
). Zij werden zelfs 

door de graaf geraadpleegd toen hij gijzelaars wou kiezen te Antwerpen. 

dat bij Vlaanderen werd aangehecht ( 402
). 

Ook in haar betrekkingen met Gelderland. Luik, Henegouwen. met 

het Duitse Keizerrijk, ofschoon deze relaties minder nauw waren, zond de 

Gentse magistraat haar klerken uil ( 40a). Vermelden wij ten slotte nog dat 

meer dan één klerk drukke en zelfs bewogen besprekingen voerden met de 

Üosterlings inzake de handel in Vlaanderen ( 404
). 

DE Kl.ERKEN EN DE ALGEMENE EN BINNENLANDSE POLITIEK 

Waren de klerken en stederaden hijzonder actief inzake buitenlandse 

aangelegenheden, niet minder bedrijvig waren ze in binnenlandse zaken, in 

den lande zelf. Uit hun handelingen blijkt overvloedig dat ze de ware spil 

vormden van het beslum van (Ie stad en zelfs, in beroerde lijden, van het 

hele graafschap. 

Te Gent zelf waren de klerken in beslag genomen op de twee schepen

huizen, het ene genoemd «Lhuus van de keure», het andere «thuus van 

gedele» ( 405
). Beide waren gelegen «Up de Plaetse» ( 406

). In deze 

~chepenhuizen werden talrijke {Cameren» door de magistraat en door de 

klerken in gebruik genomen. In de X!Vc eeuw werden vermeld : een 

schepenkamer in beide huizen ("107
). een hoofdmannenkamer ( 408

). een 

scerewetlerskamer ook « camere van aweite» genoemd ( ·•o~), een ontvangers-

( 400) ib. Tussen 3 en 6 juni. De vrede van Ath werd getekend op 4 juni. Laurent en 
Quicke, o.c. 117. 

(401) S.A.G. R. 1357-58 CCI.XIV. CCLXV en v0
. 

(402) De L. S., Cart. I 612. 

(403) S.A.G. R. 1356-57 CXXXIII (Henegouwen) R. 1353-54 XXI (Luik) R. 1353-54 

XX v0 en Dcpauw, R. I 290 (Duitse Rijk) Depauw, R. I 177 (Graaf van Gelcler). 
Prevenier. Handelingen 48-49 (Zeeland). 

( 404) Zie n~rder. 

(405) Vuylsteke. R. 111 262. Er was ook sprake van <paysicres huuS> om het huis van 
gedele aan te duiden. Depauw R. 11 343: Vuylsteke. R. l 86. In 1348-49 was er 

ook sprake van het mieuwe paysieres huus). Depauw. R. 111 393. Dit in l<'g<'n
stelling met het <houde payskres huuS>. ib. III 394. 

(406) S.A.G. R. 1375-76 UI. 
(407) S.A.G. R. 1358-59 XXX en R. 1352-53 CCLXVI. 
(408) DPpauw, R. 11 514 III 259. 

( 409) S.A.G. R. 1357-58 CCLXXXIII : R. 13'13-'34 XXVI : R. 1375-76 1.11 m R. 
1360-61 CV! v0

• 
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kamer ( 410
), een rekenkamer ( '11 1

) die misschien dezelfde was als de ont

vangerskamer, een colacickamer ('112
) die ongetwijfeld dezelfde was als de 

«collatiesolre», de «raedsolden, de «raedcamere» en de «sale» ( 413
) en 

tenslotte een kapel ('114
) die huiten het schepen huis, waaronder ook 

kelders ( 415
) waren, stond. 

Magistraat en klerken waren echter ook in andere tehuizen bedrijvig. 

Zo waren het «Tooghuis» op de Vrijdagmarkt. waarvoor volksvergaderingen 

plaats hadden ( 416
). hel huis «de Wijngaerd» waar de schepenen en de 

klerken van geclele een tijd zetelden ( '117
). de Hallen en de woningen van 

de klerken en van partic u lieren (doorgaans oslelliershuizen). oorden van 

bepaalde activiteiten. 

Op het Tooghuis ( 418
) werd. hij het uilgaan van het jaar 1381. tijdens 

een beroerte, de steeleadvocaal Gillis de Mulnere doodgeslagen en uit heL 

venster geworpen ( 419
). Op het Tooghuis werden de klerken verzocht voor 

het saamgestroomde volk oplezingen te doen vanwege de magistraal of de 

hoofdmannen ('120
). In de Hallen ~ er was een grote en een kleine 

halle ( 121
) ~ gelegen op de «Piache» vlak voor hel schepenhuis, «daden» 

schepenen. hoofdmannen en ontvangers. hijgeslaan door klerken «rekenin-

(-410) Depauw, R. 11 514 lil 106-262. 

(411) S.A.G. R. 1352-53 CCLXVI en R. 1359-60 XL!v0 en R. 1360-61 CV! v0
• 

(412) Depauw. R. lil 262: S.A.G. R. 1359-60 XLI v0
. 

(413) S.A.G. R. 1367-68 CCCX v0
, R. 1360-61 CV! v0 • R. 1358-59 XXXII: Vuylsteke. 

R. Filips 422-353 ; Depauw. R. 11 243. <Up den raedtsolre vor den groten raeb of 

de <Zale ter collatien>. ib. 

( 414) <ten aweite in de scerrewetterscamere, in de sale. ende vor 0. L. ter Halle ende 

buten in de capelle~. S.A.G. R. 1358-59 XXXII. 

( 415) S.A.G. R. 1360-61 CVII. liet schepenhuis van de keu re had twee verdiepingen. 

Vuylsteke. R. I 256 ( 1322-23). 

(416) Over de bestemming van het Tooghuis in de XV" eeuw, Zie Vuylsteke. Iets over 

het Tooghuis enz .. (in J. Vuylsteke, Verzamelde prozaschriften 4" deel ( 1891 ). 

( 417) Was gelegen op de lloogpoort. Voor 1369-70 zetelden daarin ook de schepenen 

van gedele <daer schepenen van ghedeele voortijts in satcn ende hare wettelijchede 

daden>. S.A.G. R. 1369-70 fol. 7 v0 Of dit huis iets te maken had mPt het 

<houden paysieres huun valt niet met ZC'kerhcid uit te maken. 

( 4 IS) ll<·t Tooghuis wNd in 1380 bewoond door een hoofdman van GC'nl. Jan \'an 

Coudenbroec, die er blijkbaar op stadskosten in leefde. Vuylsteke, R. Filips 245-

246-240. 

(419) Depauw, Cart. Art. 350. 

( 420) ib. 350-351. 

(421) Depauw, R. 11 242. In 1362-63 bestond er te Gent een <huus daer de Halleheren 

in laghcn> en in 1377-78 een huis genoemd <de nieuwe halle~. S.A.G. Wezenhoek 

1377-78 fol. 194 v0 en S.AG. R. 1362-63 CLXXII v0
• 

41 



gem ('
122

). In de halle werden bovendien de stadsrekeningen voorgelezen 

aan de commissarissen van de graaL nadat deze heren hun rechtsbrieven 

op het stuk hadden voorgelegd aan de wet. Dit geschiedde soms in tegen

woord 'gheid van vijf staelsklerken als getuigen ( 42
'
1

). 

Hoofdmannen, schepenen en ontvangers, ,.........., en dit kan onderstreept 

worden ~ dronken ( 4 u), gebruikten zelfs h'un maaltijd in een of ander 

huis van een stadsklerk, waar natuurlijk de politiek niet onder stoelen of 

tafel werd gehouden. Ook in herbergen van partietdieren ( 425
} werd niet 

alleen verteer gemaakt. méHH werden ook opdrachten vanwege de stad 

uitgevoerd. 

!let schepenhuis of de schepenhuizen waren het administralief en 

politiek centrum bij uitstek. Op de ontvangerskamer werden de stads

pensioenen uitbetaald ('126
). in de rekenkamer werd er g·ecijferd ( 427

) en 

het was in de schepenkarners dat de graaL de hertog en andere hoogwaar

digheidsbekleders en h11n raden bij gelegenheid werden ontvangen ( 428
). 

en de klerken met vreemde collega's overleg pleegden over het opstellen van 

verbondsakten ( 129
) en dies meer. En onnodig eraan toe te voegen dat als 

er recht w<:>rcl gesprokf'n. vPrhanningen uitgesproken. inquesten werden 

(422) <Upte Plache an di-lalle> Vuylsteke. R. I 270 en verder : Vuylsteke. R. I 236 : 

Oepauw, R. IIl 113. 

Er werd niettemin ook op het schepenhuis gerekend. Oepauw, R. IIl 114. 

( 423) De Potter, Petit Carl. 326-328. In 1335 ware'n de stadsklerken Jan De Clerc, Jan 

Portugale, Jan T olvin, Jan Rim en Jan Augustijn tegenwoordig. ib. 328. 

(424) Oepauw, R. 11 327 (Te Augustine, te Tolvins) I 458-459 (bij ser Willems Boe

mers, te Jans Vischs) 111 115 (Te Lovelds) enz. Vuy!steke, R. Il 754 (H. van 

Lembergen) : S.A.G. R. 1356-57 CXXXVII v0
. 

( 425) <Van cos te die de hall. ende hooftmans ende hare cnapen daden te Jans van der 

Sickelen, Oepauw. R. I 216 en Vuylsteke, R. Filips 282 (van dat zij zaten over 

tverbuerde goet. .. vanden costen die de voers. persoene dadPn in de herberghe ter 

Zickelen). 

( 426) Depauw, R. 11 326. 

( 427) ib. R. III 114. 

(428) <doe de grave quam up schep. huus van gedele>. Oepauw, R. 111 114 en Oepauw. 

R. I 458. Eetmalen werden in het schepenhuis opgediend. Oepauw. R. I 340 ; 

Vuylsteke, R. Filips 422. 

( 429) <van costen die de clerke van Brabant ende van VlacndPren daden up schepenPn 

huus die saten over de hocrdinanchc van der alianchen van Vlaenderen ende 

Brabant. Oepauw, R. I 458. De klerken schreven de net- en kladbocken van de 

rekeningen. I-let getal netboeken veranciNde vaak in de loop van de eeuw, van drie 

tot zes. Vuy!steke R. I 253, 11 623-913 Pn R. Filips 33. Ze hi<'lpPn de ont,•angPrs 

mPde de laatste hand !Pggpn aan de voor te lcggPn stukken. DPpauw. R. 11 516 I 

337. 
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gehouden, politieke zaken werden bedisseld en administratieve stukken 

moesten worden opgesteld en geleverd, de klerken steeds op een of andPr 

schepPnhuis de magistraat en andere stedelijke gezaghPhhers bijstonden. 

ln=akc {inancies en monetaire aonge{egenheden speelden de klerken 

een overwegende rol. Alleen, of in gezelschap van collega's, schepenen, 

ontvangers en hoofdmannen vervulden zij heel wat belangrijke opdrachten. 

T'-1et hetrekking tol cle schuld die de Gentenaars overeenkomstig de 

verdragen aan de Franse koning verplicht waren, onderhandelden zij met 

's konings commissarissen over het heelrag van cle schuld, over een ver

mindering ervan, over rle modaliteiten hij het afdragen van <leze 

schuld. (m). 

Toen het graafschap met Engeland door een pact was verhonden 

trokken de klerken naar Engelanrl of naar Kales «om te versoulene ende te 

vervolghene onsen heere den coninc (van Engeland) dat hi der stecle 

soccorsPn wilde van gelclc thnrc noel» ( 4 ~ 1 ). Zij gingen het Engels geld 

halen op het eiland of te Rrugge ( 4 :
12

) en maakten «effinghe van den 

gheldP der lnghelsce» ('m). Met de graaf onderhandelden zij «over cle 

laxalic van het koningsgel eb ( 4 :
14

), over «de grolinge van onse dcele van de 

10.000 p. torn. 's jacrs», die de graaf zou heffen op Vlaanderen ( 4 a5
), en 

korten de graaf de Gentse schuld af ( 436
). Zij namen deel aan parlementen 

die de munt betroffen ( 437
), woonden het slaan van de munt hij ( 43

R) en 

rieden arbeiders, o.m. van G:stel, naar het St. Baafsdorp bij Gent komen 

om in de munt te werken ( '13 ~). 

Toen het gezag van de graaf in zijn graafschap was gebroken ten

gevolge van de rebellie van zijn onderdanen gingen de klerken mede zillen 

<<over de rekeninghen» van de baljuws. Zij zaten ook over de rekeningen 

(430) Vuylsteke, R. 11 892 (Pile, Augustijn. P. v. d. Mersch, Gillis Van Haute) Depauw, 

R. I 170 (1337). 

(431) Depauw, R. 111 207 (I-1. de Mindere) (1347). 

(432) Depauw, R. lil 61 (Augustijn). 

(433) Depauw, R. 11 121 (De Visch) (1342). 

(434) Vuylsteke, R. l 147 (Van Heticove) (1321). 

(435) Vuylsteke. R. I 110 (Van Lembergen) (1316). 

(436) Vuylsteke, R. 11 999. Of de ontvanger van Vl. Van Duyse, lnv. 148. 

( 437) {Over de veranderinge van der munten~ Vuylsteke, R. Filips 415 (Cl. U tenhave 11) 

S.A.G. R. 1390-91 fol. 319 (L. Bloume),; S.A.G. R. 1362-63 CLXVII v0
; <Over 

clc munt lussen Brabant en Vlaanderen. De Potter, Petil Cart. 2ó. <Üver dassay 

van de nieuwe gelde>. Vuylsteke, R. 11 962. 

(438) Dcpauw. R. 11 217. Bezochten de hNlogin <'n de hertog vnn Burgondië inzake de 

munt. S.A.G. 1390-91 fol. 319. 

(439) D<'pauw, R. Jl 390 (Mat. de Puur}. 

43 



«van der dicage» o.m. te Aardenburg (Ho). Ze trokken op parlementen 

«om der taxatie wille van den costen die ghedaen waren ter inquesten ter 

vaert van Lubeke en ler vaert te Calais» in verband met de handels

besprekingen met de Oosterlings en de Engelsen ( w). Zij gingen te Brussel 

«fijn soukene}> of gingen te Rrugge «hetaelne den here Gillis Hoofde 648 

p. gr. die hi over de stede finierde jeghe de coeplieden van Brueghe, van 

wulle ende van ijsere dat de stede cochte ende voert vercochte omme de 

"Oet van der slede ten frocken ende soudeye» ( 442
). In 1330 trok de klerk 

.fan de Clerc naar het Land van Aalst om er de brandschade te schatten 

die de Gentse krijgers hadckn veroorzaakt ten tijde van de opstand van 

\Villem de Deken (443
). Te Dordrecht inden ze de gelden die men aldaar 

Gentse poorters schuldig was gebleven ( 444
). 

1117ake de renten var1 de stad verkochten zij deze in Brabant (445
). 

hetaalden er diegenen die lijfrenten hadden gekocht van de stad ( 446
), 

gingen «versle hejaghene van der lijfrente die de stede daer sculdech 

es» ( 447
) en onderhandelde te Leuven en te Brussel «ter schulders bouh. 

Te Gent stonden zij dè schepenen bij toen zij «te drie stonden» de renten 

gingen panden ( 448
). In de stad ;>;aten de klerken mede «ter taxatie van 

den leenne» die door de schepenen en de hoofdmannen werden gedaan en 

ontvingen hel aan de stad geleende geld. Zij spoorden het verbeurde goed 

op van de fugitieven. de uit Gent gevluchte poorters, verzamelden het en 

maakten het ten gelde ( 4-1~). ?ij zelf schoten in bepaalde gevallen de stad 

voor ( t.>u), evenals de casselrijen die aan Gent waren onderworpen ( 451
). 

De klerken hielpen de stadsrekeningen maken en collacieerden ze ( 452
). 

:l.e schreven cle ontvangstbewijzen van aan de stad gestorte gelden ( 453
). 

(440) Depauw, R. 11 469-123 lil 64; Vuylsteke, R. Filips 26. 

(441) S.A.G. R. 1360-61 XCVII (J. v.d. Raken). 

(442) Depauw, R. 111 62-66. Het dijn zoeken~ betekent een handelsoperatie om aan 
gereed geld te komen. 

(443) Vuylsteke, R. Il 710-818. 

( 444) S.A.G. R. 1360-61 CXLJX (van Coudenberg). 

( 445) Depauw, R. IIl 63 (Augustijn). 

(446) ib. IIl 72 (Augustijn). 

(447) Oepauw, IIl 364 (van Leuven). 

(448) S.AG. R. 1360-61 XCVII (V. d. Rak"n) : Vuylstckc, R. Il 663. 

(449) Depauw. R. I 213. Oepauw, R. II 456-492 (de Puur) II 272 (De Visch, J'vloN-
stratc). 

( -150) DPpauw, R. II 359 (Jan Utenhov<' ser I lPrtt>liPfs). 

(4'Jl) D<'pauw, R. I 160 (l\loerstrate). 

(452) DPpauw, R. IIl 320. 

( 453) Depauw, R. lil 322-323 (Moerstrate). 
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Zij hielden boek van de stadswerken en van de erfelijke renten en noteerden 

naam en toenaam «Van wien dat hijt ontfaan heeft ende van eiken hoe 

vele ende van wat termine» ( 454
). Ze leverden de stad de «fronchinen» en 

het zegelwas voor de bescheiden ( 455
), leverden de stad laken, lijnwaad, 

grees, e.a. voorwerpen die dienen moesten om prosenten uit te delen ( 456
). 

Ze stelden allerlei schrifturen op en leverden ervan kopieën ( 457
). Kortom, 

zij beheerden mede de financiële uitgaven en inkomsten van de stad en 

oefenden mede controle uit inzake de landsmunt 

Op paliaek vlak namen de klerken schier aan alle parlementen deel, 

zowel aan deze waarop «al tlancl vergaderd was» ( '158
) als aan de parle

menten waarop een of twee andere grote steden vertegenwoordigd 

waren ( 459
). 

Zij hadden in gezelschap van schepenen, ontvangers, hoofdmannen, 

· s graven baljuw of zelfs alleen, ontmoetingen met de graaf ( 460
), met zijn 

bloedverwanten ( "161
), met Zijn ambtenaars en raadsheren ( 462

), met 

vreemde vorsten of met hun raden en gevolg ( 463
). 

Hel doel van deze contacten was van uiteenlopende aard. Ze be

troffen de blijde intrede, het huwelijk, de reizen en de feodale plichten van 

de graaf. de vrijheden van de stad en het Gentse ommeland, de aanstelling 

van schepenen, akkoorden en verbonden met vreemde staten, oorlog en 

vrede. 

Op alle belangrijke ontmoetingen betreffende verdragen met Frankrijk 

en Engeland, met Brabant en Henegouwen waren Gentse klerken mede 

afgevaardigd. Of het ging om «acort te makene tusschen lnglant ende 

Vlanel ren» ( 464
), «om sorloghen wille dat es van den lngelscen» ( t

65
), om 

( 454) Depauw, R. lli 319 I! 656. Zij moesten hun rekeningen overleggen aan de sche-

penen en de ontvangers. Depauw, R. li 15. 

( 455) Vuylsteke, R. I 253 (lmpine). 

(456) Oepauw, R. l 235 ll 262 lli 189. 

( 45ï) O.m. <ter eeduien die men heeft van de re·keningen van de verghelde van de 

coninc alse van de soengelde, Vuy!steke, R. Il 9ï4. 

(458) Vuylsteke, R. I 116. 

( 459) ib. 11 ï06-833 (leper). 

( 460) ib. ll 801. 

(461) ib. I 112. 

(462) Bv. de ontvanger van Vl.. de heer Willem van Auxonne, raadsheer. en de ruwaart 

van Vlaanderen. Vuyisteke. R. ll 802-ï08-839 I ïO en Oepauw, R. l ïO. 

(463) Vuylsteke, R. I 404-405-421 I! 840-892; Oepauw, R. lll 63 ll 421-404-405. 

(464) Vuylsteke, R. IJ 895 (J. v. d. Bossche). 

(465) Oepauw. R. I 285 (de Bomere). 
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de «payse die vor Ricele (met Frankrijk) gemaect was> ( 466
), «Om der 

neringen wille» ( 467
), om het volk «eet te doen doen van den verhinde 

mette coninc van lngheland» ( 468
), steeds waren er klerken van de partij. 

Dit betrof ook bijeenkomsten waarop bedisseld werd de hoerdinanche van 

der alianchen van Vlaanderen en Brabant» ( 469
). de «payse van Vlaendren 

en Brabant» ( 470
), het bezegelen en het beëdigen van het verbond tussen 

beide landen ( m). Dit gold ook Henegouwen, als de graaf van Hene

gouwen «sinen heed dede met dien van Brugge en leper» op het Vlaams

Henegouws verbond van 1340 ( 472
), en toen een akkoord werd gesloten 

lussen Vlaanderen en Henegouwen en l lolland ( 473
). Ook in contacten 

met de hertog van Gelderland ('174
), met de keizerin (475

), met het Duitse 

Rijk, met gezanten van Luik ( 476
), waren de klerken mede afgevaardigd. 

Gentse klerken waren teg•enwoordig toen parlementen plaats vonden 

waamp gehandeld werd over de «payse» tussen de graaf van Vlaanderen 

en de graaf van Namen ( 477
), over de bevrijding van 's graven zoon die 

gearresteerd was geworden, over een verzoening tussen de graaf en de 

erfprins ( 478
), over voorstellen vanwege de erfprins ten aanzien van 

Prankrijk, over het verlangen van de graaf de Franse koningskroning bij te 

wonen ( 47
!
1
). Gentse klerken werden op purlementen afgevaardigd om er 

zich bij de graaf mede over te beklagen dat de Gentse vrijheden en deze 

van andere sleden geweld was aangedaan ( 480
). Zij gingen mede de graaf 

verzoeken hel oordeel geveld door de graaf van Namen en de steden Gent 

(466) Vuylstckc. R. I 70 (Van Lcmbergen). 

( 467) Dcpauw, R. I 176. 

(468) In de Vier Ambachten. Oepauw, R. I 409 (De Visch). 

( 469) Oepauw, R. I 458. 

( 470) S.A.G. R. 1356-57 CXXXIII (J. Blancaert 11). 
(471) Oepauw, I 410-411 (Van Lovene) 412-414. Te leper, te Brugge, te Oudenaarde 

en elders. 

(472) Oepauw, R. I 417-414. 

(473) S.A.G. R. 1357-58 CCLXVII (Van Coudenberg). 

(474) Oepauw, R. I 295 (J. Utenhove). 

(475) S.A.G. R. 1353-54 XX v0 (P. V. d. Abeele). 

(476) ib. XXI (Lovelde). 

(477) Vuylsteke, R. 11 706 (Van der Mersch). 

(478) Vuylsteke, R. I 147-148-150-152-151. 

(479) ib. I 151. 

( 480) com af te doen leggene donrecht dat de grave onse porters wilde treeken In ghe

dinge in zijn hof van vorwarden die ghemaect waren vor secpenen van Ghent, 

Vuylsteke, R. I 117-118 ; <om diere van Curterike wille, alse van harre vriht>dl'n, 

die hem de grave nemen wille. Vuylsteke, R. I 118 (1317). Zie ook tb. I 151. Op 

28 maarl 1378 trok Rase ÜnrC'dene naar Aalst <in den orbuere ende over de vrijede 

van der stede.~ Vuy!steke R. Filips 87. Zie ook Oepauw, R. I 175-176-179. 
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en leper ten overstaan van Brugge te confirmeren ( 481
). In beroerde tijden. 

toen de graaf uit Vlaanderen geducht was, liepen ze de graaf verzoeken 

weer in zijn land te komen ( 482
), deden de raadslieden die in het Vrije 

«ghemaect» waren trouw zweren, en onderhandelden met de Brugse 

magistraat om «haar payse» in de stad te bewerken ( 483
). 

Als de graaf zijn Blijde Intrede te Gent had gedaan begeleidde een 

Gentse klerk Ladewijk van I'v1ale naar Brugg·e opdat hij er de gebruikelijke 

eed zou afleggen en de Brugse vrijheden zou waarborgen ( 484
). Bij het 

voorgenomen huwelijk van dezelfde graaf met lsahella, de dochter van 

koning Eduard 111. was het de Gentse klerk Jan Utenhove op de 

Hoogpoort die met schepenen en hoofdmannen mede in de voorbereiding 

ervan werd gewikkeld. Jan Utenhove was op 11 december 1346 naar St. 

Winaksbergen vertrokken om aldaar besprekingen te voeren met de raads

heren van de Engelse koning ( 485
). I-lij trok mee naar Male op 26 december 

om over dat huwelijk met de graaf te onderhandelen. Dezelfde klerk heeft 

waarschijnlijk het resultaat van dit onderhoud overgemaakt aan de Engelse 

raadsheren te Kales ( 486
). Het was dezelfde klerk, Jan Utenhove, die tot 

tweemaal toe naar Veurne reisde, een eerste maal op 1 maart 1347 en een 

ondere maal op 23 maart, om aldaor de laatste schikkingen met betrekking 

lot dit huwelijk te nemen en de documenten, die door 's graven kanselier 

zouden bezegeld worden, op te stellen ( 487
). En alles wijst erop dat de 

Gentse klerk Jacoh van Laveide het te Aalst bijeengeroepen landenparlement 

Brabant-Vlaanderen over dit voorgenomen huwelijk ging inlichten ( 488
). 

Delen wij nog mede dat Gentse klerken hielpen schepenen aanstellen o.m. 

te Brugg~e ( 489
). 

Ook in sociaof-economische zoken waren de klerken bedrijvig. Of het 

ging om de handel en de nering in de hand te werken, sociale conflicten te 

regelen, economische vrijheden en voorrechten te verdedigen, steeds stonden 

( 481 ) V uylsteke, R. I 150. 

(482) Dcpauw, R. ll 119. De voorwaarden door de graaf gesteld werden door een klerk 

overgelegd aan alle Vlaamse steden. Depauw R. 11 119 (Augustijn-V. d. Bossche). 

(483) Oepauw, R. I 398; Vuylsteke, R. I 150. 

(484) Ocpauw, R. 111 62 ; Chronicon. Com. Fl. 221 ; Le Miusit 169. 

(483) Oepauw. R. 1II 63. 

(486) ib. I11 64. 

(487) ib. IJl 67-68-40; Focdera IJl (1) 111-112; Lc Bel 11 137; !store et Chronique 

11 62. 

(488) Depauw. R. 111 67. 

(489) Dcpauw, !I 212. 
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de klerken met schepenen, ontvangers, hoofdmannen, halleheren en over

baljuw in de bres ( 490
). Zo werden ze afgevaardigd op parlementen waarop 

de middelen werden beraamd waardoor men de Oosterlings, die de handel 

in het graafschap hielpen fleuren, maar die uitgeweken waren, weer in het 

land kon krijgen ( 491
), of waarmede de handel met Bayonne in de hand 

kon worden gewerkt ( 492
). Ook naar parlementen waarop de handelsrelaties 

met Engeland werden besproken ( 493
), waar het ging om «der goede liede 

wille die ter zeer bescaet waren:» of «omme de bederve van den capmans 

die gheroeft waren» ( 494
) werden klerken uitgezonden. Oe klerken waren 

overigens op lal van parlementen waarbij de nering te pas kwam tegen

woordig, «om ra el en wech te vindene over de neringhe» ( 495
). Zij kwamen 

ook tussenbeide om aangehouden Gentse handelaars en poorters vrij te 

krijgen en om hun koopwaar, waarop arrest was gelegd geworden, los te 

krijgen ( 496
). Zelfs bij de graaf van Henegouwen werd door Gentse klerken 

aangedrongen op de bevrijding van Gentse poorters ( 497
). Ook naar Kales 

werden klerken uitgestuurd om aldaar «te doen telivererne wulle die 

lnghescen capmans ghenomen was:» ( 498
). 

De Gentse klerken hielpen het Gents privilege inzake de draperie 

verdedigen. Zo lrok in november 1314 de Gentse klerk Hendrik van Lem

hergen met halleheren naar Brug.ge, naar Male, naar Oostburg en Aarden

hurg om de Gentse «voud van de gheveurde lakem af te doen leggen en 

trok Jacob van Loveiele in maart 1345 naar Oendermonde « om de be

seghelinghe van den acorde dat ghemaect was tusschen der stede van 

Ghend ende dien van Dendermonde alse van den voude die sij huseer

dem ( 499
). Ze liepen uit «om het totegeld af te doene dat die van der 

Sluus en die van Aardenburg nemen up onse lieden van Gent» ( 500
), of 

gingen naar Male met belrekking tot de «T orhoutmarkt» ( 501
). 

( 490) Ook om het goed van handelaars te vrijwaren of te beschermen. 

(491) S.A.G. R. 1358-59 XXII: R. 1390-91 fol. 319 v0 (Onredene). O.m. bij de 

kanselier van Burgondië. 

(492) S.A.G. R. 1362-63 CLXVII v0 (J. van Coudenberg). 

(493) S.A.G. R. 1352-53 CCLX en 1360-61 XCVI v0
• 

( 494) Vuylsteke, R. Filips 86. Depauw, R. I 288. 

( 495) Depauw. R. I 284 (van Lovene). Depauw, R. I 179-176-63. 

(496) Vuylsteke, R. I 110-114-152. Ze kwamen op ten voordele van Gentse poorters die 

te Antwerpen, te Rupelmonde. te Hopsy en elders waren gearresteerd geworden. 

S.AG. R. 1361-62 CXUX : Vuylsteke. R. I 110: Depauw. R. I 304. 

(497) Depauw, R. I 303 (De Visch). 

(498) Depauw, R. I 302 (Van Lovene). 

( 499) Vuylsteke, R. I 72-73 : Depauw, R. 11 386. 

(500) Vuylsteke, R. I 112 (Van Lembergen). 

(501) Vuylsteke, R. I 76 (Van Lcmbergen). 
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In 1369-ïO trok Jan Utenhove met andere Gentenaars naar Terneuzen 

,<om te versiene ende te ordineren waar men een scheepvaart maken mocht» 

tussen Terneuzen en Gent ( 502
). 

Tenslotte werden de klerken gemengd in sociale geschillen, werden 

mede gemandateerd «<m de goede liede van den ambachte te paise ende 

te rusten te settene» ( 503
) of <de pointe te settene ende in ruste» ( 504

). 

Dit betrof geschillen inzake de draperie tussen twee steden Iw. leper en 

Poperinge ( 505
) of twislen lussen dra pi ers en volders ( 506

). 

Delen wiJ nog mede dat de klerken ook de handelsverdragen opstelden. 

o.m. wat betrof de relaties met de Oosterlings en de Engelsen ( 507
). 

Niet minder belangrijk was de medewerking van de Gentse klerken in 

geschrllen en rechtzaken. 

Ter stede zelf stonden zij de schepenen bij als deze van de keure 

zaten «te gadere up ychte dagen, up wettelike dingedaghe ende up andere 

dagen dat sy gezeten hebben over de bederve van de stede», en als de 

schepenen van gedele zalen «te gadere up daghe van terminatien ende up 

daghe omne saken over onse poorters». Ook als de schepenen voor half 

augustus zaten over «dorconscepe van den banne» ( 508
) en als men 

«dorconscepe sat van on se poorters die u te waren» ( 509
). Oe klerken stonden 

de schepenen verder bij als «men gheweest hadde in vierscareru en waar

schijnlijk ook als de schepenen voeren «ter justicie» ( 510
). Tenslotte werden 

de klerken betrokken in speciale onderzoeken of inquesten als bv. «om le 

horen ende te versien» de boeken van de rekeningen van het schependom 

(502) Het is mogelijk dat de Jan Utenhove van wie sprake geen klerk was maar schepen. 

Deze passus uil de stadsrekeningen maakt het echter allerduidelijkst dat de Gente

naars er reeds in de XIVe eeuw naar streefden door een kanaal de zee te Ter

neuzen met hun stad te verbinden, en dat ze zeker het belang van de Lievevaart 

niet overschatten. S.A.G. R. 1369-70 XIV v0
• 

(503) Depauw, R. I 291 11 387 (van Lovene). 

(504) Depauw, R. I 285 (de Bomere). 

(505) Depauw, 11 304-305 (De Mindere. Lovelde). 

(506) Depauw, R. I 291 11 387 (Lovelde) S.A.G. R. 1372-73 L (Clais van Erdbuer). 

Toen de volders te Gent waren uitgeweken naar Deinze. 

(507) Vuylsteke, R. Filips 422. 

(508) Depauw, R. 11 246-247-417.; S.A.G. R. 1352-53 CCLXVII (J. van Lovene, I-1. 
Naes, Thonis Bette) ; Vuylstekc, R. Fihps 423. Ze schreven ook de <ichtebrieven>. 

S.A.G. R. t356-57 CXXXVIII. 

( 509) Depauw, R. 111 322. Dit betrof de f ugitieven. 

(510) Vuylstcke, R. Fihps 424-425. 
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van Hendrik de Grutere van 18 januari 1349 lot 15 augustus 1358. of 

~om te hoerne van dat ter kermessen ghevallen was» ( 511
). 

In het graafschap gingen ze vaak mee «orconscepe» horen, zo bv. 

«van der ghenen die hem ghepijnt adden int Vrie werringhe te 

makene» ( 512
) «Up de fugitive van den W estlande», ( 513

) nan den 

rechte van ere leede», ( 514
) lussen «miere vrouwen van Boenlaer ende 

Willem van der Riggehage» ( 515
). 

Ze liepen mee om een «zoending» te voltrekken ( 516
) en zaten «over 

inquesten» of om «te hutene clinquesle» ( 517
). Ze trokken uit om de 

pointe te sellé tdiscord» dat was ontslaan in een ambacht ( 51 R) of tussen 

ambachten ( 519
) of casselrijen, «om pays en acort te makene» lussen twee 

steden bv. Antwerpen en Mechelen (520
). lussen de graaf en Gent (521

). 

of in een casselrij ( 522
). Zij gingen ook «Verde makene» bv. «van den fayte 

dat ghevallen was te Curterike» en deden deze «:verde stadene» ( 523
). Zij 

trokken uit «Om wet te doen doem ( 524
) of «wet te vervolgheneJ» ( 52

"). 

De klerken traden op als echte scheidsrechters o.m. in een oordeel dat 

geveld werd over Brugge door de graaf van Namen en de steden Gent en 

leper, en in een ander door Robrecht van Cassel en de steden Gent en 

leper over de beroerten in Veurneambacht ( 526
). Tenslotte waren ze mede 

getuigen als de graaf van Henegouwen het «segghen seide van de payse» 

tussen Brabant en Vlaanderen in juni 1357 ( 527
). en werden uitgestuurd 

(511) S.A.G. R. 1359-60 XL\'111. Op dit inquest waren drie klerken afgevaardigd. Jan 

Hertcliefs. De Visch en Augustin. Zie ook Depauw. R. 111 370. 

(512) Depauw, R. I 417. et Aardenburg, Damme, Oostburg (Tolvin). 

(513) Te Ertvelde (Moerstrate) Depauw, R. 111 37. 

(514) Met andere steden (de Puur) Dcpauw, R. 11 39. 

(515) Depauw, R. I 302-294. 

(516) Van Symoen van Raveschoot te Deinze in 1354. S.A.G. R. 1353-54 XX v0
• 

(517) Het eerste in de Vier Ambachten (De Visch) Depauw, R. I 294, het tweede Ie 

Oudenaarde met de steden leper en Brugge (Jacob Bette). Depauw, R. 11 209. De 

klerken vergoedden de enqueteurs. Depauw. R. lil 439 I 216-382. 

(518) Vuylsteke, R. I 340. 

(519) Vuylsteke. R. I 341. 

(520) S.A.G. R 1360-61 XCVII (J. Daens) Te Deinze. 

(521) Te Harelbeke (J. v. d. Rake) Vuylstekc, R. Filips 272. 

(522) Vuylsteke. R. I 340. 

(523) Depauw, R. I 399 (de Bomere). 

(524) Te leper <over deghene die geslegen adde up de web. Depauw, R. 11 120. 

(525) Op of tegen Pieter Toene, beschuldigd van moord op een Gents baljuw. (Lovelde, 

Naes) Depauw R. 11 494-495 en Rogghé. Sirnon de Mirabello 42. 

(526) Vuylsteke. R. I 150 ; Pirenne, La Bataille de Cassel 171 en Vuylsteke, R. I 340. 

(P. v. d. Mersch). 

(527) Tc Geraardsbergen. S.A.G. R. 1356-57 CXXXIII. 
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wm te soukene de goede liede die van ouden Uden wisten te sprekene van 

den payse tusscen V rankerike ende Vlaendren dar up dat gedinge es 

ghewest lusschen den lande en die van Oouay omme dar af orconscepe te 

secghene voer de commissarise vors. te Dornike:» ( 528
). 

Ook in godsdienstige en kerke/;jke aangelegenheden waren de klerken 

van tel. Inzonderheid inzake de sententiën van excommunicatie die vaak 

willekeurig over Vlaanderen werden geworpen. leverden de klerken ver

dienstelijk werk. 

Zij werden uitgestuurd bij «grote clerke» te Luik om raad heireffende 

de kerkban ( "' 2H). trokken naar Doornik bij «sconinx lieden» om de 

schorsing van de banvloek te verkrijgen ( 530
). werden bij de Franse koning 

afgevaardigd «<m de sententiën quite te ebbene» ( 531
) of liepen naar 

Brugge om de poorters aldaar «te elpen ordineren een apeel op de sen

lencie» ( ·'32
). Zij woonden conferenties van geestelijken bij om deze te 

bewegen te «ad heren ter provocatie». om beroep aan te tekenen tegen de 

excommunicatie ( 533
). Zij haalden te Doornik de documenten betreffende 

de kerkhèn, documenten die coram populo op het schepenhuis werden 

gescheurd ( 53
'
1
). of werden uitgezonden met vertegenwoordigers van leper 

en Brugge «om de sententiën te doen ute registre... ende daer up te 

ghecrighene sulke instrumente al se de coninc (van. Frankrijk) gheloeft ad de 

te leverne den lande van Vlaanderen» ( 5 a5
). Met dezelfde opdracht 

werden zij uitgestuurd naar Avignon bij de paus en de cardinalen ( 536
). 

Steeds in verband met de sententiën werden klerken uitgezonden op par

lementen en conferenties met de Vlaamse clerus, met cardinalen en bis

schoppen, te Gent, te Ooornijk, te Brugge, te Tielt, te Kortrijk. te Condé, 

(528) Depauw, R. I 171. 

(529) Jan Van de Bossche op 10 april 1338. I-lij deed zich bijstaan door advocaten en 

tabellioenen. Depauw, R. I 183. 

(530) Te zamen met schepenen. Depauw, R. I 183 (J. Utenhove). 

(531) Te zamen met schepenen. Depauw, R. I 403 (De Bomere). 

(532) Depauw, R. I 417 (Van Lovene). 

(533) O.m. te Harelbeke. Depauw. R. I 413 (van Lovene). 

(534) Het waren de klerken Jan Utenhove, Jan van Lovene en Jan De Visch. Depauw, 

R. 11 34-35. 

(535) Depauw, R. 11 41 (J. Utenhove). 

(536) Over Parijs en Lyon. De klerk Jan Utenhove had aanbevelingsbrieven meegekregen 

van de hertog van Brabant, hrieven die zijn kollega Jan De Visch speciaal was 

gaan halen. Depauw, R. 11 41-60. Jan Utenhove vervulde te Avignon zijn opdracht. 

samen met twee andere klerken van Brugge en leper. en een gezant van de Franse 

koning, nl. Raymond de Salgucs. Daumet, Benoit XII. Lettres doses etc. n° 817 

en Oepauw. R. 11 74-75. 
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te Valenciennes ( 537
). De Gentse klerken hadden tevens met betrekking 

tot de kerk contacten met 's graven raadsheren als Willem van Auxonne, 

met de officiaal. het kapittel en de bisschop van Doornijk ( 538
). Met 

betrekking tot de Westerse Scheuring in de kerk en haar gehechtheid aan 

paus Urbanus zond de Gentse magistraat haar klerken uit naar Rijsel «om 

de legaat en de riddere van Rome die gevangen waren te doen deli

veeme» ( 5311
), of naar St. Omaars «om sgeloefs wille» ( 540

). 

Gentse klerken werden nog uitgezonden naar Doornijk «om te appe

leerne jeghe de maninghe die de biscap dede up schepene» (van 

Ghent) ( 54 t), of om verzoening te bewerken tussen de stad en de abt van 

Ter Duinen wegens oorlogsschade ( 542
). Delen wij tenslotte mede dat de 

klerken de documenten betreffende de kerkban overschreven ( 543
). 

Zelfs in oorlogstijd, in tijd van burgertwisten of in geschillen met de 

graaf speelden de klerken een militaire rol. 

Ze reisden Iw. naar Oudenaarde «om daer de poort te settene in 

rusten en in payse van der onrusten die daer was onder de ghemeenten» ( 541
) 

of naar leper toen de graaf «correctie dede doen» wegens muiterij die in de 

stad ontstaan was ( 545
). Ze trokken mee uit op «rei se» naar Brabant, 

toen Asse door de Vlaamse troepen in brand werd gestoken en «ghescon

fiert» ( s46
). Ze werden uit~J)ezonden om de Gentse serjanten naar Gent te 

doen keren of om hun soldijgeld te betalen ( 5 u). Ze liepen mee naar 

Hulst en Axel «om der ghisele wille van claer te doen commene die er 

gekozen waren» ( 548
) of naar Oudenaarde «om te helpen ordineren hoe 

men de port ende castelrie bcsette soude» ( 549
). Zij gingen in geval van 

(537) Depauw, R. !I 48-124-192-204-205-207 ; Lucas, The Low Countries 479 ; Lescot 

o.c. 58 ; Van lsacker-Berlière, Lettres de Oerneut VI n° 567. 

(538) Vuylsteke. R. !I 708-839 ; S.A.G. R. 1353-54 LVII. 

(539) Vuyrsteke, R. Filips 415. Het betrof de bisschop van Ancone, legaat van paus 

Bonifacius IX. 

(540) Vuylsteke, R. Filips 417. 

(541) S.A.G. R. 1367-68 CCCVII v0
• 

(542) Depauw, R. 111 212-218. Wegens de verwoestingen door de Gentse milities ver-

oorzaakt te Zande in Zeeuws-Vlaanderen. 

(543) Depauw, R. 111 71. 

(544) Depauw, R. 11 257 (Tolvin, De Puur, J. Bette). 

(545) In 1361. S.A.G. R. 1361-62 CXXXIV. 

(546) In het schepenjaar 1356-57 S.A.G. R. 1356-57 CL!!. 

(547) Naar Sluis in nov. 1357. S.A.G. R. 1357-58 CCLXV (Tolvin), Naar Zande in 

juni 1347. Depauw, R. lil 72 (Lovelde). Soldijgeld werd uitbetaald door Augustin 

te Brugge. Depauw, R. I 292. 

(548) Depauw, R. I 286 (Moerstrate, J. Utenhove). 

(549) Depauw, R. 111 301 (Lovelde). 
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gevaar militaire hulp vragen tegen Gentse vijanden ( 550
) of onderhandelden 

op parlementen in geval van oorlog ( 551
). En in de grote Gentse militaire 

expedities toen de «gemene poort» uittrok naar Kales, naar St. Omaars, 

naar Terenburg tegen de Fransen, naar 's Gravenscure tegen de Engelsen. 

of naar Oudenaarde dat op de graafgezinden moest gewonnen worden, 

liepen er klerken mee ( 552
). 

Ook op plechtigheden van allerlei aard waren de klerken tegenwoordig. 

Zo trok op 4 october 1346 de klerk Jan Utenhove naar leper om er de 

keizerin welkom te heten ( 55
'
1

). Een ander maal ging hij te Sluis de Engelse 

koning hegroeten ( 554
) en nog een ander maal de graaf, toen deze voor het 

eerst in zijn graafschap kwam ( 555
). "f\1eester Jan van der Rake was op het 

feest van «miere vrouwe van Burgonclië» te Oudenaarde in het schepenjaar 

1360-61 ( 556
). In hel schepenjaar 1376-77 was Cl ais van Erdbuer op de 

uitvaart van de heer van Gistel ( 557
) en Jan van der Rake op deze van de 

heer van Eclingen ( 5 '
58

). Op de jaarlijkse ommegang ter ere van 0. L. V. 

van Doornik waren de klerken steeds vertegenwoordigd, soms mel vieren ( 559
) 

/:ij gingen verder inlichtingen inwinnen omtrent de komst van mevrouwe 

van Burgondië naar Gent ( 560
), of wanneer de bisschop in een stad in 

Vlaanderen op bezoek kwam ( 561
). Ze begeleidden de hertog van Gelder 

van Dendermonde tot de St. Baafsahdij te Gent ( 562
). 

T enslolte voerden de Gentse klerken heel wat administratieve en an

dere opdrachten uit, vervulden speciale zendingen, leverelen heel wat 

materieel werk. 

Zo bezochten ze, zoals wij reeds mededeelden, heel alleen hoog

waard igheiclsbekleders ( 563
), of pleegden overleg met grafelijke en hertoge-

(550) In het Waasland en in de Vier Ambachten (Lovelde) Depauw. R. 11 389. 

(551) Depauw, R. I 285 (de Bomere). 
(552) Depauw. R. I 230. lil 127-139-140 ; Vuylsteke, R. Filips 329. 

(553) Depauw. R. lil 60. 

(554) ib. I 421 (25 juni 1340). 

(555) Vuylsteke. R. I 243 (15 oct. 1322). 

(556) S.A.G. R. 1360-61 XVIII v0 en XCIII v0 (2 kladb.). 

(557) Vuy!steke. R. Filips 25. 

(558) S.A.G. R. 1367-68 CCVII. 
(559) Oepauw. R. ll 286. In sept. 1343. Nl. Jan Utenhove. 11. de Mindere. Jan De 

Visch, Augustin. 
(560) S.AG. R. 1361-62 CXXXIV v0 (Jan van Coudenberg). 

(561) ib. R. 1354-55 LVII. 

(562) Depauw, R. I 293. 
( 563) De bisschop van Doorn ijk. de graaf van Geld.-,r, de goeverneur van Doorn ijk, de 

de hogNe clerus van Luik. de Engelse koning, de kanselier van Burgondië. enz. 

Ocpauw. R. I 177-179-183-287. S.AG. R. 1390-91 fol 319 v0
. 
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lijke officieren en ambtenaars ( "6
'
1

). Jl:e kwamen op ten voordele van 

Gentse poorters ( 565
) of liepen om «gelede» aan vreemde hoven ( 566

). Zij 

kochten voor rekening van de stad turf aan, laken, geschenken of pro

senten. ( 567
) traden op als borg voor ontvangers ( 568

) of traden bij de 

graaf bemiddelend op «doe men de camp vacht» ("m). Ze gingen voor de 

stad aankopen doen in den vreemde (Ho), gingen «versien» de stadshuizen 

en de bruggen op de Lieve ( 571
), gingen te Damme «versiem de «speyem 

en huizen van de stad en « manere de huishure» ( "72
). Ze voerden «Up de 

Leye omme te besiene tghedelf dat die van Brugge eens jars daden 

delvern ( 57
'
1

), of trokken naar Damme om «ruminghe te ebbene van der 

Lieve. die sy verstopt hadden» ( "74
). Ze reisden naar Doornijk. Val enden

nes, Dowaai en Betune om het koren naar Vlaanderen te doen komen ( "7
·'). 

le gingen vanwege de stacl excuses aanbieden aan vorsten ( 576
) of deden 

uilgerukte Gentse serjanten weer naar Gent kPren ( "77
). lij gingen voor de 

stad « juwele» kopen te Bmgge ( -' 78
). 

De klerken riepen ook in alle kerken de pachten ( m). deden betalin

gen voor de stad en ontvingen geleend geld (->Ro). inden de renten. regelden 

de Gentse onkosten voor de ommegang te I )oornijk en vervulden de rol 

van messagier of hode ( f>R 
1
). Naast al deze opdrachten werd door de 

klerken nog heel wat. lijd besteed aan schrijf-. vertaal- en kopijwerk. lij 

si el den de supplical i es, procural i es Pil andere brieven op (''~ 2 ), schreven 

(564) Vuylsteke, R. 11 715 (Vilain, Braem) S.A.G. R. 1390-91 fol. 319 en 319v0
• 

(565) Depauw, R. 11 300 (Simon de i'1irabello). 

( 566) ib. I 296-307. 

(567) IJepauw. R. 111 262-189-292 - Lakens voor de dekens. voor de garsoenen van 

de stad. Vuylsteke, R. Filips 141-79 (W. van Lovendegem, Lievin van den 

Houte). Leverde dronchinen en zegelwas>. Vuylstt'ke. R. I 153-172. 

(568) Depauw, R. 11 555-557. Voor ;tadsontvangers en ostelliers. 

(569) S.A.G. R. 1352-53 CCLX. 

(570) Nl. te Dordrecht. voor te Gent mt te ,·oeren werken. Vuylstt'ke R. 11 961-983-984. 

(571) Vuylsteke. R. filips 27: S.A.G. R. 1356-57 CXXXIIv0
. Of om de Lieve zelf 

<te oversiene>. S.A.G. R. 1390-91 fol. 319 v0 

(572) Depauw, R. I 185. 

(573) Vuylsteke. R. II 711. 

(574) ib. 11 894. 

(575) op 4 april 1367. S.A.G. R. 1367-68 CCVII. 

(576) Depauw, R. I 292. 

(577) S.A.G. R. 1357-58 CCLXV. 

(578) Depauw, R. 11 114 (J\ugust.jn). 

(579) Vuylsteke. R. Filips 422. 

(580) ih. 11 706 : Depauw, R. 11 454 (J\ugustin. Mateus de Puur). 

(581) Depauw, R. I 382 11 147: Vuylsteke. R. Filips 415-416 (OnredPne). 

(582) Vuylsteke, R. lf 711 : T)ppauw, I( I 84 11 320. Ze d<'dcn VNtnalwerk. fJopauw. 

R. 111 112. 
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en kopieerden de boeken van de rekeningen, van de stadswerken, van de 

renten, van de leningen en de stedecijnzen ( 583
), de ychtebrieven, de 

statuten en ordonnancies van de ambachten ( 584
), de verdragen, \Tedes

lractaten En verbonden ( 585
), de orconscepen of getuigen ( 586

), de pacht

brieven en de pachten op tafelen ( 587
), de rechten van de amman ( 588

), 

de conincslavelen ( 589
) ; de ontvangst- of kwijkbewijzen ( 590

). de pointin

gen van de serjanten ( 591
), tekenden de sententiën van absolutie, 

brieven van de neringen ( 592
), kopieerden de verzoeken van de graaf ( 593

) 

t'n gingen zoals te Kortrijk «versiene» de privileges ( 594
). 

In vele gevallen werden de klerken in hun laak bijgestaan door knapen 

en g:arsoenen en levens door speciale klerken en scribenten die door de 

stad werden gesalarieerd ( 595
). 

Delen wij terloops nog mede dat bij gelegenheid van het huwelijk van 

een kind, of als een zoon of dochter de geestelijke stand verkoos, sommige 

klerken de magistraat uitnodigden op een banket te hunnen huize ( 596
). 

TROUW EN VERRAAD DER KLERKEN 

In het vorig hoofdstuk hebben wij grosso modo de algemene activiteit 

van de Gentse klerken belicht. 

In onderhavig hoofdstuk pogen wij een beeld te geven van het vaak 

bewogen politiek activisme van de Gentse klerken gedurende de XIVe eeuw. 

(583) Depauw, R. I 85, lil 319-410; Gheidoif. I-list. d. Gand 150. 

(584) Depauw, R. Il 261-320 lil 112. 

(585) Depauw, R. 457-407-456 Il 516 Vuylsteke, R. I 259. Jac. Ute Moerstrate voorzag 

de geschriften van zijden koorden waaraan zegels hingen. De geschriften waren 

beslagen met zegelwas. van <vilte> en <flassaergen> ib. 

(586) Vuylsteke, R. Filips 33. 

(587) Vuylsteke, R. Il 656 I 85-143. Depauw, R. lil 149. En inden de opbrengst van 

de stadspachten (Augustin) Depauw, R. Il 461. 

(588) Depauw, R. 111 112. 

(589) Depauw. R. lil 109 Il 84. Ook in de St. Pieters- en de St. Baafsdorpen. ib. 11 242. 

(590) ib. lil 163-164. 

(591) ib. 

(592) ib. 111 261 (J. Ute Moerstr.). 

(593) ih. 11 139 (Moerstr.) 

(594) Depauw. R. I 412 (Moerstr.). 
(595) Depauw. R. I 442. 111 403. Behalve scribenten hielpen nog candidaat-klerken en 

gewezen stadsklerken, Vuylsteke. R. Il 974 ; Depauw, R. I 120-126 111 113 ; 

Vuylsteke, R. I 120-126 (Naes, Pile. Moerstrate) : Voor de hijzondere kiNken 

zie Depauw, R. 111 109-110. 

(5911) Vuylsteke, R. 11 754 (Van Lembergen) ; Depauw, R. 1 458 (de Bom<:>re) 11 327 

111 115-434. De schepenen gingen soms hun noenmaal gebruiken bij de Jacobijnen. 

Depauw, R. Il 140. Als er vreemde gasten waren op het schepenhuis WE>rd als 

!'H'Wijn ( kriPk<'wijn> w·clronkPn. Depauw, R. 11 246. 
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Deze eeuw, die men gerust «de rampzalige Vlaamse eeuw:. kan 

noemen. was gekenmerkt door langdurige oorlogen, door burgerstwisten en 

burgeropstanden, door onstuimige sociale conflicten. Het graafschap werd 

met Graaf Gwijde van Dampierre in een oorlog met Frankrijk gewikkeld. 

die onder zijn opvolger graaf Robrecht van Bethune sporadisch werd voort

gezet. Spijt hun graaf, Loclewijk van Nevers, aanhanger was geworden van 

de Franse lelie, hebben de Vlamingen, eerst geleid door Zannekin in 1329. 

nadien onder de impuls van Jacob van Artevelde en gesteund door Londen, 

van 1340 tot 1348 opnieuw de strijd tegen Parijs opgenomen. Met Filips 

van Artevelde en zijn opvolgers werd Vlaanderen weer voor drie jaar in 

een oorlog tegen Frankrijk gejaagd. 

Vlaancleren beleefde nog vier andere kleinPre oorlogen, twee tegen 

Brabant en lvvPe tegen llenegouwen. Daar komen bij drie bitsige nationale 

opstanden, in leven geroepen door \Villem de Deken. Jacob van Artevelde 

en Jan 1-lyoens. En men vergele de ongenadige strijd niet tussen Brugge en 

Sluis, leper en Poperinge, Genl en Dendermonde en lot tussen de kleine 

steden toe als Eeklo en Kaprijke. alsmt'de de sociale heroerten binnen ctf' 

grote steden zelf. 

Dat het politiek hew:ncl in de steden, inzonderheid in de drie grote : 

Genl, Brugge en leper, gedurende die rampzalige eeuw vaak van leiders 

veranclerde naar gelang de omstandigheden, hoeft nauwelijks genoteerd. Nu 

eens was het beleid te Gent graafgezind en Fransgezind, clan weer anti

graafs en gesteund op Engeland. Dat de politieke leiders. schepenen, ont

vangers en hoofdmannen in het ontwerpen van hun plannen en bij de 

verwezenlijking ervan naar steun zochten bij de Gentse klerken valt niet te 

loochenen. !'vlen kan z.elfs de vr;.ag opwerpen of. naar het voorbeeld van 

de Bmgse stedeklerk Pieter van Zinneheke, niet heel wat Gentse strijd en 

verzeisplannen door de Gentse klerken werden gesuggereerd. 

Dat er onder de Gentse stadsklerken en raden in 1302 lic,baarcls

gezinden en leliaards waren staat builen twijfel. De strijd waarin Vlaan

deren toen gewikkeld was, was te groot van betekenis en had te veel 

cnvergure opdat de Gentenaars er ongevoelig konden bij blijven. Het was 

ons echter onmogelijk uit de bronnen zelf bepaalde gegevens betreffende de 

strekkingen onder de stadskleiken le halen. De bijzondersiP bron, de stads

rekeningen uil die jaren. is trouwens verloren gegaan. Hetzelfde betrPfL de 

bewogen Gentse periode van 1320 tot 1329, toen de Vlamingen op GPnt 

en Oudenaarde na. de grafelijke politiek bestreden. en het ePrste builen

gewone bewind der hoofdmannen te Gf'nt werd ingevoerd. Ook daarom

tn~nt ontbreken directe bronnen ( 597
). Het staal niPttem in vast dat f'r toen 

( 597) Van de zeven geciteerde kll'rken van 1316-17 vonden wij in 1321-22 vijf nam<'n 

terug : L. lmpine, EvNard Oyrote, Jacob V <'ihcricke, Jan vnn Zwinorde <'n Jnn 

Tolvin. \'uylst<'kc. R. 1 121-123 en 159-lûl. 
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Gentse klerken waren, zoals Pieter van der Mersch, die een dubbelhartige 

politieke rol speelden, zoals wij overigens verder zullen belichten. Eerst 

betreffende het tweede bewind der Gentse hoofdmannen van 1338 tot 

1349, konden wij nauwkeurige gegevens verzamelen betreffende een 

activistische medewerking vanwege sommige stadsklerken. l'v1et Jacob van 

Artevelde werd te Gent gebroken met het oude r~ime, dat gevoerd werd 

tijdens het eerste bewind der hoofdmannen, van 1320 tot 1329 en daarna 

tol de eerste dagen van 1338. 

In deze periode was het Gentse stadsbestuur, zeker tot 1335. graaf

gezind en Fransgezind. Van 1335 af ging deze gehechtheid aan de graaf 

afbrokkelen. deels vanwege de centralisatiepolitiek van de graaf zelf. deels 

door de werkloosheid en het oorlogsgevaar. waaraan Loclewijk van Nevers 

zijn onderdanen bloot gaf. toen hij zijn Franse leenheer steunde legen 

koning Eduard 111 in de eerste fase van de I-londerdjar·ge Oorlog ('m). 

Daar Van Artevelde er naar streefde door een herstel van de handels

hetrekkingen met Engeland df'Ze werkloosheid op te lossen, een neutrali

leitspolitiek lussen Parijs en Londen huldigde en een innige samenwerking' 

onder de drie grote Vlaamse steden, die de grafelijke centralisatiepolitiek 

moesten bezweren, op het oog had. moest hij onvermijdelijk in conf11d 

komen met de Vlaamse graaf. Ofschoon te Gent in 1338 een grote 

meerderheid voor Jacobs plannen gewonnen was, waren er toch Gentenaars 

die de francofiele graaf trouw hieven ( 59 ~). Onder dezen moelen nu ook 

drie Gentse stadsklerken, Gillis van Houle, Jan Porlugale en Pieter van 

der l\1ersch worden gerekend. 

l\feesler Gillis vw1 cfe llouthne of Vort I-foute. 

J"v1eesler Gillis, die nu eelClS in de teksten Gillis van de I loulkine of 

Van de Houte wordt genoemd, dan weer Gillis clou Bois of de Bos, was te 

Gent zijn klerkencarrière begonnen hij het uitgaan van het schepenjaar 

1331-32. Op 23 juli 1332 trok hij in gezelschap van de Gentse schepen 

l-1. Leyscoof naar Kortrijk ten parlemenle ( 600
). Over zijn familie zijn wij 

weinig ingelicht, ofschoon de naam Van Houte of Van I-loutte een bekende 

klank had te Cent. Wellicht was hij verwant met de Gillis Van Houtte. 

die schepenklerk was en wisselaar in 1316-17 of mel .lan van I loute f. 
l~acs, Gents poorter. Precies weten wij Rileen dnt hij een broer hacl. Jan, die 

(598) Rogghé, Gh"mccnle en Vrienrlt 105 ; Rogghé. Zevenjarig Beleid 12-13. 

( 599) Onder de graafgezinde Gentenaars van toen moeten geteld worden o.m. de 

patriciërs scr firaem. Picter Damman. 1-luge de Jonghe, die trouwens door de 

Arlcvc·lrlistPn gearrPstePTrl wcrclPn. f)ppauw. R. I 226-227. 

(600) Vuylstcke. R. 11 802. 
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stadspachter werd en met wie hij borg was, en dat hij blijkbaar verwant was 

met een andere Jan van de lloutkme, die zijn vader of zijn oom was ( 601
). 

In hoever hij een familielid was van Lievin van de Houtkine of van 

f loute, die eveneens stadsklerk werd. is niet uit te maken ( 602
). 

Toen Gillis in stadsdienst trad waren twee van de bijzonderste stads

klerken niet meer in functie, nl. Hendrik van Lembergen, die reeds in 1309 

een rol speelde en Justaes van Maldegem die kwam te overlijden ( m). 

Op het ogenblik van zijn indiensttreding was het graafschap pas verlost 

van een burgeroorlog, die tenslotte uitgelopen was op een oorlog tegen 

Frankrijk. waarhij de Gentenaars de partij van hun graaf en van de Franse 

koning hadden gekozen. Uil die na-oorlogse periode poogden de Gentenaars 

én oolitiek én financieel munt te slaan en bovendien hun invloed te ver

sterken in het graafschap. ten nadele van Brugge dat sinds 1302 toonaan

gevend was geweest. Aan de andere kant streefde de graaf ernaar. gesteund 

door zijn legisten. zijn jarenlang gehavend gezag op zijn ondenlanen weer 

te winnen. en zijn politiek van centralisatie en van absolutisme ook op de 

Centenaars te doen zegevieren. Het betrof vooral de Gentse schuld aan 

frankrijk. cle boeten voortspruiten(! uit het verdrag van Athis, de zaak van 

clc pelgrims van Brugge, waarin de graaf ze gewikkeld had, en tenslotte 

«hel geding van Rijsel en Do waai», waarmede ook andere processen 

gepaard gingen ( 604
). 

Was Gillis voor het eerst op een parlement in juli, reeds in augustus 

werd hij naar Parijs gezonden, wat ook gebeurde in september en in 

december 1332 ( 605
), o.m. met betrekking tot de zaak van de Brugse 

bedevaorders en de hranclschade die de Gentenaars in de burgeroorlog 

hadden aangericht in Vlaanderen. In hetzelfde najaar was hij nog op parlc

menten te Kortrijk en te Deinze (606
). Te Parijs kwam Gillis in contact 

met 's konings deurwaarders, foriers en messagieren, met 's konings gevolg 

en dit van de Franse kanselier, met de heren van de «carnere van der 

rekeninghen» en van de «camere van de parlementen», allemaal lieden die 

hij vanwege de stad met «hovescedem bedacht ( 607
). I let volgende jaar 

trok hij mel gezanten van Brugge en leper weer naar Parijs voor 's konings-

( 601 ) De St. Genois. lnv. 209 ; Vuylsteke R. I I 05 ; Depauw. R. 11 95 R. lil 494. 

(602) Deze Lievin had een broer Jacob. Vuylstekc. R. Filips 2. I-lij was klerk van de 

<alle beneden> en later van de erfelijke renten. ib. 136-419. Deze Lievin werd 

ook stadspachter en leverde laken voor de Gentse dekens. ib. 141-169. 

iW3) Vuylsteke, R. 11 828. 

( 604) Voor al deze zaken cfr. 11. Van \V crvcke. Gcnt~e stadsfinancii'n. 

( 605) Vuylstekc, R. I! 802-834-835-836. 

(606) ib. 11 833. 

(607) ih. 11 83·1-836-892. Ook md Gentse ndvocatcn. 
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raad, en dit met belrekking alweer tot de zaak van de bedevaarders ( 608
). 

Op 15 juni 1333 trok hij naar Kamerrijk om het geding te houden «jegen 

de scolaster» van Noyon, die er wegens de gemene schuld van de stad vier 

notabele Gentse poorters had gedaagd, nl. Jacob Rijnvisch. Everdey de 

Grutere. Symoen van der Sickelen en Jan van Steenbeke (sou). Hetzelfde 

schepenjaar, eerst op 30 juni en dan op 22 september, trok hij met een 

schepen alweer naar Parijs «ter dachvarl», die de koning had «geleid» 

sententie te geven betreffende het geding omtrent de Brugse beflevaarders. 

Ook in october was hij voor hetzelfde geval te Parijs ( 610
). Op 22 maart 

1334 trok hij met een schepen bij de graaf te Oudenaarde, (!ie hij enkele 

weken later alleen ontmoette te Rijsel ( 611
). Op 12 april en later op 3 juni 

!rok hij naar l\1ons waar hij o.m. aanwezig was op een parlement ( 612
). 

\:Vaarschijnlijk was hij in april ook Ie Noyon, wellicht in verbami met de 

zaak van de scolast ( 613
). Toen in juni 1334 te Parijs het gemene land was 

bijeengeroepen. tezamen met de graaf. was ook Gillis van de partij ( 614
). 

De volgende maand was hij op een parlement te Atrecht en te Amiens ( 615
). 

Van toen af aan was hij de voornaamste pleitbezorger voor Cent in 

Frankrijk in diverse processen, wal hem noodzaakte meermaals te Parijs te 

vertoeven, vooral met betrekking tot het geding van «Rijsel en Dowaai » ( 616
). 

Dil belette echter niet dal hij als stndsklerk ook binnen Vlaanderen en 

elders bedrijvig bleef. Op 20 maart 1335 ging hij naar Doornijk voor een 

onderhoud met de vicaris van het bisdom ( 617
) en op 2 september 1337 

nogmaals naar Doornijk bij de commissaris van de Franse koning betref

fende hel geding van «Rijsel en Dowaai». Op 16 october 1337 en op 10 

en 17 januari 1338 trad hij Ie I )oornijk op ten voordele van de Gentse 

Augustijnen ( 618
). I lij kwam ook tussenbeide om een Cenls poortersgoed 

los te maken hij de goeverneur van Doornijk ( 61
\
1
). 

( 608) Op 13 april 1333. ib. R. 11 837 : ln maart 1333 trok hij bij de hertog van Brab,.nt. 

Zie over deze zaak de St. Genois, lnv. 467-468. 

( 609) Vuylsteke, R. 11 838. 

(610) Vuylsteke. R. 11 894-839-895. Op 29 nov. 1333 nogmaals naar Parijs, ib. 11 896. 

( 611 ) ib. 11 898-900. 

( 612) ib. 11 900-899. 

( 613) ib. 11 899. Op 3 april was hij ook naar Kortrijk vertrokken, en op 29 maart naar 

Brugge. ib. 11 899. 

(614) ib. 11 901. 

(ó15) ib. 11 901. 

(ó16) ib. 11 960-9ó2-997-9QQ-1000-1002: D<'pauw. R. 1 53-54-60-64-169-170-172. 

(ó17) ih. 11 965. 

(ó18l D<'pnuw. R. 1 lóQ-172-177. 

(G19) O<'pnuw, R. I 169-172-177-179: Vuylsteke, R. 11 965. 
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In Vlaanderen woonde hij parlementen bij te Brugge op 13 maarl 1337, 

op 20 maart te Male, op 25 juni te Oudenaarde. Te leper had hij contact 

met 's konings lieden ( 620
) en te Deinze ging hij «pays maken» lussen Gent 

en de graaf ( 621
). In Vlaanderen had hij meermaals contact met de graaf, 

of met 's graven ontvanger, of met de Franse commissarissen die belast 

waren met een onderzoek naar de financiële toestand van de stad. Zo was 

hij o.m. vertrokken op 1 november 1334 naar de graaf, op 10 juni naar zijn 

ontvanger. op 31 maart 1337 alweer naar de graaf en op 12 juli 1337 ging 

hij met de Gentse schepen Everdey de Grutere bij de Franse koning om 

van hem de bewijcting af Ie smeken van de Gentse buitenpoorter, Zeger 

van Kortrijk, gewezen maarschalk van de stad. Dit werd herhaald op 12 

september 1337. Op 27 augustus 1337 onderhandelde hij te leper met de 

P ranse commissarissen en op 5 april 1338, toen J. Van Artevelde als 

hoofdman verkozen was, liep hij naar Deinze hij 's konings lieden, die in 

Vlaanderen over de vrede met de opstandige Gentenaars kwamen pala

heren ( 622
). 

Zijn nauwe en vele betrekkingen mert de graaf, zijn vaak langdurig 

verblijf te Parijs en zijn contact met de omgeving van de Franse koning, zijn 

ambtenaars en dienaars, hadden blijkhaar Gillis van Houte een betrouwbare 

vriend gemaakt én van de francofiele graaf én van Filips van Valois. Da:t 

hij de stad diensten had bewezen laat geen twijfel over. I-lij verkreeg een 

uilstel of «geleede» ( 623
), kwam naar Gent terug mel brieven betreffende 

de 48.000 p. par. die de Franse koning schonk aan de stad «alse af te slane 

van der stede scull» en mel brieven betreffende de 30.000 p. en de 

20.000 p. die de koning «af zou slaan van den soenegelde» ( 624
). Hij wist 

verder het afstaan le verkrijgen van aangeslagen Gents goed ( 625
). 

Zijn francofilie en zijn gehechtheid aan de politiek van de graaf werden 

echter door Jacob van Artevefde en zijn aanhangers niet op prijs gesteld. 

Ofschoon hij sinds 3 januari 1338 het nieuwe bewind, dat met Van 

Artevelcle te Cent aan de macht was gekomen, had gediend ,_...- hij verndde 

opdrachten vanwege de stad bij de bisschop van Doomijk en onderhandelde 

te Deinz~C met 's koningslieden over overeenkomst en vrede ,........., werd hij 

niettem in als verdacht op 24 april 1338 te Gent gearresteerd en vast gezel 
. h I h . , ( 626) 111 e · !liS van s graven amman . 

(620) ib. I 59-63-169. 

(ó21) ïh. I 182. 

(622) ib. I 59-64-170-182 : Vuylsteke, R. 11 962-967. 

( ó23) Vuylsteke, R. 11 960. 

(ó24) Depauw, R. I 170. 

(G25) ib. I 170. 

(G2ó) ib. I 161-225. 
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Hij werd in het pellorijn gezet, in a.w. aan de schandpaal vastgeklon

ken van 27 tot 28 mei, nadat het Gentse volk op de Vnjdagmarkt was 

samengestroomd ( 627
). I-lij werd daarop blijkbaar verbannen en zijn bezit 

werd in beslag genomen ( 628
). Wegens zijn trouw aan Parijs en aan hel 

oud regime, dat door Van Artevelde was opgeruimd geworden, werd Gillis, 

mede om zijn ruime kennis van zaken, in 's graven dienst opgenomen. Na 

de dood van Lod. van Nevers trad Gillis in dienst van de jonge, onervaren, 

doch sluwe Ladewijk van Male. Toen deze zijn eerste Blijde lnlrede deed in 

Vlaanderen fungeerde Gillis reeds als zijn zegelaar of kanselier ( 629
). Hij 

zegelde overigens de bescheiden waarin het huwelijk van Loci. van f.lale 

met lsabella van Engeland werd vastgelegd ( G:Jn). Slechts enkele tijd bleef 

hij dit voorname ambt uitoefenen. Na de vlucht van zJjn meester uit het 

graafschap in 1347 was zijn tegenwoordigheid, die reeds voor vele Gente

naars een kaakslag moest betekenen, zeker niet langer gewensl. Üngelwijfeld 

is hij opnieuw de weg van de ballingschap opgegaan. Toen Loci. van Male, 

deels door geweld, deels door overreding en diplomatie en bovendien be

gunstigd door bepaalde omstandigheden, zijn tweede Blijde Intrede in 

Vlaanderen vierde, was Gillb opnieuw 's graven kanselier ( 631
). Lod. van 

Male aarzelde niet in 1349 Gillis aan te stellen tot sherenkiezer leGent ( 632
). 

Gillis zou mede de reactie te Gent aan het bewind brengen. En de gewezen 

Gentse stadsklerk aarzelde niet op zijn beurt de achterstallen van zijn pen

sioen van de stad weer te eisen ( 633
). Als kanselier, raadsheer en klerk 

van de graaf ( 334
) bleef Gillis niet lang in functie. I-lij overleed waar

schijnlijk op het einde van 1350 en werd als kanselier opgevolgd door 

Maylin van der Niepe ( 635
). ln de jaren 1349 en 1350 woonde hij te 

Kortrijk aan de Raepliel ( 636
) in een huis dat voorheen door Pieler van 

Dowaai was belrokken geworden ( 637
). 

(627) Depauw, R. I 216-220. 

(628) Depauw, R. ll 328-342. 

(629) Depauw, R. lil 40. 

( 630) ib. lil 68 en nota 377 en 485. 

( 631) de L. S. Cart. I 59 ; Gill. Van Severen. lnv. I 506. 

(432) Depauw, R. lil 327. Op 18 jan. 1349. 

( 633) ib. lil 359. 
(634) De L. S., Cart. I 146. Op 22 maart 1349 zat hij met andere grafelijke officieren 

en ambtenaars <over de rekeningen van 's graven ontvanger, hotelmeester, klerken. 

enz.> De L. S., Cart. I 146-149. Hij was ook getuige toen Symoen van Brugdam 

<manscep> deed voor de graaf. ib. I 19 I. 

(635) de L. S .. Cart. I XVII en ll 31. 
(636) <Dat was ghedaen te Curterike in meester Gillis huus van den Houte>. (22 juni 

1350). De L. S .. Cart. I 244 ll 31. 

(637) Gillis had een lijfrente op de poort van Kortrijk (1350) De L. S. Cart. ll 379. 
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Pieler Van der Mersch 

Een zeer eigenaardig, invloedrijk personage was PieterVan der Mersch, 

die in het schepenjaar 1319-20 plotseling te Gent een eersterangsrol ging 

spelen. Hij begon zijn carrière als ambtenaar in de heerlijkheid van de abdij 

van St. Pieters in 1309. In 1310 was hij een van de vijf baljuws van het 

St. Pietersdorp, in 1319-20 was hij er overbaljuw ( 638
). In dit laatste 

schepenjaar werd hij te Gent zelf met bepaalde opdrachten belast, nadat 

de Gentenaars graaf Robrecht van Bethune hadden geweigerd om met hem 

tegen de Fransen over de Leie te trekken ( 639
). Hij werd dat schepenjaar 

geciteerd onder de Gentse parlementairen of procuratoren die te Doornijk 

met de raad van Vlaanderen en deze van de Vlaamse steden zouden 

onderhandelen met de «cardinael omme eneghe verlichtenesse van den 

payse (met Frankrijk) te bejaghene» ( 6 '
10

). Toen bij het uitgaan van het 

jaar 1319 de Gentenaars vijf hoofdmannen kozen die met de schepenen een 

huitengewoon bewind zouden vormen ,........J de stad lag toen met de graaf 

overhoop ,....._ bleef P. Van der l'vlersch in stadsdienst ( w). In het schepen

jaar 1321-22 staat Pieter Van der Mersch vermeld tussen de stadsklerken 

als gepensionneerd met een jaarlijks inkomen van 10 p. gr., pensioen dat 

hij onafgebroken tot in het schepenjaar 1337-38 zal genieten (6
l

2
). In 1323 

wordt hij in de stadsrekeningen ook genoemd «meel van der stede» ( 643
). 

In 1327-28 staat hij vermeld als deken, zonder twijfel van de poorterie, en 

op 18 oct. 1330 krijgt hij in een bescheid de titel van «retor». 

In 1329 wordt hij ook vermeld als leenman van de graaf ( 644
). Van 

1320 tot 1337 heeft Pieler Van der Mersch, in zijn hoedanigheid van 

stadsklerk en raad, of in die van stedeserjant, van deken of retor schier aan 

alle Vlaamse parlementen deelgenomen. Zijn activiteit is werkelijk ver

bazend geweest. Hij was als het ware de incarnatie van het reactionair 

( 638) Depauw, La vie in time en Fl. 75-82. 

( 639) Vuylsteke, R. I 133. 

(640) ib. 

( 641 ) ib. I 160. 

( 642) ib. I 161. Hel volgend schepenjaar slaat hij gerekend onder de stedeserjan ten. wat 

betreft de vergoeding van een stadskledij. ib. I 249-251. 

( 643) ib. I 338. Dit jaar staat hij weer vcrmeld voor zijn pensioen bij de klerken. en 

wat zijn kledij betreft bij de serjanten. ib. I 331. 

(644) Depauw. Cart. Art. 116 ; de St. Gcnois. lnv. 459 : van Duyse. lnv. 116. In het 

eerste bescheid wordt hij als deken vermeld naast deze van de volders en van de 

kleine neringen. In die Lijd beschikten de· wevers over geen deken meer. Blijkbaar 

cumuleerde de man én het ambt van deken. én van stederaad en klerk. In 1327-28 

stond hij gerekend onder de serjanten voor de stadskledij. na de stedeklcrken. 

Vuylsteke. R. 11 588. I-lij staal ook vermeld als leenman van de Burggravin en van 

de nisconten van Mclun). Dicricx. Mémoircs I 607. 
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bewind. dat gedurende al die jaren te Gent de plak zwaaide, en bovendien 

uitgesproken francofiel en grafofiel was. Waar de schepenen elk jaar af

traden was hij met de vijf hoofdmannen, van wie er dan nog verdwenen, 

gedurende ruim 17 jaar de man van de dag. Zijn bedrijvigheid was zo groot 

dat ze op zich zelf een boek zou beslaan. Niet alleen werd P. Van der 

Mersch met opdrachten belast bij de graaf, die hij vaak alleen ont

moette ( 645
), maar ook bij wereldlijke hoogwaardigheidspersonen als de 

graaf van Namen, die van Henegouwen, de raad van de Engelse koning, 

de bisschop van Ooornijk, minhere van Wadripont, e.a. ( 646
). Vaak trad 

hij op als «paisierder», als scheidsrechter in de vele beroerten en onlusten 

die het graafschap Leisterden van 1322 tot 1329. Zo werd hij uitgezonden 

«om pays te makene» met de lieden die in het Vrije onmst stookten ( 647
), 

of om raad te hebben inzake dezelfde onrust in West-Vlaanderen ( 648
). of 

om «af te leggen tdiscort dat was in Veurneambacht en in Bergen

ambacht» ( 649
), om «<vereen te dragene van de seggene (oordeel) van den 

onruste, die ghewest ad de in beide ambachten» ( 650
), «om overeen te 

draghene» met Robrecht van Vlaanderen en met de schepenen van leper 

«van dien dat Col in Zannekin ad de mesgreperu jegens de graaf ( 651
), om 

het «seggen te seggene tusschen minhere van Vlaendren enter stede van 

Brugge» ( 652
), om «te doen rechtene» met de onderbaljuw «over een balling» 

te Oendermonde ( 653
). Pi eter Van der l'v1ersch trad mede op in de zaak 

van Sluis, Brugge en Jan van Namen ( 654
), en was als verzoener op vele 

parlementen, waarop gestreefd werd naar een vrede tussen Parijs, de graaf 

en Gent enerzijds en Brugge en «hare hul pers» anderzijds ( 655
). I-lij poogde 

ook met andere Gentenaars bondgenoten voor de stad te verkrijgen tegen 

de Vlaamse rebellen in het Westland. Zo trok hij naar Oendermonde om 

deze stad voor Gent te bewerken ( 656
), trok naar het Waasland opdat men 

aldaar de eed van trouw zou afleggen aan de Gentse ruwaard, Jan van 

Namen ( 657
), reisde naar Oendermonde «om te vervolgene wettelijke jus-

( 645) Vuylsteke, R. ll 597. 

(646) ib. ll 593-595-597-651-654-707-840. 

( 647) ib. I 340. 

(648) ib. 

(649) Vuylsteke. R. I 340 <of om pays te makene>. ib. 

( 650) ib. I 342. 

(651) ib. I 342 ; Pirenne, La balaille de Cassel 171. 

(652) ib. I 152. 

(653) ib. I 542. 

( 654) ib. I 249-339. 

(655) Vooral in 1326-27. ib. I 437-535-536-540-544. 

(656) ib. I 432. 

(657) ib. 1 435. Ook te Geraardsbergen. ib. 433. 
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litie, die daer ghedaen was» over Gentse poorters, of trok naar Ath «om 

orconscepe te seggene» over een verbannen Gents poorter ( 658
). 

Hij werd ook uitgezonden om raad te hebben op het dreigend gevaar 

dat alle Engels goed zou worden aangeslagen in Vlaanderen op last van 

Parijs ( 659
), of naar een parlement gestuurd wm raad te hebben» op de 

zaak van Engeland en deze van de Franse koning, die de graaf ontbood 

«dat hi tote hem quame met sine wapene» ( 660
), of waarop gehandeld 

werd over een oorlog tussen Frankrijk en Engeland ( 661
). Ook inzake de 

Gentse schuld uun Frankrijk en ( 662
) aan de graaf ( 663

) was Pieter Van 

der Mersch vaak mede op parlement. 

Meermaals ontmoette hij de graaf wegens de vrijheden van de 

stad ( 66
'
1
), of kwam tussen inzake «zeltinge» die buiten de stad op Gentse 

poorters werd gedaan ( 665
). Vermelden wij nog onder de vele opdrachten 

die hij vervulde, dat hij raad inwon betreffende het Gents geding te 

Avignon en de zaak van de Gentse charters, dal hij mede ingreep in 

verband met het «wolwerb dat verricht werd in strijd met de stedelijke 

privileges te Eeklo en te Kaprijke ( 666
), dat hij uittrok met betrekking tot 

de «huishuren» van de stad, de vrijlating van Gentse poorters, o.m. Jan 

van I-lale en zijn zonen ( 667
). 

Vriend van Parijs en van de francofiele graaf. werden zijn diensten in 

het schepenjaar 1336-37 echter al minder en minder op prijs gesteld. Ter

nauwernood nam hij nog aan vijf parlementen te Brugge deel. De laatste 

drie betroffen doccoison van den orlogen van Yngelant» ( 668
). Te Gent, 

als elders in het graafschap, was de werkloosheid gaan spoken tengevolge 

van het Engelse embargo op de wol, en was de gehechtheid van de 

Gentenaars, die eenmaal 's graven stevigste steun waren geweest in zijn 

strijd tegen de Vlaamse malcontenten, mettertijd losser en losser geworden, 

als gevolg op 's graven centralisatiepolitiek en zijn gemis aan inzicht in de 

economische noden van Ziijn volk ( 669
). Oe willekeurige arrestatie van 

( 658) ib. 11 598-837. 

(659) Vuylsteke, R. I 345. 

( 660) ib. I 343 II 840. 

( 661 ) Depauw, R. I 55. 

(662) ib. I 54. 

( 663) Vuylsteke, R. I 248-249-247-339. 

( 664) ib. I 244 11 650. 

(665) ib. I 241. 

(666) ib. I 247-245. 

(667) ib. 11 962-836. 

(668) Op 24 sept., 6 nov., 15 nov., I en 15 dec. Op 15 nov. werd ook gehandeld over 

de <rekeninghen wille van sconinx gelde. Depauw, R. l 52-53-54-55. 

(669) Rogghé, Zevenjarig beleid 12-13: Depauw, Artev.lil en vgd. 
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Gentse poorters en builenpoorters als Jan de Rike, de pape de Bake, Zeger 

van Kortrijk en waarschijnlijk de heer van Scorense of Schoorisse. verbitterde 

de Gentenaars nog meer. De francofielen verloren te Gent voet en Pieler 

Van der ~1ersch voelde zijn invloed slinken. 

Kort nadat Van Artevelde met zijn hoofdmannen het bewind te Gent 

had veroverd en het oud regime enigszins geweld aandeed, werd Pieler 

Van der Mersch aangehouden E:n «ins ammanshuis» in maart 1338 opge

sloten. Hij werd voor een onderzoekscommissie geroepen en waarschijnlijk 

verbannen, terwijl zijn bezit werd geconfiskeerd ( 670
). Dat Van Artevelde 

en de Gentse wevers, wie Jacob amnestie deed verlenen te Gent, Pieler 

Van der Mersch deden arresteren wekt geen verwondering, als men weet 

dat de man tijdens de opstand van \Vest-Vlaanderen met de rebellen 

gekonkeld had. ofschoon hij de reactionairen met raad en daad bijslonel 

tegen de oproerlingen. Zijn verraad, dat de Brugse klerk en oproerling 

P. Van Zinnebeke aanklaagde ( 671
), was door Van Artevelde en zijn 

weversgezinde aanhangers niet vergeten. In hun ogen had Pieler Van der 

l\1ersch zich onherroepelijk gecompror:nitteercl ( 672
). 

Toen de Gentse reactie de anglofielen. die vooral op de drapiers en 

wevers steunden, in de Munte en op de Vrijdagmarkt met succes had 

bevochten en weer de macht in handen kreeg, vergalen Gillis Van Houte 

en zijn grafofiele partijgangers niet Pieter Van der fvlersch tol schepen le 

kiezen op 18 januari 1349 ( 673
). En Pi eter kreeg de eer te zetelen met 

andere reactionairen van het ogenblik als Salomon Borluut. Jan Yoens, Jan 

Lippins, Hendrik de Jongere, Jan Coevoet, Clais en Jan Utenberghe in 

een commissie, die de gewezen Arteveldislen en anglofielen zwaar geldelijk 

taxeerde ( 6 7<1). Onder deze laatsten werden geteld de weduwe van Jacob 

Van Artevelde, de gewezen collaborateurs van Jacob : de hoofdmannen 

Van Vaemewijc, \Villem van Huse, Pieler van de Ovene, e.a. ( 675
). 

Pieter Van der Mersch werd opnieuw schepen in 1354. Hij werd tevens 

ontvanger van de rente in 1353 ( 676
). 

(670) Depauw, R. I 53-66-225 11 112 voetnota. 

(671) Oepauw, !'Enquête de Bruges après la balaille de Cassel 35. 

(672) ib. 

(673) Oepauw. R. 111 326-327 ; Rogghé. Ghem. ende Vr. 116 en vgd. 

( 674) ib. lil 336. 

( 675) ib. 111 341-344. 

( 676) S.A.G. 1353-54 fol. 1 v0 ; Memorieb. 75. Over zijn familie zijn wij niet ingelicht. 

Het is waarschijnlijk dat de Jan Van der Mersch. die te Gent schepen werd. zijn 

zoon was. Memorieb. 87. Een Andries Van der Mersch was persemier. S.A.G. 

R. 14 aug. 1355 - 2 juli 1356 LXXXIv0
• 
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/ an Portugale 

Kort na de indiensttreding van Pieter Van der Mersch als stederaad 

te Gent was Jan Portugale op zijn beurt als stadsklerk in dienst genomen 

in het schepenjaar 1332 ( 677
). Hij. of de stadsklerk Jan De Clerc, volgde 

waarschijnlijk Jan van Zwinarde op ( 678
). ln tegenstelling met velen van 

zijn collega's als Gillis van Houte, H. Van Lembergen, Jan van Lovene, 

Fr. Pile, Jan de Clerc. J. van den Bosche. Augustin van Singem. e.a. nam 

Portugale aan weinig reden en parlementen deel. Eerst in het schepenjaar 

1329-30 woont hij met P. V. d. Mersch een parlement te Brugge bij ( 679
). 

Ook in het schepenjaar 1332-33 neemt hij met P. V. d. l'vlersch aan een 

ander parlement te Brugge deel ( 680
). Naast enkele opdrachten te ver

vullen te Brugge, te Brussel, te Zevergem, te Velzike, te W aasmuns.ter, te 

Deinze (681
) nam hij nog deel aan twee zeer belangrijke parlementen te 

Brugge, respectievelijk op 13 augustus 1335 en 3 september 1335. Op deze 

parlementen waren niet minder dan vijf Gentse klerken en raden tegen

woordig. Op het eerste : Jan Utenhove, Jan van Leuven. Fr. Pijl, P. V. d. 

l\1ersch en Portugale. Op het tweede : Jan Utenhove, Gillis van Haute. 

Jan van Leuven, P. V. d. Mersch en Portugale ( 682
). Dezes laatste op

dracht was op 2 maart 1337 naar Zevergem ( 683
). 

Indien hij in betekenis niet is te vergelijken met de meesten van zijn 

collega's. toch was hij niet onbelangrijk, zoals blijken mag uit een bescheid 

waarin hij tezamen met P. V. d. l\1ersch als autoritair en invloedrijk wordt 

vermeld ( 684
). Moeilijker is het de oorzaak te bepalen van zijn ongenade. 

Portugale stond reeds voor 1335 bekend als «clercs às appaiseurs, li plus 

grans contraires que mesires de Flandres ait à Gand» en hij «commencha 

mout outrageusement à parler sour Monseigneur» en «onques n' a ma ne 

eneare n' ayme signeur ne mainie» ( 685
). Hij had. naar zijn gezindheid 

gemeten, eerder de partij van de Arteveldisten moeten kiezen. Was 

hij misschien tegen deelneming van de wevers aan het stadsbestuur gekant? 

Of werd hij eenvoudig beschuldigd van verduisteringen, of had hij ge-

(677) Vuylsteke. R. I 251. 

(678) ib. I 161-251. 

(679) ib. II 705. 

( 680) ib. II 838. 

(681) ib. li 765-802-897-1001 : Depauw. R. I 51-58. 

( 682) ib. Il 968 en 997. 

(683) Depauw, R. I 58. 
(684) R.A.B. Pièces revenues de Vienne n° 743. In dit stuk steunen beide klerken in 1333 

lieden uit Axel-Ambacht. die weigerden een onderzoek te laten instellen door de graaf. 

( 685) ib. !lij werd ook stedeklerk genoemd. Vuylsteke, R. li 964. 
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konkeld, wat blijken mag uil een aanklacht tegen hem wegens machts

misbruik? ( 686
). 

Wat ervan zij, pas was het schepenjaar 1337-38, achtentwintig weken 

verstreken. of hij werd afgezet en vervangen door de stadsklerk Jacob 

Bette ( 687
). Hij werd vastgeklonken in het tSastelet gedurende ruim een 

week. voor een onderzoekscommissie van 40 man gedaagd en waarschijnlijk 

verbannen ( 688
). 

In 1349. toen hel lij voor de anglofielen te Gent keerde. werd Portu

gale in zijn ambt gerehabiliteerd ( 689
). Hij bleef klerk tot in het schepen

jaar 1349-50. Jan Porlugale was gehuwd met Margareta Parijs en overleed 

in 1350 ( 690
). 

\ Verden deze drie klerken aangehouden en verbannen. andere klerken 

namen ontslag of werden ertoe gedwongen. Het waren meester Jan de 

Clerc. Everarel Dyrote en Jan R.im. Deze laatste werd toch nog voor het 

volle schepenjaar zijn pensioen uitbetaald. 

/an De Clerc 

J"vleester Jan Oe Clerc was een priester. In 1336 deed hij in de St. 

Niklaaskerk zijn eerste mis ( 691
). liij werd later waarschijnlijk pastoor van 

Merelbeke ( 692
) en kanunnik van St. Oonaes te Brugge ( 693

). Vermoede

lijk was hij in februari 1323 in dienst van de stad als klerk ( 694
). In de loop 

van zijn zestienjarig klerkschap heePt hij 7lidh ontpopt als de man van de 

«gedingen» of processen. die de stad in die tijd schier tegelijk moest voeren 

met betrekking lot allerlei zware schulden die ze had gemaakt. en tot de 

schulden die voortvloeiden uit het beruchte verdrag van Athis met Frank

rijk en de verdragen die erop volgden. Zo was het Jan De Clerc die op 

(686) ib. et que onques ans ne passe qu'il (Portugale) ne li fait (mesire de Fl.) damage 

de mil et mil mars que cascuns set, sentence ... ). 

(687) Oepauw, R. I 161. Op 28 febr. 1338. 

(688) ib. I 216-225. 

(689) Depauw, R. 111 359. Als klerk van gedele waarschijnlijk op 18 jan. 1349. 

(690) S.A.G. Wezenboek 1350-51 fol. 18 v0 ; JBK 1353-54 fol. 138 v0
• Oepauw R. 

111 413. 

( 691) Vuylsteke, R. I 453. 

( 692) ib. 11 646-655. 

(693) Fayen, Lettres de Jean XXII t. 11 414-415. 

( 694) Hij is niet te veTwarren met tijdgenoten met dezelfde naam te Gent, nl. Jan De 

Clerc op de Hoogpoort. Jan Oe Clerc. schepengarsoen, Jan Oe Clerc St. Pieters. 

lakenhandelaar, en Jan De Clerc vleeshouwer. Vuylstcke. R. I 441-658-700 en 

Oepauw. R. 11 556. Verder nog Jan Oe Clerc. de permentier, J. Oe Clerc, St. 

Baafs. J. Oe Clerc in Onderbergen en Jan Oe Clerc. pastoor van Lathem. Oe 

L. S .. Cart. 11 375 ; Depauw, Obit. 219 ; Vuylsteke, R. 11 700 en S.A.G. R. 
1362-63 CLIV. 
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5 november 1330 le Parijs voor de Gentenaars het langdurig proces ging 

houden dat genoemd werd «het geding van Rijsel en Dowaai». en dat in 

feite er een was tussen Vlaanderen en de twee steden omtrent het afbetalen 

van de «skoning schuld» ( 695
). Op 7 oktober 1335 vertrok hij als procurator 

naar Avignon «om het geding van Rome» en was 22 weken buiten Gent. 

In het belang van dit proces bekostigde hij namens de stad de prosenten, 

de kledij en hovesceden die gegeven werden aan de cardinalen, advocaten, 

notarissen, klerken. tabellioenen, getuigen, 's pauses deurwaarders, enz. Hij 

werd toen naar Gent geroepen en vervangen door zijn collega Staes van 

Maldegem ( 696
). Op 20 maart 1328 trok hij met zijn collega Pile naar 

Péronne «omme daer te dingene». waarschijnlijk tegen schuldeisers uil 

Bapaumes. Hij keerde op 20 februari 1329 opnieuw naar Péronne { 697
). 

Op 28 juli 1331 ging hij naar St. Quentin om het geding te houden «jegen 

minherc van Wavri,» dit met de steun van twee advocaten { 698
). Op 20 

october 1331 reisde hij naar Parijs om te dingen «jegen minhere Guy van 

Lavael,» en hij was in october 1333 te Doornijk en te Rijsel. In oktober 1334 

was hij te St. Quentin en te Kamerrijk in onderhandeling met de commis

sarissen van de Franse koning betreffende ditzelfde proces ( 699
). Op 28 

november 1333 trok hij naar Kamerrijk om het geding te houden tegen de 

«scolasl van Noyom> ( 700
), proces dat door Gillis van de Hou te was 

ingezet ( 701
). Dit proces noopte hem meermaals naar Kamerrijk te reizen, 

nl. op 19 dec. 1333, op 22 januari, op 17 mei, 3 en 24 juni, 28 september 

1334, op 11 februari en 2 november 1335. I-lij trok voor hetzelfde proces 

ook op 1 mei 1334 naar Atrecht en in november 1335 naar Parijs (1° 2
). 

Tenslotte was het Jan De Clerc die op 24 juli 1329 liep tot de baljuw van 

Vermandais en tol deze van Amiens, om te doen «roepene al tlandt duere 

dat alle de ghene die tsaerters adelen sprekende up te stede van Ghent». 

dat ze deZJe binnen termijn zouden inbrengen te Gent (1°3
). Meermaals 

trok Jan De Clerc na deze onverkwikkelijke historie naar Brugge, voor een 

(695) Oepauw, R. I 169-171 ; Rogghé, Zevenj. Bel. 15. 

Het proces van Dowaai en Rijsel werd voortgezet door de klerken H. Van Lcm

bergen en Gillis van I-loute. Vuylsteke. R. Il 798-962-997. In dit proces be

schikte hij over vijf advocaten als raadgevers. 

( 696) Vuylsteke, R. I 534. 

( 697) ib. II 651-596-598. 

(698) ib. II 771-796. 

( 699) ib. II 797-835-895-961. 

(700) Vuylsteke. R. Il 896. 

(701) ib. II 838. 

(702) ib. II 697-899-900-901-961-964-999. 
(703) ib. I 655. Op 28 febr. 1330 trok hij weer met betrekking tol de <Gentse tsaerterS> 

naar Parijs. ih. Il 709. 
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ontmoeting met de commissarissen van de Franse koning, die hvamen 

enqueteren en inlichtingen inwinnen over de Gentse schuld in de bahuw

schappen van Amiens en Vermandais (1° 4
). Naast enkele andere op

drachten ( 705
) van minder belang, was het nog Jan De Clerc die de 

brandschade, veroorzaakt door de Gentenaars in het Land van Aalst en in 

het Waasland tijdens de burgeroorlog tegen Brugge en «har ulpers». ging 

schatten ( 706
). Ontegensprekelijk was Jan De Clerc een financieel onder

legd ambtenaar, een specialist die als pleitbezorger bovendien opgeld deed. 

In het schepenjaar 1336-37 en tot zijn ontslag in 1338 wordt, ofschoon 

hij verder als klerk fungeerde. geen gewag meer van hem gemaakt in de 

stadsrekeningen. Vv' as zijn crediet gedaald 7 Alles laat het vermoeden. 

Graafgezind was de man zonder twijfel. ln het schepenjaar 1337-38 moest 

hij na verloop van 34 weken ontslag nemen ( 707
). Zijn gehechtheid aan 

de graaf werd echter beloond. In maart 1349, nadat de jonge graaf Lod. 

van l\1ale weer bezit van zijn graafschap had genomen, zetelde Jan De 

Clerc in een commissie die de rekeningen van de grafelijke ambtenaars zou 

controleren ( 708
). In september 1349 :zJetelde hij ook met andere grafeliJke 

officieren «ter generale inqueste» ( 709
) door van Male in leven geroepen. 

In januari 1350, na knape van dezelfde graaf te zijn geweest, en wegens 

zijn diensten aan Lod. van Nevers bewezen, werd hij levenslang aangesteld 

tot 's graven meester van de rekeningen. van de redeningen, van de baljuws, 

ontvangers, van steden en casselrijen, van de kasteleins en de uitgaven van 

's graven hostel. en dit met een gage van 50 p. par. jaarlijks ( 710
). 

Zetelend in 's gravenraad, werd hij o.m. aangeduid in zijn hoedanig

heid van «mester van ('s graven) rekeninghen», deel uit te maken van een 

commissie belast met het onderzoek naar de oorzaken van de verzanding 

van de «leet» of vaart komende van Sluis naar Brugge ( 711
). van een 

andere commissie belast de palen van de vrijheden van Hughervliet tegen

over zijn ommezaten na te speuren ( 712
). ln 1356 zetelde hij met edel-

(704) ib. 11 708-709-710-712-713. I-lij trok ook op 11 sept. 1331 tot de baljuw van 

Vermandais 11 797. 

(705) Om een <gelede> bij de graaf van Henegouwen. ib. li 706, bij 's graven raadsheer 

Willem van Ansocn of Auxonne <om der clcrgicn om Ghents wille. ib. II 708, 

Meerdere ontmoetingen met de officiaal of met de bisschop van Doornijk. ib. 439-

542-543-544 II 707-710-800. 

(706) ih. 11 710-764. 

(707) D<'pauw, R. I 161. 

(708) de L. S., Cart. I 146. 

(709) ib. I 122. 

(710) ib. I 59. I lij was knape. raadsheer en meester van 's gravenrekeningen. 

(711} de L. S., Cart. 11 128. 

(712) ih. 11 142. 
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lieden. met 's graven ontvanger en twee grafelijke klerken, Testaard Van 

de Woestine en I-1. Van Vliederbeke in een commissie om de rekeningen 

van de baljuws na te gaan ( 71 ~). I-lij zat in een ander commissie «om met 

de watergraaf moeren te verkopen» (1 11
). I-lij moest tevens mede uitmaken 

hoever zich de warande van \Vynendaele uitstrekte (1 15
), en hij kreeg 

opdracht om met de watergraaf Odot Machet de 60.000 p. par., die het 

graafschap de graaf verschuldigd was, te innen (1 16
). I-lij moest ook als 

getuige fungeren van een sententie tussen de abt en hel convent van 

St. Pieters en de erfgenamen van Jan van Gent e.a. (1 17
). 

Jan De Clerc bleef tot in 1358 meester van 's graven rekeningen (1 18
). 

I-lij was een clericus conjugatus. Hij had een dochter ( 719
), en een 

zoon Paridaen die te Geraardsbergen 's graven wissel hield ( 720
). Daar hij 

o.m. met «her» en «sen werd aangesproken mag verondersteld worden dat 

hij tol een gegoede Gentse familie behoorde {' 21
). 

]nn Rim en Euenml Dyro/e 

Nog twee stadsklerken namen of kregen ontslag in het schepenjaar 

1337-38. Everarel Dyrote was reeds, zo niet vroeger, in het schepenjaar 

1314-1:; in dienst getreden. I-lij bleef het ononderbroken tot in 1338 (1 22
). 

I-lij werd waarschijnlijk door Hendrik Naes vervangen. Jan Rim fungeerde 

in 1332-33 en deed nog volledig het schepenjaar 1337-38 uit (' 23
). I-lij 

behoorde blijkbaar tot het Gentse patriciërsgeslacht dat in de Xllle en in 

de XIV" eeuw tal van schepenen aan de stad leverde (' 24
). 

DE KLERKEN TIJDENS liET 13E\VIND VAN JACOB VAN ARTEVELDE 

l\1et Jacob van Artevelde kwamen, naast de klerken die met het 

nieuwe bewind sympathiseerden en collaboreerden. nl. .lan Utenhove op 

de Hoogpoort. Jan van Leuven of van Lovene, Jan van den Bossche, Jan 

Tolvin. Augustin van Zingem. Gossin van Couclenhove, nieuwe creaturen 

(713) ib. 11 144. 

(714) ib. 11 159. 

(715) ib. 11 219. 

(716) ib. 11 266. 

(717) ib. 11 287-293. 

(718) ib. 11 219. 

(719) rle L. S., Cart. 11 21-22. 

(720) ib. 11 380. 

(721) Vuylsteke, R. I 428. 

(ï22) ib. I 82. D<>pauw. R. I 162. 

(723) Vuylstcke, R. 11 829: 0C'pauw, R. I 1ó2. 

(724) zie : l'kmoriPhoC'k. f. Blokmans. ~lnrl<pnlricioat C'n pag. 21. 
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op de voorgrond, die de ontslagnemende klerken Gillis van de Houte, 

Pieter Van der Mersch, Jan Portugale, Jan Oe Clerc, Everarel Oyrote en 

Jan Rim vervingen. Het waren de klerken of raden : Pieter De Coster, 

schoonvader van Jacob Van Artevelde. Jan Oe Coster, Jacobs schoon

broer. Hendrik Naes, Jacob Bette, Jacob ule Moerstrate. Clais Utenhove I, 
Jan Utenhove ser Herteliefs, Willem de Bomere, Hendrik de Mindere, 

Frans van Coudenhove, Jan De Visch, Mateus de Puur, Jacob van Lovelde. 

Jan Sateleu. Pieter van der Asselt, Jan van Wallekine en Joes Raes, die 

allen, nog voor de moord op Van Artevelde werd gepleegd. in stadsdienst 

traden ( 725
). Sommigen van de collaborerende klerken stierven lussen de 

jaren 1338-1345. 

Jan Van de Bossche stierf op 9 januari 1343. I-lij was in dienst 

getreden in het schepenjaar 1332-33 ( 726
). I-lij werd vervangen door I-1. De 

Mindere ( 727
). 

Ook Pieler de Coster overleed in 1343 (12R), nadat hij in 1338 in 

dienst was getreden als klerk van de erfelijke renten (1 2
\
1
). Jan Tolvin was 

reeds in 1298 in stadsdienst gelreden (1 30
). Overleden in 1344-45, werd 

hij door zijn zoon Jan Tolvin ll opgevolgd (1 31
), terwijl Pi eter de Coster 

door Jan Utenhove ser Herteliefs werd vervangen ( 732
). 

Een stadsklerk, Jacob Betle, nam ontslag in 1343 (133
). Hij was ge

huwd in 1339, was meermaals stadspachter, ostellier, en speelde een rol 

als schepen in de stad (134
). Na de dood van Van Artevelde. maar nog 

tijdens het beleid der anglofiele hoofdmannen, werden enkele klerken door 

anderen vervangen. Het waren meester Willem de Bomere, die in de loop 

van het schepenjaar 1345-46 werd vervangen, en Frans van Coudenhove 

die in dienst kwam in 1343-44 en het bleef tot de reactie weer aan de 

(725) Depauw, R. I 161-162-278-279-392-393 11 295-294-377: Depauw, Cart. Art. 687: 

S.A.G. JBK 1339-40 fol. 4 v0 • Een Huezeldonck heeft ook een tijd gefungeerd. ib. 

(726) Vuylsteke. R. 11 829: Depauw, R. 11 199. 

(727) Depauw, R. 11 195. 

(728) Depauw. R. 11 199. 

(729) Depauw, R. I 162. 

(730) Vuylsteke. R. I 82. de Rethune. Cart. Elis. 46. I lij was de oudste bekende Gentse 

stadsklerk. 

(731) D<'pauw, R. 11 358-376-462 JIJ 203. Hem werd slechts 120 p. op zijn p<>nsioPn 

uitgekeerd. Zijn erfgenamen w<'rden vergoed. ib. 

(732) Depauw, R. 11 15. 

( 733) Vergelijk D<'pauw, R. 11 199 en 294-295. 

(734) De pauw. R. lil 557 11 97 I 386. 
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macht hvam ( 735
). In 1345-46 werd Piel er de Cnedere in dienst genomen 

als klerk van de erfelijke renten (1·16
). en in 1346-47 vervangen door Pieter 

\'an Laerne of van Vlacem ( 7 '
17

). 

OPNIEUW TROUW EN DUI3I3ELH/\RTIG!-IEID 

Wij deelden reeds mede dat onder de klerken die in dienst waren 

genomen nog vóór Van Artevelde aan de macht kwam, er waren die het 

oud regime !rouw bleven. terwijl anderen met de rebellen collaboreerden. 

I-lel loont de moeite de activiteit te belichten van de klerken. die tijdens 

het tweede bewind der Gentse hoofdmannen fungeerden. 

Twee figuren traden op treffende wijze op de voorgrond. !lel waren 

\Villem de Romere en Jan De Coster. de schoonbroeder van Van 

Artevelcle. 

\Vil/cm de Bomere 

WillE:m de Bomere was blijkhaar geen geboren Gentenaar. In een 

paar Engelse heseheiden wordt hij genoemd «van Diksmuide» (138
). Het 

kan best 7ijn dat her Willem de Bomere een Westvlaming was. Hij was 

een priester. die later pastoor zou worden van St. Maria le Aarden

burg ( 7 '
19

). liij begon zijn carrière van « stedeklerk en raad» te Gent op 

15 augustus 1338. Üp 25 augustus van helzelfde jaar woonde hij reeels te 

Brugge een parlement bij waarop de graaf en het gemene land tegen

woordig waren en waarop werd gehandeld over de oorlog met de 

Engelsen ( "' 0
). Meester Willem werd weldra een van de bijzonderste 

Gentse ambassadeurs. Evenals Jan Utenhove, .lacoh Uter J'v!oerslrate en 

.Jan Oe Coster onderhield hij levendig contact me! de Engelse koning. 

Edward 111. en zijn vertegenwoordigers in de Lage Landen. Zo was hij het 

die met .Jan de Coster vertrok naar een parlement in Brabant. om mel de 

herlog van Gelder «terminatie» te maken van de schade die de Engelsen 

de Vlamingen hadden berokkend op zee, die onderhandelde <O\'er de 

kooplui», enz. ( 741 
). I lij werd met andere Gentenaars mel opdrachten 

( 735) De pauw, R. 11 358 III 300. 

(736) Depauw, R. 11 459-479. 

(737) ib. III 48-49-202-203. I-lij was het nic>t ffi<'<'f in het sclwpcnjaar 13-18-Ll9. ih. III 
300. 

(738) I( 0. Lond<'n C.P.R. (1338-40) 468. 

(73CJ) V. d. I-IaPghcn, TPn '0.1all<' 69. 

( 740) D<'pnuw, R. I 285. 

(741) D<'pauw. R. I 286-289-307-'100. 
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belast bij de graaf van Holland in Rieland, bij de goeverneur van Rijsel, 

bij de graaf van Henegouwen ( 7-1
2

). Hij was het die met twee Gentse 

schepenen en in gezelschap van de graaf, die door de Arleveldisten de les 

was gelezen. namens Vlaanderen. de Franse koning. onder bedreiging van 

wapengeweld. kwijtschelding ging verzoeken van de sententies van excom

municatie en de teruggave eiste van Waals-Vlaanderen { 743
). Hij was het 

die met een collega e.a. Gentenaars, in gezelschap van de graaf. te 

Dendeimonde het Vlaams-Brabants verbond van 1339 ging bespreken (1 44
). 

Het was meester Willem die met andere Gentenaars, met 's graven raad. 

en met ambtenaars en hovelingen van de hertog van Brabant. in Vlaan

deren en in Brabant de eed ontving op dat verbond (1 45
). Hij was het die 

met een Gentse schepen en mei Koning Eduard te Sluis inscheepte naar 

Engeland op 19 februari 13--lO. om van het Engelse volk de eed le ont

vangen op het Engels-Vlaams verbond (1 46
). !lij was het die contact hield 

met de hertog von Brohant en de Brobamlers en met Henegouwen { 747
). 

J-lij was het die mede Ie Antoing op parlement trok op 6 l'ebmari 1341. 

om «de versle» of wapenhesland lussen Porijs en Lnnden, dat vóór Doornijk 

was besproken, te confirmeren (1 48
). Het was Willem de Bomere die met 

P. V. cl. Asselt op 2 mei 1341. en later op 23 september 1343 tot de 

Engelse koning ging op hel eiland, om hem «te verrnaenne van der scult 

die hi der stede sculdich es ende omme vele andere bederve daer ze mede 

gheladen warem (1 49
). I-lij woonde nog talrijke parlementen bij in het 

graafschap. !let was mee~ter Willem die de laatste pijnlijke dagen van 

Jacob van Artevelde heeft meegemaakt. Hij trok op 11 juli 1345 met zijn 

collega's Jan Ctenhove en Augustin en met Gentse hoofdmannen en 

schepenen naar Sluis, waar .lacob Van Artevelde was om het verlangen 

van Eduard 11! te vememen. J-lij keerde huiswaarts na !wee dagen, maar 

keerde met zijn collega's Jan Utenhove en .lacoh van Lovelde en vele 

óndere Gentenaars weer naar Sluis «upt last van der hezeghe\inghen die 

(742) ib. I 304-305-400. 

(743) ib. I 403-475 <om te vNkrijgen de palen van Vlaanclcrcn>. 

(744) ;b. I 404-405. 

(745) ih. I 406. 

(746) ])<'pauw, R. I 410. Op de Vrijdagmarkt te Gcnl hadden de Vlamingen in de 

hancl<'n van de Engelse koning de eed op dit vcrbond afgelegd. De BomPre was 

ook in juni 1340 op een parlement waarop ook de Engelse koning tegenwoordig 

was. Ocpauw. R. I 421-422. I lij was ook op lwl parlement m<'t clc Engelse koning 

te Sluis in juni 1340. ib. I 421-422. 

(747) D<'pnuw, R. I '122 11 3ó-37. 

(748) ib. !I 44. 

(749) iiJ. 11 44-45-298-299. 
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onse heere de coninc begheerde» ( 750
). Kort na de moord op Van 

Artevelde trok Willem met schepenen naar Brugge om «te soulene ende 

te ghecrighene fijn van gelde mede te betaelne den commer ende last die 

de stede lachter was van den frocke» es 1
). ln dato van 16 oktober 1345 

trok hij mede op parlement te Kortrijk, «daer waren van ons heere sconinx 

van Vrankerike ende van Ingeland lieden ende ute den steden van 

Vlaanderen» ( 752
). Op 26 januari 1346 vergezelde hij zijn collega Augustin 

en een grote Gentse deputatie naar l'vlenen, naar een parlement met de 

graaf van Vlaanderen en gezanten van de andere steden, «om te sprekene 

van pays ende acorde hoe dat mijn heere de graaf soude maghen cammen 

binnen de lande ter eere van de eendrachtechede» (1 53
). Op 6 mei 1346 

reisde Willem de Bomere met zijn collega .Jan De Visch naar Atrecht om 

te onderhandelen met de cardinalen, die paus Clemens had aangesteld om 

de \Tede te bewerken tussen Parijs en Londen. Op die hijeenkomst was de 

Bomere. reeds kanunnik van Southweli door tussenkomst van Edward 111. 

met Andnw de Oxford de bemiddelaar van de Engelse koning ( 7 ''
4

). Is 

hij na de onderhandelingen zich voor een tijd in Engeland gaan vestigen'? 

In elk geval wordt hij niet meer vermeld in de staelsrekeningen en was hij 

geen klerk meer te Gent het volgende schepenjaar. Op 20 mei 1349. toen 

de readie met de graaf Vlaanderen had weergewonnen, fungeerde W. cle 

Bomere echter weer als klerk. maar. .. te Brugge (1 55
). 

In november 1351 werd dezelfde W. de Bomere door Lod. van Male 

«en regarcl et considération as bons loyauls et aggréables services que nos 

aimés en féals clercs et conseillers. mestre Willem de Bomere nous a fais 

en temps passé, fait incessament et es perons quil fera en temps venir». 

beloond met een jaarlijkse rente van 300 p. par. Vl. Munt (1·' 6
). Dat W. 

De Bomere 's gravenklerk en raadsheer werd wekt geen verwondering, als 

men weet welke rol hij speelde onder het tweede bewind der hoofd

mannen. Vertrouwd met de rebelse geest der Arteveldisten, met hun 

financiële toestand. met hun oogmerken en handelingen. in nauw contact 

met de Engelse koning en zijn geallieerden. wier vertrouwen hij had weten 

nf le dwingf'n. was het niPt vreemd dat hij een nauwkeurige en belang-

(750) ib. IJ 392. Er was blijkbaar sprake van hct onterven van de graaf. 

(751) Depauw, R. I 482-483. Een koop- en vcrkoopoperatie om aan gereed geld te. 

geraken. 

( 752) ib. IJ 484-485. 

(753) ib IJ 488. Op 7 maart 1346 had hij alleen rontact met de heer de Beaumont tc 

ValcnciPnncs. ib. IJ 488. 

(754) ih. IJ 491 ; Foedera JIJ (1) 64. 80-81. 

(755) De L. S., Cart. I 215. 

(756) DeL. S., Cart. IJ 13. 
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wekkende bron vnn inlichtingen was geworden voor Lod. Yan Male, die 

zijn verraad zeer op prijs moest stellen. Zijn anglofilie, eens betaald door 

de Engelse koning, die hem reeds in 1340 met een jaarlijks pensioen van 

40 p. op de Koninklijke Engelse Schatkist begiftigde, alsmede met jaarlijks 

twee kleden getrokken op 's konings wardrobe (1s 7
), en die in St. Marie te 

Southweli hem de provende Northmuskham toestond, en hem later 

kanunnik van Southweli benoemen deed ( 758
), werd geruild voor een 

grafelijke aanhankelijkheid die hem het hoog pensioen van 300 p. par. 

opbracht. En Yan geestelijke waakhond van Loclewijk van Nevers ,..--< Van 

Artcveiele deed hem in 's gravenraad fungeren ----"' ( 75 !)) werd hij eerst een 

steun voor het reactionaire Brugge, dat zijn Gentse bondgenoot verraadde. 

en nadien een instrument van Loclewijk van l\1ale. die de hoofdman Van 

Artcveiele en de ruwaart Sirnon de l\1irahello. als het ware geliJkschakelde 

met andere « notables conspirateurs et tra i tres» van de graaf en de Franse 

koning {' 60
). W. Oe Bomere was het type van de opportunistische klPrk. 

die van alle hout pijlen wist te maken. een man zonrtpr rugr.egraat, zonder 

scrupules, zonder eergevoel. die zelfs als priester het aangepredikt celihaat 

van paus Gregorius \'[[ in de wind sloeg en zijn dochter liet huwen te 
Brugge ( 761). 

/ an de Coster 

Zoon van de stadsklerk Pi eter de Coster en vrouw Heilzoete ( 762
), 

en schoonbroer van Jacob Van Artevelcle. Hij was de vertrouwensman van 

de Gentse hoofdman die hem in dienst nam, waarschijnlijk in juni 1338. 

Op 23 juni 1338 werd hij door Van Artevelde buiten Gent gezonden met 

een speciale opdracht ( 761
). 

(ï57) R. 0. Londen C.P.R. (1338-40) 416-480-544; Foedera !I (2) 1124; Froissart 

(ed. Kervyn) lil 481. 

( 758) F oedera 111 (I) 80-81. In 1345. Oe eerste Vlaamse klerk die een Enge];; pensioen 

genoot en een vacatie was meester Wulvin, grafelijke klerk in 120ï-08. Gheldolf 

o.c. 198. 

(ï59) V. d. HaeghPn, Ten Walle 37. llij kreeg 300 p. par. op het spijker te Veurne. 

de L. S .. Cart. II 13-14. 

1760) Oepauw, Cart. Art. 262. 

(761) S.A.G. R. 1354-55 XLIX v0 . Zijn nicht Maria de BomPre was gehuwd md een 

Jan van Lichtervelde. Ze hadden grafelijk leengoed in de parochie van Stuivers

kerke in hd Veumeambacht. De L.S .. Cart. 1 295. I-let goed van Jan van Lichter

velde werd latPr geconfiskeerd. Dcsplanque. lnv. 11 112 (tussen 1358 en 1363). 

De familie de Hom..re had ook bezit in de streek van KaprijkP en Bassevelde. 

Dcpauw Cart. Art. 846. In een bescheid Wf?rcl meester de Bomere <presbyter 

consilinrius> g<'noemd. V. d. llaeghen o.c. 53. 

1762) f)ppauw. Obit. 73 ; 0Ppnuw, R. 11 28. 

(763) 0Ppauw. R. 1 !88. Voor zijn kiNkschap ; Ocpnuw. R. I 392 11 28-108-199-295. 
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Nadien kreeg hij als ambassadeur, en naar ons oordeel als bijzonder 

agent van Van Arteveldc, nog meerdere interessante opdrachten te ver

vullen bij de Engelse koning, de hertogen van Brabant en Gelderland, de 

graven van Vlaanderen en Henegouwen. I-lij reisde doorheen de Lage 

Landen, naar Engeland. Frankrijk, Bretagne enz., vaak alleen of ook in 

gezelschap van Gentse hoofdmannen en schepenen, dekens, ontvangers, 

klerken. Üp vele parlementen werd hij tevens afgevaardigd ( 761
). I-lij bleef 

in functie minstens tol in maart 1343 (1 65
). Jan de Coster was priester {' 66

) 

evenals rle Bom ere. I lij was magister in artilms ( 767
) en beschikte over een 

« capelrien» in St. Veer! ekerk in 1342, en was ook tot 1347-48 kapelaar 

van St. Jan ( 768
). 

In het schepenjaar waarin hij ontslag nam als stadsklerk was hij 

nrchicliaken van East-l~iding te Y ork, door tussenkomst van, en zonder 

twijfel als beloning voor bewezen diensten aan Edward lil ( 769
). I-lij werd 

trouwens in 1342. in hoedanigheid van kl(•rk van de Engelse koning. 

begiftigd met een pensioen van 20 p. 's jaars, te betalen op Pasen en 

St. Michielsdag ( 770
). 

7ijn trouw aan het regime van Van Artevelde en aan koning 

Edwarcl 111 werd door de reactie in 1349 bestraft met verbanning. Deze 

Gentse anglofiel werd, evenals de zonen van .lacoh Van Artevelde, op hel 

eiland onder de bescherming genomen van de dankbare Engelse 

monarch ( 771 
) • 

Te Gent deden Jan de Costers schuldeisers zijn bezit onteigenen in 

1350 (' 71
bis). In tegenstelling met Willem de Bomere was Jan de Coster 

de consequente ambtenaar, die met lijf en goed zich politiek had geënga

geercl. en zichzelf en de beweging die hij steunde tot het uiterste trouw 

bleef. 

Pieler van der Assell 

Een zeer actief, zeer revolutionair figuur tijdens het beleid van Jacob 

Van Artevelde was Pïeter Van der Asselt. Nu eens was de man 

(764) Depauw, Cart. Art. 693-694. I-lij werd ook met afvaardigingen van Brugge en 

Genl naar Engeland gezonden. Depauw, R. 11 215. 

(765) Oepauw, R. 11 215. 

(766) S.A.G. JBK 1349-50 fol. 36. 

(767) Fayen o.c. ii 485. 

(768) Dcpauw, Cart. Art. 697-698. 

(769) ib. 655 ; Oepauw, R. !I 288. 

(770) ib. Cart., Art. 645. 

(771) ib. Cart. Art. 669. 
(771bis) ib. 699. 
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schepen {' 72
), dan deedsman:» van Gentse schutters en serjanten (' 73

), 

dan 'sherenkiezer te Gent {' 74
). en tenslotte klerk {' 75

) en raad en 

wisselaar ( 776
). 

Voor hij voor de zaak Van Artevelde gewonnen werd was hij «prin

cipaal raetghevere in rade ende ooc in dade» van Lod. van Nevers ( 777
). 

en watergraaf geweest. Te Gent zelf stond hij genoteerd als os tellier ( 778
). 

In elk geval een voornaam personage. Kort na de machtsgreep van Jacob 

leidde hij Gentse krijgers, bijgestaan rtoor 5 conincstavels. naar Aardenlmrg. 

en werd levens met enkele opdrachten naar Sluis en Aardenburg belast ( 779
). 

I let volgende schepenjaar hield hij ook «van der stede alven» de wissel 

te Gent ( 7so). Tijden;; zijn klerkschap in het schepenjaar 1339-40 ( 7s 
1

) 

was hij bijzonder actief. I-lij ontmoette, hetzij op parlementen, hetzij alleen, 

de Koning van Engeland, de hertogen van Brabant en Gelder, de graven 

van Henegouwen en Vlaanderen ( 782
). Hij stelde in opdracht van de 

ruwaart Simon de Mirabello schepenen aan te Brugge ( 783
), wat hij ook te 

Kortrijk deed toen hij schepen was ( 784
). Hij trok later naar Parijs bij de 

koning, en reisde tot tweemaal toe met zijn collega W. De Bomere naar 

Engeland om geld voor de Gentenaars, wat hij ook meebracht ( 785
). 

Eveneens trok hij bij koning Eduard, en later ontving hij alweer voor Gent 

geldelijke steun van Engeland ( 786
). Evenals Pi eter de Coster leende hij 

de stad «ter noet ende len laste:» ( 787
). 

Zijn samengaan met de Gentse Arteveldisten moesl hij tenslotte met 

verbanning en verbeurdverklaring van zijn goederen bekopen. Üp hel 

eiland, waar hij asyl had gevonden, stond hij onder de bescherming van 

Edward lil {'88
). In Vlaanderen werd zijn bezit door de graaf aan Jan 

(772) Nl. in 1340 en 1344. Memorieb. 48-55. 

(773) Oepauw, R. I 245. 

(774) ib. li 263. In 1343. 

(775) Klerk van de erfelijke renten, ib. li 377. 

(776) Oepauw, R. I 260. 

(777) Oe L. S., Cart. I 160 ; Oesplanque, lnv. li 114. 

(778) Oepauw, R. li 554 (1343). 

( 779) ib. I 284-286. Hij ging te Axel en I-luist gijzelaars kiezen. 

(780) Te zamen met Jan Zegers. Oepauw, R. I 260. 

(781) Oepauw, R. I 392. Hij genoot een pensioen van 200 p .. hetzelfde als Jan de 

Coster en Clais Utenhove I. 
( 782) Oepauw. R. I 419-420-422. 

(783) ib. I 409. 
(784) ib. 11 384. En in 1341 nogmaals te Brugge en te Aardenburg. ib. ll 117. 

(785) ib. li 265-274-298 en 44-45. 

(786) ib. [[ 208. 

(787) ib. 11 165. voor de Coster ib. I 466. 

(788) Oepauw, Cart. Art. 134. 
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Y oens ( 789
) geschonken, die toen nog graafgezind was, maar jaren later het 

Gents verzet tegen Lod. van l'v1ale zou aanvoeren. Van der Asselt zelf 

werd tevens als gijzelaar door de graaf opgeëist, toen de reactie voor de 

poorten van Gent stond in 1349 (7 90
). Pieters dochter Margareta, echt

genote van de Gentse poorter Jacob van West, en deze laatste zelf, ver

effenden later alle schulden die hun vader en schoonvader de graaf ver

plicht mochten zijn ( 791
). Pi eter Van der Asselt was door het huwelijk van 

zijn dochter verwant met Jan van West, de latere urbanistische bisschop 

van Doornijk en). I-lij woonde waarschijnlijk in de St. Jansparoch ie (1 93
). 

Mateus de Puur 

Een andere klerk, Mateus de Puur, die te Gent in stadsdienst werd 

ingezet als « versiet ter yssuem, klerk-ontvanger van het geld der fugitieven, 

klerk van de erfelijke renten (1 94
), en als schepenklerk tijdens de bezetting 

van Oudenaarde door de Gentenaars (7 115
), werd in 1349 door de graaf 

eveneens als gijzelaar opgeëist en zwaar beboet voor Zijn activisme. I-lij 

kocht echter van de graaf zijn gijzelaarschap af en kreeg meteen vergiffenis 

voor zijn opstandigheid ( 796
). Mateus de Puur was gehuwd met een 

drapière ( 7117
). 

]acob ute Moerslrale. 

Werd reeds vóór Van Artevelde hoofdman werd te Gent als scribent 

en kopiïst in stadsdienst genomen ( m). I-lij werd eerst in juni 1338 als 

klerk-pensionnaris aan het werk gezet ( 799
). I-lij deed o.m. in de verschil

lende Vlaamse steden het volk zweren op de overeenkomst tussen de graaf 

en de drie Vlaamse steden geleid door Gent. I-lij vervulde verder opdrachten 

te Hulst en te Axel ( 800
), te Mechelen bij koning Edward lil ( 801

), te 

(789) L. S .. Cart. I 160. 

(790) Dcpauw, Cart. Art. 134. 

(791) Despianque, Inv. Il 114. 

(792) Oepnuw. Adhésion 675. 

(793) Oepauw, R. Il 165. 
(794) Ocpnuw, R. I 281-376 Il 13-162-272-355-377. Op 6 mei 1338 deed hij het Land 

van Waas trouw zweren aan de politiek van Van Artcvclde. ib. I 206. Hij 

<gaderde> ook het verbeurd goed dat hij opspoorde. ib. li 492. 

(795) ib. li 257. 

(796) ib. lil 110 ; de L. S. Cart. I 24 en 275-276. 

(797) Oepauw, R. lil 336. 

(798) Vuyisteke, R. Il 974. 

(799) Oepauw, R. I 187. 

( 800) ib. I 286. Zie ook I 190. 

(801) ib. I 292. 
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Atrecht ( 802
) met betrekking tot het geding van Rijsel van Oowaai, te 

Antwerpen bij de hertog van Gelder, te Ertvelde om orconscepe te horen, 

te Bmgge «em der sententiën wille» ( 803
). 

Hij hield zich vooral administratief bezig, schreef procuraties die hij 

ondertekende, ontvangstbewijzen, verbondsakten, dit tussen Brabant en 

Vlaanderen van 1339, betaalde lieden die «saten ter inqueste» of tekende 

«de sententies van der absolutien», leverde zilverwerk aan de stad dat 

dienen moest voor prosent, ontving het geld der fugitieven, betaalde de 

onkosten veroorzaakt door de jaarlijkse ommegang te Doornijk ( 804
). 

Evenals Tvlateus de Puur en Pieter van der Asselt werd Jacob ute 

Moerstrate in 1348 als gijzelaar opgeëist ( 804bis) en waarschijnlijk ver

bannen. Hij had blijkbaar een zoon Jacob die nog leefde in 1363 ( 805
). 

AFDANKINGEN 

Werden sommige klerken ~ collaborateurs van Van Artevelde als 

Jan Oe Coster, Pieter van der Asselt, Jacob ute Moerstrate, Mateus de 

Puur, ~ wegens hun politieke gezindheid en hun activisme opgejaagd, 

opgeëist als gijzelaars, beboet, hun goederen in beslag genomen of ont

eigend, of als Gentse bannelingen naar het eiland gedreven, nog anderen 

werden afgedankt door de reactie. Het waren : Jan Utenhove op de Hoog

poort, Jan Utenhove ser Herteliefs, Hendrik de Mindere, Jan van Rode, 

Frans van Coudenhove, Hendrik Naes en Gossin van Coudenhove. 

Sommigen onder deze klerken en raden waren hardnekkige aanhangers 

geweest van het nieuwe regime dat met Jacob werd ingeluid. 

Dit betrof vooral de stedeklerk en raad Jan Utenhove op de Hoog

poort en Hendrik de Mindere. 

/an Utenhove op de Hoogpoort 

Jan Utenhove trad in het schepenjaar 1335-36 in stadsdienst. Hij was 

de eerste klerk die de titel verwierf van «klerk ende ra et» ( 806
). Hij had op 

stadskosten studiën gedaan in het buitenland en speelde onmiddellijk als 

(802) ib. 

( 803) ib. I 294-296 11 37 111 21 o. 
(804) Oepauw, R. I 216-382-457-160 11 352-376-272 111 261-322-323. Hij trad ook op 

als borg voor een ostellier en een stadsontvanger. ib. 11 555 111 406. Zie ook de 

St. Genois lnv. n° 1704 (10 dec. 1348) en n° 1702 (5 dec. 1348). 

(804bis) Depauw, Cart. Art. 134-136; de L. S., Cart. I 549; Oepauw, Cart. Art. 

135-136. 

(805) Depauw, Cart. Art. 307. 

(806) Vuylsteke, R. 11 992; Oepauw, R. J1 479. 
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klerk een eersterangsroL Al de parlementen waaraan hij deelnam en al zijn 

contacten met vorsten en hoogwaardigheidsbekleders opsommen zou ons te 

ver leiden. Maar geen parlement, geen plechtigheid van betekenis ging door 

zonder deze prima kracht. Meester Jan Utenhove stond volledig in dienst van 

Van Artevelde en de zijnen, en van de anglofiele Gentse magistraat die Van 

Artevelde opvolgde en wier streven hij in de hand werkte. Hij was het die 

na Arleveldes dood het huwelijk ging bedisselen tussen de jonge, onervaren 

Lod. van J'v1ale en lsabella van Engeland ( 807
), en die betrokken was in de 

onderhandelingen die te Kales plaats vonden tussen Edward 111. de Vlaamse 

graaf en de Vlaamse steden, op het einde van 1348 ( 808
). Hij was een 

grote Yriend van Koning Edward lil. Het is waarschijnlijk, ofschoon geen 

bronnen hiervan getuigen, dat hij, die toch tol de gegoede stand behoorde, 

zijn straf kon afkopen. Hij werd niet als gijzelaar opgeëist door de graaf. 

Hendrik de Mindere 

Was als klerk eveneens bepaald bedrijvig. I-lij had vele reizen onder

nomen voor de stad naar Engeland ( 809
), naar Frankrijk ( 810

) en elders. 

l-Iij had Jan van Bossche, die op 9 januari 1343 was overleden, opge

volgd ( 811
) en kreeg ontslag toen de reactie het bewind in handen kreeg. 

Hendrik Naes 

Trad in het schepenjaar 1337-38 ( 812
) als klerk in stadsdienst. Hij 

werd bedankt door de reactie, doch reeds in 1352-53 opnieuw in dienst 

genomen ( 813
). Hij bleef zijn ambt uitoefenen Lot in het schepenjaar 1369-

70 ( 814). 

~ /art van Rode 

Hij trad in dienst in hCI!: schepenjaar 1347-48 ( 815
) en werd door de 

reactie op zij gezet. Hij werd «her:» ( 816
) genoerneL Hij bewees de stad 

nog diensten in het schepenjaar 1361-62 ( 817
). 

(807) Zie nota 485. 

( 808) Depauw, R. lli 305-306. 

(809) Depauw, R. lil 305-209-215-69. 

(810) ib. lil 207. I-lij werd ook <den en <hen genoemd, en werd schepenklerk. 

Depauw, leper J. Pop. 295. 

(811) ib. !I 199. 

(812) ib. I 162. 

(813) Depauw. R. lil 300-359 en S.A.G. 1352-53 CCLVI. 
(814) S.A.G. R. 1369-70 XIII. 
(815) Depauw, R. III 203. 

(816) ib. 111 314. 

(817) S.A.G. R. 1361-62 CXXXIV v0
• 
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/an De \'isch 

Was als Jan De Coster, H. Oe !vlindere. \V. de Bomere e.a. een 

aanhanger van J. Van Artevelde. I-lij trad als stadsklerk in dienst in hel 

schepenjaar 1338-39 ( 818
). en bleef dit tot in het schepenjaar 1346-

47 ( 819
), waarschijnlijk zelfs tot in 1349. I-lij werd in 1357-58, toen het 

gezag van de reactie ondermijnd geraakte, weer klerk en bleef het tot in 

het schepenjaar 1369-70 ( 820
), en misschien nog langer. I-lij was een erf

achtig man ( 821
) en woonde nabij het Gemardduivelsteen ( 822

). 

Gossin en Frans Van Couclenhoue 

Beiden waren waarschijnlijk familie van het voornaam geslacht der 

Van Coudenhoves te Gent ( 823
). Frans, in dienst getreden in het schepen

jaar 1343-44, Goss:n in 1326-27 ( 824
), werden door de reactie afgedankt 

in 1349. De laatste was vele jaren ononderbroken klerk van de «alle 

onder». ln 1339-40 werd hij een tijd vervangen door Jacob Sateleuwe ( 825
). 

/an Utenhoue ser flertelie/s 

Was de zoon van een voornaam en rijk Gents poorter genoemd 

Ertelieve, die in 1324-25 de stad geld leende, en die na Giselbrechl Rijn

Yisch het hoogste bedrag stortte, nl. 100 p. Ertelieve overleed in 

1327-28 ( 826
). Jan begon zijn ambt uit te oefenen in hel schepenjaar 

1340-41 ( 827
) en werd na 3 januari 1349 aan de dijk gezet door de 

(818) Dcpauw, R. I 279. 

(819) ib. III 48. 

(820) S.A.G. R. 1369-70 XIII en 1372-73 XLVIII en v0
• Hij werd dit schepenjaar niet 

meer vermeld. 

(821) DeL. S .. Cart. I 640. 

(822) S.A.G. Boek der werken 1363-64 fol. 175. 

( 823) Nl. Pi eter, Jan. Giselbrecht en Kerstoffel Van Coudcnhove. Depauw, R. Il 559 ; 

de Ghell. d'Elsegem o.c. 299 en nota. 

(824) Vuylsteke, R. I 530 ; Depauw. R. Il 358. 

(825) Depauw, R. I 392. 

(826) Vuylsteke, R. I 424 li 584. 

(827) Dcpauw. R. 11 15. Hij is niet te verwarren met zijn tijdgenoten : Jan Utenhove 

op de' Hoogpoort. Jan Utenhove in de Munte, Jan Utenhove in de Volderstraat. 

Jan Utenhove St. Pieters, de wever, Jan Utenhove, de deken van de makelaars 

die weilicht dezelfde was als J. Utenhove. de ostellier en J. Utenhove f. J.. Jan 

L1tenhove de halleheer. Jan· Utenhove de Rof. de stedeserjant, Jan Utenhove in 

de Scelstraat. Jan Utenhove in de Veldstraat en Jan Utenhove de poorter of lid 

van de poorterie. Cfr. Depauw, Obit. 60 ; Depauw, leper jegen Pop. 292-297 ; 

Depauw, R. lil 352-280 11 386-653. S.A.G. R. 1360-61 LXIII en Wijsdom v. 

dek. ( 1376) fol. 15. 
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reactie ( 828
). Hij werd weer in dienst genomen in 1376-77 voor ongeveer 

een jaar, na reeds in 1358-59 de stad diensten te hebben bewezen ( 829
). 

DE REPRESSIEJAREN 1349-1359 

Werden de ware Arteveldegezinde klerken vervolgd of lot ontslag 

gedwongen, anderen hadden de graafgezinden niet ontgoocheld, wel in

tegendeel. Sommige klerken die door de anglofielen waren aangeworven, 

of met hen hadden saamgespannen als Auguslin van Zinghem en Jan van 

Lovene, hadden waarschijnlijk in het geniep de zaak van de graaf gediend. 

In elk geval, toen na 3 januari 1349 de graafgezinden na een slachting in 

de Munte en op de Vrijdagmarkt, het beleid weer in handen kregen, fun

geerden zij met de reactionairen verder. 

,_ / an Tolvin 

Jan Tolvin Il kwam na de dood van zijn vader in het schepenjaar 

1344-45, zelf klerk, twee jaar later in stadsdienst ( 830
). Hij vervulde reeds 

vroeger bepaalde opdrachten voor de stad, als het roepen van de pachten 

in alle kerken ( 831
). Hij bleef stadsklerk lot in 1382 ( 832

). Waarschijnlijk 

was Heimie T olvin, eveneens stadsklerk ( 833
) in 1382, zijn zoon. Jan 

Tolvin had een zuster, die non werd in het gasthuis te Gent ( 834
) en 

mogelijks een broer Jacob, die eveneens klerk werd ( 835
). Hij zelf was 

gehuwd in het schepenjaar 1355-56 ( 836
). 

,_ Augustijn van Zingem 

Trad als ontvangersklerk in stadsdienst in het schepenjaar 1330-

31 ( 837
) en bleef het, spijt elk nieuw regime, tot 1359-60 ( 838

). Zijn zonen 

(828) Depnuw. R. lil 359-300. 

(828) SAG. R. 1376-77 LXX en 1359-60 XLVIII en 1360-61 XC: Vuylsteke. R. 
Filips 23 en 81. 

( 83')) Depétuw, R. ll 358 lil 203. 

(R3:) Vuylsteke, R. I 431. 

(832) Vllylsteke, R. Filips 339. 

(8.33) ib. 339-403-501. 

(1334) Vuylsteke, R. !I 704. 

(833) In 1357-58 S.A.G. 1357-58 CCLX. 
(8.3G) S.A.G. R. 14 j. 1355 - 2 j. 1356 LXXXIVv0

• Er waren te Gent nog Willem 
Tolvin, stedeserjant en Lippin Tolvin. S.A.G. R. 1357-58 klndb. CCXX!Ilbis en 
CCXI! v0

• 

(837) \tuylstcke, R. !I 760-793. 

( 8:'\fl) S.A.G. R. 13.59-60 eerste fragm. LVII. 
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Jan en Frans werden eveneens stadsklerken ( 839
). Hij was een tweede maal 

gehuwd met Agatha de Beildemakere, en leefde nog in 1365 ( 840
). Hij 

behoorde blijkbaar evenals Jan De Visch tot de poorterie. 

/acob van Louelde 

Deze klerk was in het schepenjaar 1343-44 in stadsdienst getre

den ( 841
) en bleef het tot hij overleed in hel schepenjaar 1357-58 ( 842

). 

Wegens zijn trouw aan de graaf. waaruit zijn verraad ten opzichte van de 

anglofielen duidelijk wordt, werd hij begiftigd met een grafelijk pensioen 

van 30 p. par. Vlaamse munt. De graaf zelf noemde hem «onse ghe

minde» ( 8 '
13

). Jacob Van Love! de was gehuwd in 1344-45 en had een 

dochter die op haar beurt huwde in 1355-56 ( g-14). 

/ an van Leuven of Van Lauene 

Begon zijn klerkencarrière in het schepenjaar 1331-32 ( 845
) toen de 

grafelijke partij te Gent aan de macht was. Hij overleed of nam ontslag na 

het schepenjaar 1349-50 ( 846
). Meester Jan· van Lovene of Jan, dictus de 

Lovanio, was o.m. notarius publicus en tabelhoen ( 847
). Hij was priester 

van het bisdom Doornijk en zong te Genl zijn eerste mis in 1335-36 ( 848
). 

I-lij werd licentiaat in arlibus ( 849
) en kanunnik van St. Veerle en van 

0. L. V r. van Antwerpen ( 850
). Hij woonde le Gent in «de Eng eh. De 

reactie spaarde hem in 1349 evenals Augustin, Van Laveide en T olvin. 

(53'!) S.r\.G. R. 15 aug. 1355 - 2 juli 1356 LXXXVI v0 en R. 1357-58 CCLVII v0
; 

R.:\.B. Oostenrijks ronds ( 17 aug. 55). Jan leefde nog in 1379-80 S.A.G. JBK 

fol. 11 v0 
; S.A.G. JBK 1382-83 fol. 11. 

(S,FJ) S.A.G. JBK 1360-61 fol. 16 en 1366-67 fol. 3. 

(84!) Depauw, R. Il 295. 

(842) S.AG. R. 1357-58 CCLXI v0
• 

(R·l3) De L. S., Cart. Il 84. Hij was toen nog klerk (1357). 

(844) Dit was een voorkind of een kind uit een ander huwelijk. Depauw, R. Il 369 ; 

S.A.G. R. 1355-56 fol. 192. Zijn joncwive in 1346 was Morien. Depauw, R. Il 

463-465-450. Zijn dochter heette Celien. S.A.G. R. 1358-59 XXXI. 

( 845) Vuylsteke, R. Il 793. 

( 846) Oepauw, R. lil 412. De sladsrck. onlb1ekcn tot 1 352. 

(847) V. d. I-laeghen, Ten Walle 53-54 ; Vuylsteke R. Il 712. 

( 848) Vuylsteke, R Il 989. 

(849) Fayen, o.c. I! 370. 

( 850) ib. o.c. Il 190-370. Nu eens was hij klerk van de keure, dan van gedele. De

pauw. R. Il 188-392 en I 279. Waarschijnlijk was Jan van Leuven een clericus 

uxoratus wat blijken mag uil een passus uil de stadsrck. <gaven sij der joncfr. 

joncwijf van Leuvene> Depauw. R. 11 374. 

De klerk J. Van Lovene is niet lc verwarwn met Jan van Leuven, de wever en 

Jan van Leuven, de sccppere. Vuylsteke, R. filips 187-201. 
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NIEUWE KLERKEN OP SLEEPTOUW VAN DE REACTIE 

Toen de reactie na 3 januari 1349 het bewind te Gent weer in handen 

kreeg, moest de nieuwe magistraat in de vervanging voorzien van de 

gevluchte anglofiele klerken en van diegenen die werden afgedankt. 

Onder de reactionaire nieuwe klerken van het jaar 1349 moeten ver

meld worden : \Villem Y oens, Gerem Borluut, Thorris Bette, Willem van 

Zele, Jan de Buc of de Boe, de gewezen graafgezinde Jan Portugaie en de 

meelopers Augustin, Van Lovelde, Van Leuvene en Tolvin ( 851
). Som

migen onder deze reactionaire klerken als Willem Y oens, Gerem Borluut 

en Willem van Zele bleven slechts één jaar in functie. 

\Villem Yoens 

Willem Y oens, de vader van de hoofdman Jan Y oens, die in 1379 het 

verzet legen de grafelijke politiek zou leiden, was van de grafelijke partij te 

Gent naar de opstandige partij van Jacob Van Artevelde overgelopen. Hij 

was stadsontvanger en schepen geweest en deken van de kleine nerin

gen ( 852
). I lij steunde echter, evenals zijn zoon Jan de oppositie tegen het 

bewind der anglofielen, die geleid door de weversdeken Jan van de Velde, 

van geen verzoening met de graaf wilden horen en die op de Vrijdagmarkt 

te Gent de readie met de wapens bevocht ( 853
). 

Gerern Borluul en \Vi/lem Van Zele 

\Villem van Zele was evenals Jacob Veihericke. Jacob Van Zele. e.a. 

stadspachter geweest ( 854
). terwijl Gerem Borluul, die blijkbaar tot het 

berucht geslacht der Borluuts behoorde, een paar malen schepen was 

geweest ( 855
). 

Onder de klerken die naast hogergenoemden tijdens de repressiejaren 

1349-58 fungeerden moeten geciteerd worden : Jacob Storum of de proost 

van St. V cerle, Willem Volchout, meester Andries, Clais van der Zickelen . 

.Jan Soyssone, lluge Van der Most, .Jan Ute Wissele, Bertram van Loven

degem, Frans Augustijns, Hendrik i'1artin, .Jan van Oesterzele, .Jacob 

T olvin, Jan van de Walle, Hendrik de Cruden ere, Jan van Vinderhou te. 

Willem van de Pitte, de raden-klerken Pieter Van den Abeele . .Jan Blan

caerd 11 . .Jan van Condenberg en de gewezen klerken Jan De Visch en 

( 851) Depauw, R. IIl 359. 

(852) Depauw. R. I 276-158 11 2. Mcmoricb. 41-37. 

(853) Rogghé. Ghemcente ende Vriendt 122. 

(854) Dcpauw. Cart. Art. 75 ; Vuylstckc, I 93 ; S.A.G. R. 1357-58 CCLXXV. 
( 855) Mcmoricb. 30-36. 
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Hendrik Naes ( 856
). Sommigen onder deze klerken bleven waarschijnlijk 

slechts een jaar in functie. We noemen Willem Valehout ( 857
), de proost 

van St. Veerle, Jan Van Oesterzele, Hendrik de Crudenere, Eertram van 

J .ovendegem. Anderen werden, toen de wevers weer mede aan het beleid 

te Gent kwamen. voor hun diensten bedankt. Zo bv. Jacob Tolvin, Bertram 

van Lovendegem. Jan Blancaerd I! en I luge van der Most, die allen blijk

baar de poorterie vertegenwoordigden en vervangen werden o.m. door Jan 

Daens, stederaarl en klerk, Jan van der Rake. Jan De Raet en Willem van 

Lovendegem ( 858
). 

Tironis Bette 

Thonis Bette was meermaals schepen ( 859
) geweest vóór Van Arte

velde te Gent het beleid nam. I-lij sympathiseerde echter niet met de 

rebellen en verliet naar alle waarschijnlijkheid de schepenbank die hij toen 

hield ( 860
). I-lij had een zoon die later ook schepen zou worden ( 861

). In 

dienst getreden na 3 januari 1349 hleef hij klerk tot in het schepenjaar 

1354-55, waarin hij stierf ( 862
). 

Huge Van der J..Iost 

Deze klerk behoorde tot een patriciërsgeslacht, dat een baljuw aan de 

graaf leverde en twee schepenen aan de stad. I-lij was de zoon van Huge 

Van der Most, de broer van Willem, Joos en Olivier. Huge's oom Olivier 

werd grafelijk baljuw, en dezes zoon Jan werd parochiepastoor te Bouchaute. 

Zijn zoon I-luge werd schepen van Gent in 1348 ( 863
) en was een uit

gesproken anglofiel. I-luge trad als klerk in dienst in het schepenjaar 

1353-54 en bleef het lot 1358-59 ( 864
). I-lij I rad opnieuw in dienst in 

1361-62 en bleef hel tot in 1377-78 ( 865
). 

(856) Depauw. R. Ill 413: S.A.G. 1352-53 CCLVI: R. 15 aug. 1355 - 2 juli 1356 

fol. LXXXIX en LXXXVI v0
: R. 1356-57 CXXIX en CCI~XIv0 : R. 1357-58 

kladb. CCXXV en netb. CCLX ; R. 1358-59 XVIv0 en XVIII. 
(857) W. Volchaut trok naar Avignon inzake hel proces van Ter Duinen en de stad 

Gent. Depauw. R. III 420-421. 

(858) S.A.G. R. 1359-60 LVII. 
( 859} Memorieb. 28-33-38-41-43. Ook ontvanger. V uyisteke. R. Il 859. 

(860) Memorieb. 45. 

(861} Memorieh. 85-96-98. 

(862) S.A.G. R. 1354-55 LlV. 
{863) Oepauw, tBesouch LXX. 
(864) S.A.G. R. 1353·54 XVII en v0 Pn R. 1358-59 XVIII. 
(86'i) ib. R. 1361-62 CXXXII en R. 1377-78 XCII v0

. 
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Eertram unn Lauendegem 

Deze was in 1358-59 in dienst getreden. Hij was echter reeds in 

december 1352 naar Engeland gezonden voor de stad en werd vergoed voor 

het maken van «instrumenten» ( 866
). 

]nro[J Storem of Storwn 

.lacob Stomm, in de rekeningen vermeld als «de proost» van St. Veerle 

te Genl. was als stederaad en klerk in het schepenjaar 1352-53, wellicht 

nog vroeger in dienst gelreden ( 867
). In 1352-53 trok hij naar Avignon ( 868

). 

waarschijnlijk met betrekking tot het proces van de stad met de abt van 

Ter Duinen. en trok op 31 maart 1353 naar Orleans waar hij tot doctor 

utriusque juris promoveerde ( 869
). In 1361 werd hij kanunnik van Ooomijk. 

en in 1355 ook klerk van de Franse koning .. Jan 11 ( 870
). 

Hij werrl tijdelijk weer in dienst genomen in 1367-68 ( 871
). 

fan uan de Wa/Ie ,.._..., 1 I endrik de Crudenere ,........, fan van Vinderlwule 

J. Van de W alle was als klerk van de halle beneden reeds in dienst 

in 1352-53 ( 872
). I-lij werd vervangen in augustus 1355 door Hendrik de 

Crudenere ( 873
), die op zijn beurt werd vervangen door .lan van VindPr

houte in 1356-57 tot 1362-63 ( 871
). 

]an ule \Vissele 

Trad in dienst in 1352-53 ( 875
) en wellicht nog vroeger. I-lij bleef tot 

1358-59 en werd vervangen door Jan van Üesterzele ( 876
). 

(866) S.A.G. R. 1358-59 XVI v0 en XVlll en ,.o; R. 1352-53 CCLIX en R. 1353-54 

XXVII ; de L. S. Cart. I 122. I-lij bewees de stad reeds diensten in 1349. De
pauw, R. lil 439. 

(867) S.A.G. R. 1352-53 CCLVI. 
(868) ib. CCLVII v0

. 

( 869) U. Bcrlière, Suppliques d'lnnoc~nl VI n° 221. 

(870) U. Berlière o.c. n° 221. n° 776 en n° 1824. In 1361 werd hij ook raadsheer van 
de Franse koning genoemd. In de stadsrekmingen wordt zijn naam Jacob Storem 
Pn lacob Steurrem geschreven. Ocpauw. R. 111 385-438. !lij h~wees trouwens dP 

stad reeds diensten in 1349. ib. Delen wij nog mede dat een .lacoh StorPm srhPpen 
wPrd in 1348-49. Depauw, R. 111 273. 

(871) S.A.G. R. 1367-68 CCCVII v0
. 

(872) ib. R. 1352-53 CCLVl. 
I 873) ih. R. 15 aug. 1355 tot 2 juli 1356 !.XXXIX. 
(874) ib. R. 135ó-57 CXXIX ~n R. 1362-fi3 CI.XIV v0

. 

(875) ib. R. 1352-53 CCLVl. 
( 876) ih. R. 1358-59 XVI v0

• 
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.- / acob T aluin 

Werd stadsklerk in 1357-58 en bleef het tot het einde van het 

schepenjaar 1358-59 ( 877
). 

Pieter van den Abeefe 

Van groter betekenis waren de stederaden Pieter van den Aheele en 

Jan Blancaert 11. Pieter van den Abeele was, zoals destijds Pieter van der 

Mersch als eerste stedeserjant ( 878
) in dienst getreden toen de reactie 

opnieuw de macht veroverde. ln het schepenjaar 1352-53 werd hij stede

raad ( 879
) en het jaar tevoren werd hij ook 's graven raad ( 880

). Tussen de 

jaren 1352-1357 nam hij schier aan alle parlementen deel en speelde een 

eerste rangsrol als Iaad en klerk. Toen Gent alweer «wapeninghen» mee

maakte en de reactie onder de druk van de wevers dreigde te begeven, 

verminderde de invloed van Pieter van Abeele, die na het schepenjaar 

1356-57 ontslag nam ( 881
). Ofschoon hij de belangen van Gent diende te 

verdedigen was hij niettemin de vriend van de graaf. «Regardans et con

siderans les bons aggréables services que nos amés Pieter del Auhiel a fais 

à nous, (verklaart Lod. van Male) puis notre darmine entrée en nostre 

conté de Flandres à la recouvrance et conversation dicelle et fait journelle

ment, et ainsi sur I' espérance que nous avons que en ce il doive perseverer 

bien et loyalment». De graaf schonk zijn grafelijke partijganger binnen Gent 

een jaarlijks pensioen van 30 p., te heffen op de «watergraverie et appar

tenances» ( 882
). Zoals W illem de Bomere en Jacob van Love i de was Pi eter 

van den Aheele onder een bedekte vorm een beschermer van de grafelijke 

prerogatieven. Pieter van den Abeele had een zoon die monnik werd van 

de St. Pietersabdij ( 883
) en een broer Jan, een anglofiel ( 884

). die als 

gijzelaar werd opgeëist ( 885
). 

/ an B/ancaert I! 

.Jan Blancaert, een Gentenaar, had te Parijs gestudeerd en werd reeds 

in 1343 meester in artibus ( 886
). Hij genoot van hel schepenjaar 1347-48 

(877) ib. R. 1357-58 CCLX en R. 1358-59 XVIII. 
(878) Depauw, R. IIl 363. 

(879) S.A.G. R. 1352-53 CCLIXV v0
• 

(880) Diegerick. lnv. 11 170 ; de L. S. Cart. I 30. 

(881) Zijn laatste opdracht was van 11 nov. 1356. S.A.G. R. 1356-57 CXXXII. I-lij 
deed reizen naar Engelancl. Dcpauw, R. 111 420. 

(882) rlc L. S. Cart. I 30 ( 1951 ). 

(883) S.A.G. R. 1353-54 XIII v0
. llij had ook een broN Jan. 

(884) ib. R. 1353-54 ; Dcpauw, R. 111 337. 

(885) Depauw, R. 111 417. 

(886) U. fiPrlièrc. Suppliqucs de CIPmenl VI p. 118. 
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af een studiebeurs van de stad ( 887
), waardoor hij zijn studiën, deze maal 

in de theologie, kon voortzetten. [-[ij bracht het aan de Sarbonne te Parijs 

lot baccalaureus en meester in de godgeleerdheid ( 888
) tot «sacrae theolo

giae doctor.» tot «professor in theologie» en tot «sacrae paginae profes

sor» ( ss 9
). Zo Arteveldisten als reactionairen hadden hem met zijn hogere 

studiën geholpen ( 8 ~ 0 ). In 1352 was hij clericus van Margareta, de weduwe 

van Lod. van Nevers. Twee jaren later werd hij aangeduid om in aan

wezigheid van de bisschop van Doornijk en van Terwanen en van de graal', 

de bul te lezen waarhij het interdict over Vlaanderen werd opgeheven ( 891
). 

Nadat hij de stad reeds in 1353-54 diensten had bewezen ( m) werd hij 

stederaad en klerk van Ger,t in hel schepenjaar 1356-57 ( 893
), kort na de 

financiële dictaluur van .lacob over Dwater ( 894
). Rehalve zijn deelneming 

aan talrijke parlcmenten in hinnen-en builenland en o.m. met betrekking 

lot de Vlaams-Brabantse vrede, ondernam hij in opdracht van de stad 

belangrijke reizen naar Engeland. o.m. betreffende de Vlaams-Engelse 

handelsrelaties. !lij reisde ook tweemaal naar Luheck, een eerste maal met 

cle Gentse ostellier .lacob \Villehaerd. mel 's gravens lieden e.a. afgevaar

digden op 17 juni 1358, «daer tland van Ostwaerd zijn zal» om le handelen 

over de schade die de uit Vlaanderen geweken Oosterlingen hadden 

geleden, een tweede maal op 30 juni 1359 te zarnen met de Gentenaar 

Willem van Overleie en in opdracht van de graaf e.a. steden, om een 

akkoord te bereiken teneinde de Oosterlingen weer in het land te 

krijgen ( 89
"). Üp deze laatste reis werd hij gearresteerd en in zijn bezit 

gemolesteerd, waarvoor de stad hem in 1362-63 vergoedde ( 896
). Meester 

Blancaert is waarschijnlijk in het najaar van 1359, toen (Ie wevers te Gent 

weer mede aan het heleiel kwamen, in dienst van de graaf getrcclen. Ret>rts 

in 1358 ·was hij mel zijn collega en stederaad .Ion van Coudenberg, Gents 

randgever van de graaf geweest inzake de gijzelaars die Antwerpen moest 

leveren. en nog eens betrt>ffende de gijzelaars die wensten naar hun haard-

1887) Depuuw, R. 111 205-354: S.A.G. R. 1355-56 fol. LXXXV v0 R. 1357-58 CCL\ïl 
v 0 en R. 1354-55 L. 

(888) U. Berlière o.c. 463 : S.A.G. R. 1357-58 CCLVII v0 en Gill. Vnn SevNen. lnv. 
11 19. 

(889) Bnnlinx, AudiC:ncie 112. 

(890) S.A.G. R. 1357-58 CCLVII v0 en Oepauw. R. lil 190. 

(891) Gill. Van Severen. lnv. 11 18-20; S.A.G. R.135·1-55 XI.IX v0
. 

(892) S.A.G. R. 1356-57 CXVIIbis en R. 1353-54 XXII v0
. 

(893) S.A.G. R. 1356-57 CXXXII v0 en CXXXII. 
(894) ib. R. 2 juli 1356- 15 aug. 1356 CLXI. 
(895) ib. R. 1356-57 CXXXIIl. ib. R. 1356-57 CXXXII v0 Pn CXXXIIl. R. 135';"-58 

CCI .XV 11 en R. 1358-59 XXV v0
• 

(89ri) ih. R. 13ó2-63 CLII. 
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stede terug te keren C97
). Met Jan van der Sickeleu, 's graven ontvanger, 

trok hij naar leper de eed afnemen van de door de graaf teruggeroepen 

bannelingen ( 898
). Als raadsheer van de graaf fungeerde hij ook als 

kanselier en als audencier ( 899
). Later werd hij Gents pensionaris-procureur 

te Reims ( 91
"

1
) en overleed kort na 25 september 1391. Jan Blancaert was 

Cicmenlist ( 901
). Hij had trouw het voorbeeld van Zijn voorgangers W. de 

Bomere, Pieter Van den Abeele en Jacob van Loveiele gevolgd. Rlancaert 

had te Gent een zuster BeeJe, ( 902
) en was misschien verwant met Jan 

Rlancaert die schepen werd te Gent, mogelijks ook met de .l. Blancaert 

stedeserjan t. Voor 1366-67 vvoonde hij te Gent op 1le Knlanderherg ( 903
). 

\ \'illem van cle Pil/e 

Was de zoon van .Jan vnn de Pitte, priester ( 904
). Hij trad in dienst nis 

klerk van de erfelijke renten in 1357-58 en fungeerde het jaar nadien als 

ontvangersklerk en klerk van (Ie erfelijke renten ( 905
). Hij bleef het tot het 

schepenjaar 1380-81 {'1116
). 

DE OPHEfFING VAN DE REPRESSIE 

In het schepenjaar 1358-59, doch vooral in het volgende, had de 

reactie haar repressie uitgevierd te Cent. Met het deelnemen van de 

wevers aan het stadsheleiel en de uitsluiting der volders ( 907
) kwamen te 

Gent ook nieuwe klerken in funct:e. Het waren meester Jan Daens, stede

klerk en raad, Jan van Coudenberg, raad en stedeklerk, Willem van 

Lovendegem, Jan de R.aet, Jan Utenhove in de Volderstrate, Lievin de 

Buc, .lacob van Zele, Clais van de Kerchove, l\1arlin Ute Galeyden, Clais 

van den Erdbuer, Race Onredene, Giselhrecht :t'-1usceconinc, Gillis ser 

Symoens, procmeur, en Jan de Bake. 

(89ï) de L. S., lnv. I 612-640. 

(898) Depauw. Cart. Art. ï32. 

( 899) De heer Buntin x meent ten onrechte dat J. B. slechts in 1358 in stadsdienst trad. 

(900) Vuylsteke, R. Filips 82-130. 

(901) Wij verwijzen naar het werk van de heN Bunlinx wat betreft BlancaPrts aclivitPit 

als raadsheer van de graaf en de b<'n<'ficia die hij cumuleerde. Buntinx. De 

Audiëncie, 113 tot 116. 

(902) Depauw. R. 111 501. 

(903) S.A.G. JBK 1366-67 fol. 141. Deze Jan Blancaert is niet te vcrwarren met Jan 

Blancaert. kapitein en baljuw van l3iervliPt. admiraal van de Vlaamse vloot, Pr·~

venier, Handelingen 441. 

(904) S.A.G. JBK 1365-66 fol. 41 v0
. 

(905) ib. R. 1357-58 CCII v 0 en 1358-59 XVlll. 

(90fi) Vuylstc·ke. R. Filips 241. 

(907) Rogghé. GrmPente ende Vri<'nt. 128 Pn vgrl. 
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/an Daens 

Trad in deinst in 1359-60 als stederaad en klerk, maar stierf in het 

schepenjaar 1362-63 ( 908
). !-lij was de broer van de Gentse schepen Claes 

Daens ( 909
). 

/an van der Rake 

Ook hij begon zijn carrière tijdens hetzelfde schepenjaar als meester 

Jan Oaens ( 910
). !-lij studeerde met een stadsbeurs te Parijs ( 911

) en bleef 

in functie tot in 1381. !-lij was het die bij de onderhandelingen tussen de 

graaf en Gent tegenwoordig was op het parlement te Harelbeke in 

september-oktober 1381 ( 912
). Hij viel waarschijnlijk in ongenade en nam 

ontslag ( 913
). I lij was de hoogs! gepensionneerde klerk ( 914

) en was 

blijkhaar Relvokaal ( 915
). !-lij was ook priester. 

/nn van Couclenlwrg 

lleoft waarschijnlijk Pieter Van den Abeele opgevolgd als stederaad 

in 1357-58 C116
), en bleef op post tot in het schepenjaar 1364-65 ( 917

). In 

1358 trad hij tevens op als raadgever van de graaf in Antwerpse aan

gelegenheden ( 918
). HiJ was gehuwd in 1362-63, doch scheidde van zijn 

vrouw in 1375 ( 919
). Hij had een broer Am out en was verwant met de 

stadsklerk Willem van Couclenherg ( 920
). Hij was ook 'sherenkiezer voor 

Gent e21
). 

(908) S.A.G. R. 1359-60 L\'11 eerste fragm. R. 1362-63 CLXIV v0
• 

(909) S.A.G. R. 1365-66; l'1emorieb. 81. 

( 910) ih. R. 1359· 60 L VIl eerste fragment. 

(911) ib. R. 1357-58 CCLVII v0
. 

(912) Vuylsteke. R. Filips 272. 

( 913) I-lij werd onder he waking gehouden : <van costen die de en apen daden die laghen 

te meester Jans van der Rake>. Vuylsteke. R. Filips 282. 

( 914) 1000 p.. De ancleren genoten : Cl. van Erdbuer 640 p.. Jan Tolvin. Vv'. Van 

Lovendegcm. Rase Onredene 250 p .. I-luge Van der Most. Martin Ute Galeydc·n. 

Jan Utenhove 200 p. Vcrder \Villem van de Pitte en een andere Jan Utenhove 

4 p. gr .. Vuylstke. R. Filips 81. 

(915) <meester Jan van der Rake. als goed middelerc. derde man ende juge>. Van 

Lokeren. I-list. St. Bavon. 11 87. I-lij was ook bdrokken in een proces tussen 

Katelijne. dochter van .lacob van Artevelde. en cle abcliJ van St. flaafs. ib. 11 87. 

(916) S.A.G. R. 1357-58 CCLXI v0
. 

(917) ib. R. 1364-65 CCIX. 

(918) de L. S. Cart. I 612-640. 

(919) S.A.G. R. 1362-63 CLIX v0 en Oepauw. Aclhésion 701. 

(920) ib. R. 1357-58 CCXLVII en OC'pauw o.c. 701. 

(921) S.A.G. R. 1357-58 CLXXXVIII v0
. Niet te vPrwarrcn met Jan van CouclenbNI! 

f. \VillPm Pn Jan van CouclPnlwrg f. Gillis. S.A.G . .laarrPgistPrs 1415 fol. I 0 I en 

1417 fol. 2. 
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\V il'lem van Lovendegem 

Trad in dienst met Jan van der Rake en Jan Daens. Hij maakte de 

bewogen verzetsbeweging mee te Gent in de jaren 1379-1385, en was 

tegenwoordig bij het afsluiten van de vrede van Doornijk in 1385 ( 922
). 

Hij moet kort daarop zijn post hebben opgegeven. Hij was met Martin Ute 

Galeyden een ·:an de bijzonderste klerken uit die revolutionaire periode. 

I'vleester Willem had een dochter die zuster werd in het gasthuis te Gent ( 9 n). 
}-lij was gehuwd in 1376 ( 924

) • 

• ~ 1 ar/in U te Ga/eyden 

\Vas de zoon van Jan Ute Galeyden. Hij had twee broers Jacoh en 

.lan, en twee zusters Katelyne en Maria Cl25). Evenals Wdlem van 

Lovendegem speelde hij een voorname rol tijdens de Gentse opstand van 

1379-85, nadat hij in het schepenjaar 1369-70 in stadsdienst was ge

treden ( 926
). Ook hij was tegenwoonlig bij het afsluiten van de vrede van 

Doornijk in 1385 en bleef in dienst tot 1389 ( u27
) en mogelijks nog langer. 

I-lij was advocaat ( 92 R). I-lij was met Willem van Lovendegem blijkbaar de 

enige onder alle klerken die na de revolutie te hebben meegemaakt in 

functie bleef. Zijn broer .lacoh werd schepen van Gent ( 929
). 

]an de Raet 

Trad in dienst in 1359-60 doch bleef niet lang in functie. I-lij overleed 

\vaarschijnlijk in het schepenjaar 1361-62 of 1362-63 ( 930
). 

Clars van Erdbuer 

Werd klerk in het schepenjaar 1369-70 en nam ontslag in 1378-

79 ( 931
). Het was een voornaam personage, die meermaals schepen werd 

(922) Vuylsteke. R. Filips 501. 

( 923) Vuylsteke R. Filips 73 ( 1377). 

f924) ib. R. Filip:;. Ook hij was waarschijnlijk <:Pn clericus uxoratus. I-lij had een 

dochter. 

( 925) De L. S. Carl. l 566. 

(926) S.A.G. R. 1369-70 Xlll. 
(927) \'uylstek.!, R. Filips 419. 

( 928) ih. 418. !lij WPrd door hertog Filips rlc Stoute in het schPpcnjaar 1385-86 be

giftigd met twee gourlcn <gobcllez~. waarschijnlijk wegens zijn diensten mPl be

trekking lot de vrede van Doornijk. O<'haisnes, Documcnts concPrnant I'histoire de 

I' art ll 622. 

(929) Mcmoricb. 119-125. 

(930) S.A.G. R. 13ó2-ó3 CLVII Pn R. 1359-óO LVII, eNsle fragml'nt. 

(931) S.A.G. R. 13ó9-70 XIII Pn Vuylstcke, R. Filips 120. 
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van Gent ( 932
). I-lij was waarschijnlijk verwant met Jacob van Erdbuer, 

die een groot aandeel had in het lot stand komen van de vrede van 

Doornijk ( 933
). I-lij deed een reis naar Engeland en onderhandelde met de 

uitgeweken volders te Deinze in het schepenjaar 1372-73 ( H~l·l). 

Rase Onredene 

Evenals Clais van Erdbuer werd ook Race Onredene schepen van 

Gent vooraleer hij le Gent klerk werd in 1369-70 ( 935
). I-lij werd opnieuw 

schepen in 1371-72 om later opnieuw zijn klerkenrol te vervullen minstens 

tot in de de XVe eeuw. I-lij had aandeel in het «traitiet» tussen de Engelsen 

en de Vlamingen in oktober 1389 ( 9 ~lH). I-lij behoorde blijkbaar tot de 

poorterie ( 9:l7), evenals Willem van Lovendegem, \Villem ser Symoens. 

Clais Utenhove Il, Jan Utenhove in de Scelstraele, Wdlem van de 

Pitte ( 938
). 

Gi//;s ser Symoens 

Tra cl in stadsdienst als klerk en procureur le Doornijk in 1368-69 ( 939
). 

!lij bleef het tot in het schepenjaar 1376-77 ( 9 "
10

). I-lij onderscheidde zich 

in een aantal processen betreffende Gentse schepenen en poorters in het 

schepenjaar 1367-68 ( 941
). I-lij was de broer van de stadsklerk Willem die 

in 1380 zou fungeren als klerk van de erfelijke renten ( 942
). 

Giselbrecht Musceconinc 

Was klerk van de halle beneden van het schepenjaar 1369-70 tot 

1380-8 1 ( !143 
) • 

(932) Memorieb. 81-88-92. 

(933) froissart (ed. Kervyn) X 572 ; .1. Brandon. Chronodraman 8. 

(934) S.A.G. R. 1369-70 XV R. 1372-73 L. I-lij had een dochter. Vuylsteke. F. Filips 
15. 

(935) S.A.G. R. 1369-70 XIII : Memorieb. 89-87-92. 

(936) Vuylsteke. R. Filips 412-413; S.A.G. R. 1400-01 fol. 16 v0
• 

(937) Rogghé. De samenstelling der Gentse schepenbanken 31. 

(938) ib. 30. 

(939) S.A.G. R. 1368-69 CCCXXIX v0
• 

(940) ib. R. 1376-77 LXX. 
(941) ih. R. 1367-68 CCCVII v0 en R. 1368-69 CCCXXXIV. llij wns ook b.,rlri]vig te 

Reims. ib. 
( 942) Vuylstcke, R. Filips 241. 

(943) SAG. R. 13ó9-70 XIII f'n Vuylstc·ke. R. f;lips 24!. 

92 



Lieuin de Buc 

Trad in stadsdienst als klerk in 1365-66 en bleef het tot in het 

schepenjaar 1379 (~ 44 ) • 

........- ] acob van Zele ........- Cl ais van de Kerchoue 

Beiden hebben slechts kortstondig het ambt van klerk verYuld. de 

eerste in het schepenjaar 1367-68. de tweede in 1369-70 en het vol

gende ( 945
). De eerste werd tweemaal schepen ( 946

). de andere was 

priester ( 9·17). 

] an U fe11hove in de Voldersirale 

Werd klerk in 1360-61. nadat hij tijdens hel anglofiel bewind te Gent 

hoofdman was geweest ( 948
). Hij bleef op post ook toen de Gentse opstand 

werd ingezet in 1379-80 ( 949
). 

I IET DERDE BEWIND DER GENTSE HOOFDMANNEN 

Dat er in deze heftige periode van het derde bewind der Gentse 

hoofdmannen van 1379 tot 1385, stadsklerken waren die vóór of tegen de 

nieuwe politieke oriëntering van de stad waren gekant laat geen twijfel 

over. In die tijd waren er le Gent pacifisten die een Yerzoening met de graaf 

voorstonden en andere Gentenaars die ten koste van elke prijs de oorlog 

wensten voort te zetten tol geheel herstel der Gentse vrijheden. 

Enkele klerken hebben tijdens de opstand van 1379, in de kortstondige 

periode van de hoofdman Jan Y oens, hun functie niet meer uitgeoefend. 

Het waren Clais van Erdbuer, Luc Rim, Lievin de Buc en waarschijnlijk 

I-luge van der Iv1ost (Hso). T'--'let het nieuwe bewind collaboreerden Martin 

Ute Galeiden, \Villem van Lovendegem, Jan Tolvin, Jan Utenhove in de 

Volderstraat, Willem Van de Pitte, Giselbrecht ::vlnusconinc en een tijd

lang Jan van der Rake. Nieuwe klerken werden Race van de W ale, stede

raad. Lievin Ooedin, Andries van der Stake, Willem ser Symoens, Gillis 

de Mulre, Jan Colpaerl, Lievin Bloume, Jan Soyssone, Hendrik Tolvin, Jan 

van Lovendegem en \Villem van Coudenberg. 

(944) ib. R. 1365-66 CCXUII v0 en Vuylstekc, R. Filips 120-86. 

(945) ib. R. 1367-68 CCCV en R. 1369-70 Xlll en R. 1368-69 CCCXXIX. 
1946) Memoricb. 81-85. 

(947) Depauw, Obit. 137. 

(948) S.A.G. R. 1360-61 XCIII v0 . Wij kunnen hem eerst in 1375 identificeren als 
zijnde de Jan Utcnhove uit de Voldcrstrate. Vuylstcke, R. Filips 5. 

( 949) Vuylstekc. R. Filips 241 ( 1380). 

(950) \Vaarschijn]ijk ook Race Onrcdcnc. die na 1385 weer zou fungeren. 
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De gespannen toestand waarin de Gentse magistraat toen leefde 

bracht wijzigingen onder de klerken, die, op Willem van Lovendegem en 

Martin U te Galeyden ( 951
) na. bij de vrede van Doomijk niet meer in 

functie bleven. Twee klerken nl. Gillis de Mulnere en Willem van Con

denberg hebben een rol van betekenis gespeeld tijdens de langdurige Gentse 

opstand. 

Gillis de .Mulnere 

I-lij begon zijn carrière als advokaat of raad van de stad in 1380. Van 

5 december 1380 tol 4 juli van hetzelfde jaar maakte hij talrijke parlemen

ten mede, o.m. te Brugge en te Male, en kwam in contact met de raads

heren van hertog Alhrecht van Beieren. waarschijnlijk met betrekking lot een 

verzoening tussen de graaf en de opstandige stad ( 952
). Hij nam verder 

deel op 19 maart 1381 aan een militaire expeditie in het Land van Waas 

en te Grembergen, waar hij een tijd met Jan de Hert, die hoofdman van 

Gent zou worden. heleder werd ( 953
). Op 2 januari 1382 werd hij tijdens 

een «wapeninghe» door Gentse schippers. aangehitst door Symoen van 

Vaemewijc, op het Tooghuis op de Vrijdagmarkt vermoord. nadat hij door 

Van Vaernewijck was beschuldigd geworden de «payse» met de graaf belet 

te hebben. Gillis de Ivlulnere blijkt partijganger le zijn geweest van de 

hijzonderste politieke figuren te Gent nl. Frans Ackerman, Jacob de Rijcke 

en Pieler van de Bossche ( !154
). Zijn trouw aan de Gentse volkszaak be

kocht deze klerk met de dood. wat erger was dan arrestatie, de schandpaal. 

geldboete of verbanning, die het lot werden van vele klerken. 

Vvillem 11mt Coudenberg 

Groter van betekenis was Vvillem van Coudenberg, een bloedverwant 

van de gewezen stadsraad Jan van Coudenberg. Naar Froissart mededeelt 

was W. van Co udenberg ook verwant met Filips van Artevelde ( 955
). Het 

was trouwens tijdens het beleid van Filips van Artevelde dat W. van 

Coudenberg tot stederaad en klerk werd aangesteld. waarschijnlijk in ver

vanging van Jan van der Rake die zich had gecompromitteerd op de 

1951) Wellicht ook Willem ser Symoens. Vuylsteke. R. Filips 273. 

(952) Vuylsteke. R. Filips 184 tot 186 en 284. 

(953) ib. 203. 

( 954) Oe pauw Cart. Art. 350-351. Wat de kronijkschrijver hier mededeelt werd door de 

stadsrekeningen bevestigd, nl. de verbanning van Symoen van Vaernewijck en de 

moord op Symoen Bette. een andere partijganger van de graaf. Vuylsteke. F. 

Filips 251. 

(955) Froissart. (cd. Buchon} 11 220. Et de très bon hgnage. ib. 
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conferentie van Harelbeke, waar de Gentse magistraat een eervolle ver

zoening met de graaf nastreefde ( 956
). Kort daarna, nl. op 17 oktober, werd 

hij door de hoofdman Filips van Artevelde en de Gentse schepenen als 

ambassadeur mede naar Engeland gezonden om er de voorwaarden te 

bespreken van een Vlaams-Engels bondgenootschap. Hij was de woord

voerder van de Vlaamse deputatie, waarvan deel uitmaakten voor Gent : 

de hoofdman Race van de Voorde, de schepenen Miehiel Bone, Jan van 

Waes en \Villcm van de Pitte en drie andere Gentenaars : Martin van 

Erpe, Gillis van \ Vijnvelde en Pi eter van Beerevelt. Voor Brugge : 

Lndewijk Oevos, Jacob de Scotelaere. Jacob de Bruwere en Willem 

1'1attensone. Voor leper : Gillis T ant, Jacob Moenin en Lamsin de Burch 

grave C's 7
). Waarschijnhik over St. Winoksbergen. Oye en Kales ( 958

) 

via Sandwich. waar Engelse serjanten ze opwachtten, bereikte de Vlaamse 

ambassade Londen waar de Vlamingen geschenken werden uitgedeeld . 

.l'1aar de onderhandelingen schoten niet op en Willem van Coudenberg 

keerde naar Vlaanderen terug met een Engels pensioen voor Filips van 

Artevelde, waarvan deze laatste geen gebruik meer kon maken daar hij 

teeds te \Vest-Rozebeke was gesneuveld tegen de Fransen ( 959
). Oe reis 

die Willem van Condenberg naar Engeland had ondernomen deed hem 

echter het vertrouwen winnen van koning Richard 11, die standvastig de 

candidatuur van meester Willem voordroeg bij paus Urbanus voor de 

bisschopshoed te Doomijk ( 960
). Na de dood vau de revolutionaire Geute

naar, de hsschop Jan van West. die op 6 juni 1384 was overleden ( 961
), 

werd Willem van Coudenberg, bacheler in theologie, gesteund door de 

Engelse monarch en ongetwijfeld ook door de Gentenaars, door paus 

Urbanus op 18 maart 1385 tot «Elyl» van Doornijk, ,........., wat betekent dat 

hij gekozen was maar nog niet gesacreerd ...----, aangestelel ( 962
). 

ln juli 1385 werd Willem door de bisschop van Londen gesacreerd. 

De vrede van Doornijk van 18 mei 1385, die de onderwerping betekende 

van Gent aan de hertog van Bourgondië, die elk verbond met Engeland te 

( 956) Willem werd voor het eerst geciteerd in de stadsrekeningen op 30 sept. 1382. 

Vuylsteke, R. Filips 329. 

(957j Vuylsteke, R. Filips 330 ; Froissart (ed. Buchon) 221 ll. 

(958) Oepauw, Froissart Chronijckc p. 246. 

(959) R. 0. Londen. Issue Rolls 493 m. 3 nr. 9 ; Treaty RoUs 67, m. 22 en Chancery 

Warrants, file 478. !let is mogelijk dat W. Van Coudenberg nogmaals naar 

Engeland werd afgevaardigd in 1383. Perroy, o.c. 183. 

(960) !lij was o.m. rector geweest van de St. Jacobskerk le Doornijk. Perroy o.c. 207. 

Ook baccalaureus in Theologie, ib. 

(961) Zie Depauw, Adhésion 674. 

(962) Depauw, Adhésion 683. In de jaarregisters wordt er in het jaar 1415 melding 

gemaakt van een Jan van Coudenbcrg f. \Villcm. S.A.G. herregister 1415 fol. 101. 
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niet deed en Gent en gans Vlaanderen geheel open stelde voor de 

Clementijnse invloed ( 963
), moet bij \Villem van Coudenberg alle hoop

volle perspectieven met betrekking tot zijn bisschopsgezag hebben verwoest. 

Evenals Pieter van de Bossche e.a. Gentse en Vlaamse leiders opgestaan 

tegen de willekeur van de vorst. sloeg Willem de weg in van de balling

schap en trok naar Engeland. waar hij eenmaal als Gents ambassadeur zijn 

geluk had beproefd. In 1386 leefde hij op het eiland van een pensioen van 

50 mark dat hem Richard 11 had toegeworpen. Daar zijn inkomsten op het 

vasteland waren aangeslagen zag hij zich verplicht als coadjutor van Engelse 

bisschoppen le fungeren. lot hij naar Rome trok om in de omgeving van 

paus Bonifacius te gaan leven in 1391 e6
'
1

). Ofschoon de Gentenaars nog 

in juli 1389 bij hertog Filips de Stoute trokken «om me tsgeloef s wille» ( 965
), 

en in 1392 de stad in rep en roer zetten legen de Clementijnen ( 966
), stierf 

mettertijd het Urbanisme uit in Vlaanderen ( 967
) bij het uitgaan van de 

XIV" eeuw. liet is waarschijnlijk dat Willem van Coudenberg nooit meer 

naar Gent is teruggekeerd en met zijn onvervulde Vlaamse droom de dood 

in den vreemde is ingegaan. 

ONDER DE 13URGONDISCHE I IEERSCI JAPPIJ 

Niet alle klerken die fungeerden tijdens de regering van Filips de 

Stoute. hertog van Burgondië zijn gekend. Voor die periode ontbreken heel 

wat rekeningen en wal ervan bewaard hleef blijkt dan nog onvolledig. 

Ivlet zekerheid hebben tussen 1385 en 1405 gefungeerd : de reeds 

gekende meesters Jan Ute Galeyden en Willem van Lovendegem. Verder 

Cl ais Utenhove ll, Jan Utenhove f. J., Race Onredene ( 968
), Willem ser 

Symoens, Hendrik Tol vin, Jan van der Loeve ( 969
), Jan van de Pitte ( 910

), 

meester Symoen van F ormelis ( 971
), meester Zeg er Baerd ( n 2

), meester 

(963) Vuylsteke, R. Filips 505. 

(964) Perroy o.c. 209. Een poging om hem in 1393 bisschop van Bazel te maken mis-

lukte. Perroy o.c. 209. 

( 965) Vuylsteke, R. Filips 417. 

(966) Fris, Histoire de Gand 106. 

(967) Gent wellicht uitgezonderd, waar in 1397 de urbanistische bisschop van Canler

bury, op doortocht in de stad, goed werd onthaald. Bib!. Univers. Gent. Hs. 

afd. n° 434. 

(968) Vuylsteke, R. Filips 413-419-501 ; S.A.G. R. 1392-93 fol. 321 en 339 V
0 en 

R. 1390-91 fol. 319 v0
• 

( 969) Vuylsteke, R. Filips 501-403. 

(970) Vuylsteke, R. Filips 419. 

(971) SAG. R. 1400-01 fol. 16. 

(972) ib. 
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Lievin van den I-luuflle {'173
), meester Wouter Coelins ( 974

), meester Clais 

van der Eek en ( !17 5
), meester Lievin Blourne ( 976

) en Lievin van 

Hou te ( 977
). Velen onder deze klerken stonden rechtstreeks in contacl 

met de hertog, de hertogin en de kanselier van Burgondië ( 978
) te Parijs, te 

Hesdain, te Lyon, te Doomijk ( 979
) en elders. 

Onder deze klerken waren Martin Ute Galeyden, Clais Utenhove Il en 

Symoen van Formelis het bedrijvigst, en met Race Onredene het meest op 

parlementen uil. J'vloeilijkheden met de Gentse klerken kwamen op het 

einde van de XIVe eeuw niet meer voor. Maar in de XVe eeuw zouden 

weer Gentse klerken-pensionarissen als Jacoh Sneevoet. Gillis Brecht. 

Pi eter Baudins en \ Villem Rim hun trouw of hun verraad belijden 

en er de dood worden voor ingejaagct ( 980
). 

NOG ENKELE GEGEVENS OVER DE GENTSE KLERKEN EN RADEN 

In de loop van onze studie hebben wij terloops sommige klerken aan

geduid waarover hierna enkele bijzonderheden zijn te vinden. 

De oudste klerken 

Onder de oudste klerken-pensionarissen van Gent moeten gerekend 

worden : Hendrik Braem van wie reeds min of meer uitvoerig sprake was, 

Pieter de Bilre, die klerk van de graaf zou worden, Jan Blancaert I vermeld 

in 1310, Gillis van Roeselaere vermeld in 1309, Jan van Rode, Hendrik van 

Lembergen en Jan l~ivescure vermeld in 1313 ( 981
). 

(973) S.A.G. R. 1402-03 fol. 54 v0 • 

(974) S.A.G. R. 1390-91 fol. 320. 

(975) S.A.G. R. 1400-01 fol. 16. I-lij werd later pensionaris van het Brugse. Prevcnier, 

I-lande!. 296. 

(976) S.A.G. R. 1390-91 fol. 319. 

(977) Vuylsteke. R. Filips 356-389-419. Wellicht was ook Willem de Meester klerk 

van de stad. Vuylsteke. R. filips 501. Oe klerken Symoen van Formelis, Lievin 

van I-luufl!e, Clais van der Eeken, Zeger Baerd, ofschoon slechts vermeld na 

1400 en vóór 1403, mogen tevens als fungerend op het einde van de XIV• eeuw 

beschouwd worden. De stadsrekeningen van de laatste zeven jaren van deze 

eeuw ontbreken. 

(978) S.A.G. R. 1390-91 fol. 319 en 319 v0 en 120 (Cdins, Bloumc, Onrcdcne). 

(979) ib. en S.A.G. R. 1400-01 fol. 16 v0 (Formelis). 

(980) Fris., 1-listoire de Gand 108-109-125-153. 

(981) De St. Genois, lnv. 333-343; Van Ouyse en de Busschcr. lnv. 87-91 ; de L. S. 

Codex I 30 I. Wellicht is ook Gcraard de ferlin stadsraad geweest. 
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Hendrik van Lembergen 

Trad in stadsdienst in 1313 ( 982
) en ongetwijfeld nog vroeger. Hij 

werd eerst stedeklerk. fungeerde als procurator en als ambassadeur, en leidde 

heel wat gedingen voor de stad ( 983
). Hij bleef op post tot in het schepen

jaar 1331-32 ( 984
). Hij was blijkbaar gehuwd en had kinderen. een dochter 

die non werd in de Bijloke en een zoon die schepen van de stad werd ( 985
). 

/ acob V eihericke 

Fungeerde reeds als klerk in 1314-15 en bleef zijn ambt uitoefenen 

lot in het schepenjaar 1331-32 ( 986
). 

Staes van Maldegem 

Trad in dienst in 1326-27 en verving Jan van Heticove ( 987
). Ook hij 

maakte voor de stad processen mede. Hij overleed in 1332-33 in stads

dienst ( 988
) en werd waarschijnlijk door meester Gillis Van de Hou te 

opgevolgd. 

Lievin l mpine 

Begon zijn carrière in 1314-15 en bleef op post tot in het schepenjaar 

1328-29 ( 989
). 

/ an van Zwi.narde 

Was reeds in dienst in 1314-15, maar nam ontslag in 1322-23 ( 990
). 

I-lij was kapelaan van St. Jan en bezat o.m. een erf in de steeg «bachten de 

stove bij de Braembrugge ( 991
). Hij overleed in 1344 ( 992

). Hij was 

verwant met Boidin, Braem en Sirnon van Zwinarde ( 993
). 

Cornelis Spooraarde 

Was reeds in dienst in 1321-22 als klerk van de halle onder. I-lij 

verliet zijn ambt als schepenklerk na 1332-33 ( 994
). 

(982) Van Duyse, o.c. 91. 

(983) ib. 128. 

(984) Vuylsteke, R. ll 793. 

(985) ib. 11 714-754 ; Memorieb. 110. 

(986) Vuylsteke, R. I 82 ll 793. 

(987) Vuylsteke, R. I 530. 

(988) ib. ll 828. 

(989) ib. I 82 ll 646. 

(990) ib. i 82-161. 
(991) R.A.G. Charters der graven van Vlaanderen Carton I n° 20 (cirogr.) 

(992) Depauw. R. ll 355. 

(993) De Bcthune, Cart. Elis. 49. 

(994) Vuylstcke, R. I 161 11 829. 
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Huge Bfaubart 

Was reeds getuige voor de stad in een geschil tussen het hospitaal en 

de schepenen van Oudenaarde in 1296 ( 995
). Bij het uilgaan van Xllle 

eeuw werd hij door de stad geërfd in het l'vlarialand, het !'-1udeland. 's 

baregrave gerichte, de Bruel oo waarschijnlijk in een landstrook lopend van 

de stadsgrond tot de poort van de St. Baafsabdij ( 996
). \V aarschijnlijk is 

hij als schepenraad en klerk in het begin van de XIV" eeuw in stadsdienst 

getreden, functie waarmede hij officieel bekleed was in 1314-15 en volgende 

jaren ( 997
). Hij bleef dit voornaam amht uiloefenen na talrijke parlementen 

te hebben meegemaakt. tot 1323-24 ( 99
R). en was reeds in het schepenjaar 

1320-21 in de schaduw gesteld door Pieter van der Mersch. 

Gillis van Tielrode 

Was klerk en procureur van de stad te Avignon in 1321-22 en bleef 

het tot het volgende schepenjaar ( 999
). 

]an van de \Vallekine 

Trad in 1336-37 voor één jaar in dienst. I lij werd opgevolgd door 
P. Ue Coster ( 1 ouu). 

Francais Pile 

Was een priester. Begon zijn carrière in 1323-24 en bleef in functie 

tot 1335-36. Hij leefde nog in 1339 (I 001
). 

]oes Raes 

Was stederaad en klerk tijdens het bewind van Jacoh Van Artevelde. 

!lij was gehuwd en had een dochter die non werd en een andere die 

huwde ( wo 2
). Hij was één van de testamenteurs van de Vlaamse ruwaard 

Sirnon de Mirabello ( 1003
). 

(995) De St. Genois, lnv. 302-303-304-310. I-lij was ook leenman van de graaf. Van 

Duyse. lnv. 73. 

(996) Vuylsteke. R. I 80-125-130-161. 

(997) ib. I 70. 

(998) ib. I 331. 

(999) ib. I 160-243-251. 

( 1000) Dcpauw. R. I 279. 

( 1001) Vuylsteke. R. I 329 11 993 ; Depauw. R. I 373. 

( 1002) Depauw. Cart. Art. 687; Dt'(HIUW, R. I 279 11 382-484-22-21. 

(1003) V. J. Hacghcn o.c. 105. 
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Jan Soyssone 

Was in dienst van 15 augustus 1355 tot 2 juli 1356, en was waar

schijnlijk Thonis Bette, overleden in 1354-55, opgevolgd. Hij of zijn zoon 

bewees in 1385 nog diensten aan de stad (1° 04
). 

]an de Buc - Willem Valehout 

Jan de Buc trad in dienst met de reactie in 1349 (1° 05
). Hij ondernam 

o.m. een reis naar Engeland in opdracht van de stad ( lnos). Hij bleef 

waarschijnlijk lot na het schepenjaar 1349-50 in dienst. 

Willem Valehout kwam in dienst in 1349-50 en kan evenals Jan de 

Buc in dienst zijn gebleven lot aan het schepenjaar 1352-53. Hij woonde 

le Gent aan de Veebrug. llij behartigde voor de stad het proces tegen de 

abt van Ter Duinen (1° 07
). 

]an Meniote 

Was stedeklerk en procureur van de stad te Doomijk en dit van 

1314-15 af. wellicht zelfs vroeger. Hij werd waarschijnlijk vervangen door 

Colarde Patete ( 1008
). 

Hendrik N aes 

Trad als klerk in dienst in het schepenjaar 1337-38. Hij werd uit zijn 

ambt ontzet in 1348-49. In het schepenjaar 1352-53 werd hij weer in functie 

genomen tot 1369-70 ( 1009
). 

Clais Utenhove ll 

Clais Utenhove ll was de zoon van Clais Utenhove, de gewezen 

schepen en ontvanger van Gent. Hij zelf huwde in 1366 met de patriciërs

dochter Lisbette van Vaernewijck en had bezittingen te Gent en elders in 

het Graafschap ( 1010
). Hij werd waarschijnlijk niet vóór 1385, de vrede van 

Doornijk, als klerk in dienst genomen. Met Martin Ute Galeyden was hij 

toonaangevend onder de Gentse klerken van zijn Lijd. Hij had twee zonen, 

( 1004) S.A.G. R. 15 aug. 1355 - 2 juli 1356. LXXXIX en R. 1354-55 UV. 
( 1005) Depauw, R. lil 359. 

( 1006) ib. lil 362. 

( 1007) ib. lil 420-421. 

( 1008) Vuyistekc. R. I 80-161. 

(1009) Dcpauw. R. I 162 lil 300: S.A.G. R. 1352-53 CCLVI. en R. 1369-70 XIII. 
( 1010) S.A.G. JBK 1380-81 fol. 28 v0 

; de Gheiiinck d'Eisegcm o.c. 254--149-295-374. 
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Clais en Jan, en een zuster Margareta die gehuwd was met de poorter en 

hoofdman van Gent : Sanders van Vaemewijck. Hij werd meermaals 

schepen van Gent ( 10 
ll). 

TROUW EN VERRAAD DER BRUGSE KLERKEN 

Voorbeelden van politieke collaboratie, van trouw en verraad vond 

men ook elders in Vlaanderen nl. te Bmgge met PieterVan Zinnebeke, ten 

tijde van de grote Vlaamse opstand van 1322 tot 1328, en met Jacob de 

Scotelaere ten tijde van Filip;; van Artevelde. 

,1\Jeester Pieter van Zinnebeke 

"f\1eester Pi eter van Zinneheke, de broer ( 1012
) van Boidin van Zinne

heke, proos·t van 0. L. Vr. van Veurne (1° 13
), professor legurn en con

siliarius Roherti Comitis (1° 14
)' die aan de stad Gent diensten bewees colS), 

was klerk van Rrugge tijdens de opstand van Willem de Deken. In een 

bescheid betreffende het onderzoek naar de troebelen in Vlaanderen slaat 

meester P. Van Zinnebeke genoteerd als «de principaal en moeder van 

allen den quaden faiten». terwijl in een ander stuk betreffende de biecht 

van een rebels Bruggeling hij geciteerd staat als de man die oorzaak was 

geweest van alle kwalen die de Bruggelingen overvielen (1° 16
). P. Van 

Zinnebeke, die kanunnik werd St. Gaugerici te Kamerrijk en kanunnik van 

St. \Valburgis te Veurne (1° 17
). was destijds met Willem de Deken naar 

Engeland vertrokken om er met de Engelse koning tot een Engels-Vlaams 

bondgenootschap te komen. In Vlaanderen ondertekende hij o.m. met zijn 

collega Belle voor Brugge hel vredesverdrag van Arke ( 1018
). Hij werd er 

later van beschuldigd de Ieperlingen tol verzet le hebben aangezet, Legen 

de wil van de graaf in mede hoofdmannen te hebben aangesteld te 

Aardenhurg, Kortrijk en Damme, geld te hebhen ontvangen om Gentse 

rebellen te helpen verdedigen. de wevers te hebben gesteund te Deinze, 

wederwepelijk justitie gedaan te hebben le Aardenburg en de graaf «zijn 

( 1011) S.A.G. Wezenboek 1416-17 fol. 21 v0 ; de Ghellinck o.c. I 449. Zie over Cl ais 

vader, de ontvanger en zijn broer Giselbrccht. S.!\.G. Wezenboek 1351-52 fol. 35 

Zie ook : Memorieb. 123-125. 

( 1012) Fayen. Leltres I 369. 

( 1013) de L. S. Codex Jl 368. 

( 1014) Fayen. LC'llres de Jean XXII t. I 158. I-lij was ook bezitter van eC'n canonicaat 

en provende van St. Walhurgis te VC'urne. Faycn o.c. 11 177 I 369. 

(1015) VuylstC'ake, R. I 132 (1319-20). 

( 1010) Depauw. Enquête de nrug"s 12-30. 

( 1017) FayPn o.c. 1 177 n° 940. 

(1018) DeL. S. Codex 385. 
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scependoem benomen te makene te Brugge», enz. ( 10 r9
). Gevlucht naar 

Holland na de nederlaag der rebellen te Cassel tegen de Fransen, werd 

Pieter Van Zinnebeke gevangen gezet te Utrecht, waar een Gentse stads

klerk heen reisde om te betalen 19 p. gr. die Gent de graaf leende <dulpen 

ten costen die ghedaen was in den ghemeenen lande omme te ghecrighene 

meester P. Van Zinnebeke u ter vanghenessen tUtrecht» (1° 20
). Welke 

straf Pieter Van Zinnebeke opliep is ons niet bekend. De man, die een 

dubbele rol speelde spijt zijn opstandigheid. had ook schuld aan de vrij

making van de graaf. die door de Brugse oproerlingen was gevangen 

genomen te Kortrijk en die Ie Brugge werd vastgezet ( 1021
). 

Pieter Van Zinneheke was het type van de «agent double», die trouw 

met verraad wist te verzoenen. 

/ acolJ de Scotelaere 

Twee andere Bruggelingen, Jacoh de Scotelaere en Gillis de Hond 

hebhen zich gecompromitteerd ten tijde van Filips van Artevelde. Laatst

genoemde woonde aan de Steenstmat, de eerste aan de Lange Winkel te 
Brugge (I 022). 

lVleester Jacoh de Scotelaere was stadspensionaris en koopman. Het 

was een rijk man, bezitter van talrijke huizen en een verkoopstal in de 

Knüdhalle. wat verbeurd werd verklaard (1° 23
). I-lij speelde reeds tijdens 

het beleid van Jacob Van Artevelde een rol te Brugge, evenals Clais de 

Scotelaere, die van de Engelse koning Eduard lil een pensioen genoot (I 024
). 

Meester .lacob was reeds stadspensionaris in hel bewogen schepenjaar 

1379-80, o.m. met Giselhrechl van Roeselaere, Clais Scoorkine en Pieler 

van l~oeselaere ( 1025
). I lij was op hel parlement le Dendermonde en te 

l\1echelen, waar de graaf de St. l'laartensvrede ralil'iëerde ( 1026
), en had 

later deelgenomen aan het Brugs hel eg voor Gent ( 102
;). 

Tijdens het beleid van filips van Artevelde liep de man tot de Gentse 

rebellen over. Op 12 october 1382 was hij mede scheidsrechter met Fil ips 

( 1019) ]),.pauw, Enquête 24-25-34-36. 

(1020) Vuylsteke, R. 11 706. 

( 1021) Depauw, Enquête 36. 

( 1022) j_ De Smet, D!) repressie na \Ve;.t-Rozeb<>ke 90. 

( 1023) J. De Smet o.c. 94. 

( 1024) Gill. Van Severen, La Flandre IX 262. E<>n Jacoh de Scot<>laer<> was sch<'p<>n te 

Brugge in 1329. J-l;j was waarschijnlijk de vncl<>r van cle kiNk Jacob. clc ~t. 
Genois, lnv. 445. 

( 1025) ib. Ook het vorige jaar was hij p<>nsionnris. 

( 1 02ó) ib. lnv. 11 385. 

(1027) ih.11404. 
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Van Artevelde en anderen betreffende het loon van de drapiers en de 

volders te leper ( 1028
). Jacobs grootste schuld. die voor de Brugse leiders. 

die het bewind veroverden na W estrozebeke als verraad moest gelden. was 

i'ijn deelneming aan de Vlaamse deputatie die met Willem van Coudenbergh 

met Engeland was gaan onderhandelen over een verbond. Jacob de Scote

laere werd niel gearresteerd. daar hij te Gent bij de rebellen asyl had 

gevonden ( 1029
). Jacob was getrouwd en had een broer Lubrecht die zeem 

en olie. in «In de Crane» aangeslagen op zijn broer. aankocht (1°30
). 

Nicolas van Bieruliel ,_.... Willem Vernachlensone ,_.... Clais Scoorkine 

Vermelden \Vij nog dat er te Brugge, reeds in de Xlll" en later in de 

XIVe eeuw. evenals te Gent onder de klerken en pensionarissen dubbel

hartige figuren waren : stadsdienaars en tegelijk partijgangers van de vorst. 

Nicolas van Biervliet, clericus conjugatus en stadspensionaris van 

Brugge op het einde van de XIJ!e eeuw, bleef parlijganger van de graat' 

toen de beroerten van 1280. gericht tegen de paltriciërs en de graaf. zich 

voordeden ( 1031
). In de XIVc eeuw. ofschoon men mocht veronderstellen 

dat ze het stedelijk standpunt ten aanzien van het vorstelijke zouden ver

dedigen op de parlementen. hebben te Brugge stadspensionarissen meer dan 

eens bedekt of openlijk de partij van de vorst gekozen. Hoe kan men anders 

verklaren dat bv. Willem Vernachtensone. die pastoor van Kaprijke en 

pastoor van Hulst werd. en later deken van St. Donaas te Brugge, en die 

van mei 1357 tot 1361 in dienst stond van de stad Brugge, als pensionaris 

onder de speciale bescherming van de graaf werd genomen en in 1366 zelfs 

zijn kanselier werd (1°32
) ? Hoe is het te verklaren dat Cl ais Scoorkine. 

een clericus, een bastaard. die kanunnik werd van St. Donaaskapillel te 

Brugge ( 1033
). die reeds in 1378 stadspensionaris was van de stad (1°34

) 

en niet minder dan 202 parlementen meemaakte. alleen maar van 1384 

tot 1405, ,_.... van de hertog van Burgondië, zo maar als «ami et feal con-

( I 028) Depauw. Cart. Art. 363. 

(I 029) ib. Baljuwsrek. 164. 

( 1030) ib. 160 ; Depauw, Cart. Art. 846. Over cleze Lubrecht zie Prevenier. Handelin

gen p. 28-29-38-39. 

( 1031) De St. Genois. lnv. 89-90. I-lij werd vanwPge de graaf beloond. In 1345 trok een 

klerk van Dendermonde, met name Hendrik van de Wijngaercl. partij voor de 

graaf en werd door de Drie Steden verbannen. Van Duyse en de Busschf'f, lnv. 144, 

J. De Smet, Nicolas de Biervliet, 146. 

(I 032) Buntin x o.c. I 10. I lij was ook <ghPoorloofl in h""'l"n rccht<'n>. ih. 

( 1 033) E. VarPnbNgh. llistoirc des relalions ... 540. 
1 1034) Gil!. van Sev<'r<'n. lnv. 11 361. Voor zijn wc,clclc zie R.A.B. R. 1385-86 fol. 41. 
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seillier», in 1387 het vruchtgebruik verkreeg van het kasteel van Syssele, 

wegens bewezen diensten aan Filips de Stoute te Brugge en elders ( 1035
) ? 

Nicolas Scoorkine is te vergelijken met de Gentse klerken en raden 

als Pieter Van der Mersch. Pieter van de Abeele, Willem de Bomere en 

Jacoh van Laveide. die tijdens hun klerkschap met gunsten vanwege de 

vorst werden overladen, zeker niet om het stedelijk standpunt te hebben 

verdedigd ten overstaan van de prerogatieven van de graaf of de hertog. 

En zoals cle steden grafelijke ambtenaars-clerici met prosenten en pensioenen 

voor hun belangen poogden te winnen ( 11136
). zo werden ook clerici voor 

cle zaak van de prinsen gewonnen met kastelen, canonicaten en pensioenen. 

Hoe noemrte Julien Bencla dat? La trahison des clercs! 

( 103"i) AR.A.B. Trésor ei", chartrcs, 1c rePks n° 554 ; \V. Pr<'vf'ni<'r. Scoorkinc Niclnis. 

Biographic Nat. torn. 30 fase. 2 ( 1959). V'.' ij danken Zt'er in het bijzoJHIPr Lic. 

\V. Pn•vPni<'r voor het \'erstrPkken vnn cl<'zc inlichtingPn bdreff<'nciP Scoorki11. 

( 103n) Zoals te Gent 11. BmPm. Nicolc cl<' Tournni. Pietf'f J" Bilr<'. Boicfin \'illl Zinn<'

h"ke. P.n. \'"ylstekP I 10'1-132-123. S.AC. R. 131îï-n8 CCC. 
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DE PENSIONARISSEN IN DE XVe EEUW 

DE TERtviEN <PENSIONARIS,, <SECRETARIS>. <ADVOCAAT>. ENZ ... 

Ofschoon in de heseheiden van de xv~ eeuw de termen «klerb. 

«klerk van de keure». «klerk van geclele» en «procureur» nog voor

komen ( 1
), werd er nochlans van omtrent hel mieleien van cle eeuw aF 

meer en meer gehruik gemaakt van de termen «pensionaris». «secretaris». 

«advocaat». qprorureur» en «sollicileur». 

De term «pensionaris» kon in een algemene en in beperkte betekenis 

worden gebruikt. Alle Genlse ambtenaars en sommige dienaars die van

wege de slad een pensioen genoten werden «pensionarissen» genoemd. In 

deze betekenis kwam de term ook. maar zelden voor op het einde van de 

XIVe eeuw ( 2 ). ln de XVc eeuw trof men reeds voor 1450 de term «pen

sionaris» aan in beperkte betekenis, nl. in die van hoofdklerk ( 3 ). Het is 

waarschijnlijk dat het merendeel van deze hoofdklerken advocaten waren. 

:\1eltertijd trouwens werd de lerm «pensionaris» synoniem van «advo

caat» ( ., ) . Deze laatste term, ecrunaai vermeld op het einde van cle vorige 

eeuw ( 5 ), werd in de betekenis van pensionaris reeds gebruikt in het 

schepenjaar 1404-05 (G). Van 1444-45 af (') was hij geregeld van kracht. 

lot op het einde van de eeuw de term «pensionaris» weer met voorliefde 

( 1) S.A.G. R. 1407-08 fol. 154v0
; R. 1450-51 fol. 115v0

; R. 1470-71 fol. 203 ; 

Fris, Restriction, 23 ; Fris. Dagboek I 244. 

(2) Vuylsteke, R. Filips 135-120. 

(3) Ook maar zelden in de XIV" CC'UW. VuylstC'kc R. I 127. S.A.G. R. 14-16-47 fol. 

332 v0
• 

('I) Zo werd Jan Rim in 1444-45 genocrnel <advocaet> en in 1447-48 <pensionaris>. 

S.A.G. R. 1444-45 fol. 219 v0 
; R. 1447-48 fol. 390 v0

• Jan Rim was p<'mionaris 

C'n sccrdaris van 1442 lol 1451. S.A.G. R. 1451-52 fol. 195 ; R. 14·12-43 fol. 

108 v0
• 

(5) nlaPr scC'pPnPn ... becclc clc haihus, de aclvocaPte cnrle dP twee ckkPns, de clerken 

van eb sted" ... (1389). VuylstPke, R. filips 418. 

( (j) S.A.G. R. 1404-05 fol. 73. De I !'Tm <toPnr<'> WNrl ook als synonirm \'OOT ndvocant 

w·Lruikt. fris. Twrr <'pisod"n 9-53. 

(7J S .. A..G. R. 1444-45 fol. 219 v0
• 

105 



werd gebruikt ( 8 ). Er waren echter twee soorten advocaten in de XVc 

eeuw. Er waren diegenen die genoemd werden «advocaat van de keure» 

of «advocaat I er camere van gedele» ( 9 ). en andere advocaten die fun

geerden aan vreemde hoven ( 10
) of in de centrale lichamen, als de 

«Raadkamer van Vlaanderen» en de «Hoghe Raed» ( 11
). 

De term «secretaris», onbekend in de vorige eeuw, wordt van 

1444-45 courant gebruikt ( 12
). Deze post werd ook soms bekleed door 

advocaten ( 13
). De termen «secretaris» en «klerb werden ook vaak 

dooreen gebruikt ( 14
). Zoals er ad,·oraten van de keure en van gedele 

waren. waren er ook secretarissen van de keu re en van gedele C 5 ). En op 

het einde van de xve eeuw is er sprake van «eerste pensionaris»' «tweede 

pens:onaris». «eerste secretaris» en «tweecle secretaris» ( 16
). 

Naast de term «procureur» treffen we soms de nieuwe term «sollici

leur» aan, waarmede een persoon werd bedoeld die bv. in het parlement 

le Parijs Centse zaken heharl igde ( 17
). Zoals in de vorige eeuw waren er 

in de XVc eeuw procureurs, die heslendig in hel huitenland fungeerden of 

in de centrale lichamen, en pensionarissen en secretarissen flie met pro

rumtieopdrachten werden helast ( 18
). «Procureurs» en «advocaten» 

L'etelden in de centrale raden. l)e alelus w·noemde prormeurs konden 

echter ook advocaat zijn ( 19
). 

In de XVc eeuw is er ook sprake van «taeliT.annen »die advocaten 

waren, en die niet mogen verward worden met de twee soorten advocaten 

(8) ih. R. 1485-86 fol. 86. 

(9) S.A.G. R. 1470-71 fol. 203. 

( 10) Bv. Jan de Popincourt te Parijs. S.A.G. R. 1450-51 fol. 264. 

( 11) S.A.G. R. 1470-71 fol. 204. 

(12) S.A.G. R. 1444-45 fol. 219 v0 • Reeds gebruikt in 1435. S.A.G. 1435-36 fol. 43. 

( 13) Zo was Jan Sersanders advocaat in 1455-56, secretaris van de- keurc in 1456-57. 

S.A.G. R. 1455-56 fol. 202 ; R. 1456-57 fol. 220. 

( 14) Fris. Daghoek 11 85-86. 

( 15) S.A.G. R. 1459-60 fol. 388. 

( 16) S.A.G. R. 1485-86 fol. 86. In andere besch<'iden is er ~prakc \'!ln <upp<'rst<' 

secretaris>. Fris. Dagboek I 266-227. 

(17) S.A.G. R. 1458-59 fol. 118. 

(IS) Zo Lodewijk tlauwecl. procureur in de <Camere van d<'n Rade in Vlaenclren>, 

Niclaus Coquereel procureur in de <l·loghe Raed>. S.A.G. R. 1470-71. fol. 204. 

Zo funge('rde I-lesdin Ghiselins als <procureurs generaulX>. S.A.G. 1432-33 fol. 

315. En ~1ichiel du Pons als prontr('ur t<' Parijs. S.A.G. R. 1451-52 fol. 2ó-l. 

( 19) Zo Ro<'gicr Stutin. advocaat <in de- camNe van den Rade in Vla<'ndr<'n>, <'n Jan 

Dm·<'sncs, aclvocaat <in den I loghen Ra<'cf.. S.A.G. R. 1-170-71 fol. 204 ('n 204 v0
• 
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van wie hoger sprake was. De laelmannen, één voor elke schepenbank, 

waren de zaakbewaarders van de stad ( 20
). 

Nieuwe termen waren nog «cnape» of «dineere» van de rekenkamer, 

of {Jok de «clerc de la lrésorerie» ( 21
), waarmede bedoeld werd de ont

vangersklerk uit de vorige eeuw. Ten slotte was er ook sprake van de 

erfelijke «klerk van den bloede» ( 22
) in wiens handen de baljuw zijn eed 

moest afleggen. van «ontfanghere» van de erfelijke wnten in stede van de 

klerk van de erfelijke renten uit de vorige eeuw ( 2 ~), van de «clerc van 

den spikinghe» ( 24
). een belrekking die gecumuleerd werd met het ambt 

van tweede tresorier, van de «clerk van der stede wercke» ( 2"). Er waren. 

zoals in de vorige eeuw nog andere klerken, die ofwel door de personen 

in wier dienst zij waren getreclen werden vergoed. of ctie vanwege de stad 

een vergoeding genoten voor bewezen dienslen. Wij citeren o.m. : de klerk 

en raden van de dekens of van de hoofdmannen, de klerk van de hoog

baljuw. de «secretarissen warderes IPn haPrde». ( 26
), de klerk t<in 

(Ie herlwrghe tr-r leycn» ( 27
), enz. 

l-IET AANTAL PENSIONARISSEN EN KLERKEN 

In de loop \'an de XVc eeuw varieerde het aantal klerken. In 1401-02 

en volgende jaren waren er twaalf ( 28
). In 1419-20 waren er tien ( 29

). In 

1421-22 waren er weer twaalf (3°). In 1426-27 waren er veertien ( 31
). De 

volgende jaren dertien of veertien ( ~ 2 ). In 1354-55 waren er drie, twee 

(20) Willem de Wintre, taelman, van dat hij de zaken van der stede bewaert heeft bi 

sc('pencn van der keure. S.A.G. R. 1470-71 fol. 203 v0 
; Fris, Restrietion 24. 

(21) S.A.G. R. 1451-52 fol. 196; R. 1465-66 fol. 53 v0 : Fris, Restrict. 23. 

(22) Bestond reeds op het einde van de XIJJe eeuw. Cfr. Fris, Le clerc du sang à Cand. 

Anvers 1922. p. 33 en vgd. Fris, Re strict. 22. 

123) S.A.G. R. 1470-71 fol. 204. 

( 24) ib. 203 v0
. \V ij kunnen de betekenis van upikinghe> niet verklaren. 

(25) S.A.G. R. 1441-42 fol. 49. !lij genool een wedde van 3 p gr. Dit klerkschap 

werd wegens de restrictieaki van 1468 mede uitgeoefend door de tweede tresorier. 

Fris, Restrict. 23. S.A.G. R. 1483-84 fol. 371. 

(26) S.A.G. R. 1451-52 fol. 249: R. 1438-39 fol. 235: Fris, Dagb. 1 .57-250. 11 

38-267. Cfr. J)igwood. Gand ('[ la circulalion des grains ('n Flandre p. 435. 

(27) Diericx, Mem. ville de Gand 11 174. 

(28) S.A.G. R. 1401-02 fol. 33v0
; R. 1409-10 fol. 204: R. 1414-15 fol. 73. 

(29) S.A.G. R. 1419-20 fol. 286 v0
. 

(30) S.AG. R. 1421-22 fol. 30 v0
• 

(31) S.AG. R. 1426-27 fol. 336. 

(32) S.A.G. 14%-37 fol. 98 v0 
: R. 143'HO fol. 2% v0

. 
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pensionarissen en een advocaat ( 33
). Van 1456-57 af waren er zes ( 34

) 

tol na 1490 ( 3 "). De restrictieakt van 1468 liet nochtans meer klerken 

loe ( 36
). Sommige klerken fungeerden slechts een jaar ( '17

). Anderen ruim 

dertig jaren C1R). Vaak veranderden ze ook van functie. Zo was Jan Ser

sanders pensionaris te Parijs in 1353-54 ( J\J). advocaat van de keure in 

1455-56 en secretaris van de keu re in 1456-57 ( 40
). l\1eester Jan Damman 

«ontfanghere» van de «erfelijke rente» ( 41
) in 1470-71 en secretaris van 

de keure {'12
) in 1352-53. Jan Rirn secretaris van de keurC' in 1448-49. 

pensionaris in 1447-48 en advocaat in 1443-44 ( 43
), enz. 

AanvankeliJk waren er doorgaans drie hoofdklerken ( H), die de naam 

kregen van advocaten of pensionarissen na 1435-36 ( 4 "). In 1452-53 waren 

er twee pensionarissen en een advocaat hoofdklerken ( 46
). Er kwam ook 

splitsing in advocaat of pensionmis van de keun· of van gedele. Doorgaans 

waren er l wee ad vocalen-pensionarissen van de keure en een van geclele ( 47
). 

Ook de secretarissen waren gesplitst in deze van de keure en die van 

gedele ( 48
). en dit lol op het einde van de eeuw ( 49

). 

DE JAARWEDDE OP PENSIOEN 

In de stadsrekeningen betreffende de XVc eeuw vormden de 

«wedden» en «kledij» twee afzonderlijke rubrieken. De ene genoemd den 

pensionarissen en haerlieden pentioene», later ook genoemd «pensioenen 

(33) S.A.G. R. 1454-55 fol. 54. 

(34) S.A.G. R. 1456-57 fol. 220; R. 1459-60 fol. 388; R. 1465-66 fol. 135. In 

1367-68 en het volgende jaar waren er respectievelijk vijf en vier. S.A.G. R. 

1467-68 fol. 278 ; R. 1468-69 fol. 71. 

(35) S.A.G. R. 1490-91 fol. 332. ;vlet onderbrekingen in 1467 en 1468. R. 1467-68 

fol. 278 ; R. 1468-69 fol. 71. 

( 36) Fris. Restrict. 

(37) Zo bv. Jan llueribloc S.A.G. R. 1486·87 fol. 211. 

(38) Bv. Lievin van I luuflle. S.A.G. R. 1402-03 fol. 54 v0 
; R. 1432-33 fol. 315. 

(39) S.A.G. R. 1453-54 fol. 410 v0
• 

(40) S.i\.G. R. 1455-56 fol. 202 ; R. 1-456-57 fol. 220. 

( 41) S.A.G. R. 1470-71 fol. 204. 

I 42) Fris, Dagboek I 300. 

(43) S.A.G. R. 1443-44 fol. 162 v0 
: R. 1447-48 fol. 390 v0

: R. 1448-49 fol. 448 v0
. 

(44) S.A.G. R. 1422-23 fol. 68: R. 142ó-27 fol. 336: R. 1432-33 fol. 320. 

(45) S.A.G. R. 1435-36 fol. 31 v0
; R. 1444-45 fol. 219 v0

: R. 1446-47 fol. 332. 

(46) S.A.G. R. 1452-53 fol. 318. In feite wan•n zij. ofschoon rtc naam vcrscllilrtP. all!' 
drie advocaten. 

(47) S.i\.G. R. 1444-45 fol. 219 v0
: R. 1452-53 fol. 318. 

(48) S.i\.G. R. 1452-53 fol. 318 en 318v0
. 

(49) S.A.G. R. 1490-91 fol. 332. In de XV0 eeuw hehbPn md zekPrlwid ISO pPnsio

narissen en secrelarissC'n gefungeerd, met inbegrip van de procurC'urs. 
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van scepen, advocaten, clercken, enz» ( 50
), de andere genoemd «van 

secpenen cleedinghe. der twee dekenen, clerken, serjanten, enz.», later ook 

genoemd «pareerhabyten» ( 51
). Te zamen gaven deze posten de stedelijke 

vergoeding op die de ambtenaars werd gegeven. Alle Gentse ambtenaars 

hadden, zoals in de vorige eeuw, recht op een Ziomer en winterpak en 

sommigen kregen ook « voedring he» ( 52
) van de stad. 

De pensionarissen genoten aanvankelijk 16 p. gr. voor de nrpperste» 

advocaat van de keure, met kledij en voedering, voor de andere advocaten 

12 p. gr. 's jaars, met kledij ( 53
). 

Deze jaarwedde veranderde in de tweede helft van de eeuw. De 

«uppersle» advocaat genoot nu 20 p. gr., de andere twee advocaten of 

pensionarissen 16 p. gr. ( 54
) In de restrictieakt van 1468. die alle andere 

wedden enigszins drukte, hleef de jaarwedde van de pensionarissen be

houden ( 55
). In 1470-71 genoot meester Boidin Goethals, advocaat van 

de keure 20 p. gr., meester Jan Sersanders, tweede advocaat van de 

keure 16 p. gr. en Jan van Durmeiaar, advocaat «ter camere van ghedeele» 

12 p. gr. ( 56
). Op het einde van de eeuw werd de gage van de pensionaris

sen nog verhoogd ( .., 7
). 

De pensionarissen genoten een wedde die lager was dan deze uit

betaald aan de hoofdmannen ( 58
), maar hoger dan die van de voor

schepen, die in 1428-29 nog 20 p. gr. was, maar reeds in 1432 tol het 

einde van de eeuw niet hoger dan 10 p. gr. werd geteld. ( 59
). 

De jaarwedde van de pensionarissen was ook hoger dan deze van de 

lresoriers-boekhouders, die schommelde tussen 6 p. 3 s. 4 d. gr., 8 p. gr. 

en I 0 p. gr. ( 60
). Oe klerken-secretarissen genoten aanvankelijk een jaar-

(50) SAG. R. 1401-02 fol. 33 v0 
: R. 1458-59 fol. 118. 

(51) ib. R. 1401-02 fol. 32 v0 
; R. 1477-78 fol. 95. 

(52) S.A.G. Transpoortregister fol. 78 v0
• 

(53) ib. fol. 78 v0 
: R. 1435-36 fol. 31 v0 

; R. 1497-98 fol. 163. In 1404-05 werd aan 

de hoofdklerken 10 p. uitbetaald ; de andere klerken 3 p. en minder. S.A.G. R. 

1404-05 fol. 83 v0
• 

( 54) ib. R. 1458-59 fol. 118. 

(55) Fris. Restrict. 23. Enkele wijzigingen werden ook gebracht in 1452. Fris, Dagb. I! 
85-86. 

(56) SAG. R. 1470-71 fol. 203. 

(57) ib. R. 1497-98 fol. 163. 

(58) 2 p. gr. en 1.5 p. gr. per week. S.A.G. R. 1451-52 fol. 197 en R. 1451-52 fol. 198. 

(59) S.A.G. R. 1428-29 fol. 100; R. 1432-33 fol. 302; R. 1453-54 fol. 410: R. 

1458-59 fol. 118 ; Transpoortreg. fol. 78v0 
; Memoriebock 195. De wedden van 

de dekens werd in 1368-69 vastgesteld op 16 p. 3 s. 4 d. gr. elk. Fris, Restrict. 23. 

(60) S.A.G. R. 1454-55 fol. 54 ; R. 1456-57 fol. 380v0
; Transpoortreg. 78 v0 

; Fris, 

Restrict. 23. 
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wedde die tot de restrictieakt van 1468 schier onveranderd bleef. Oe 

opperste klerk van de keure genoot 3 p. 6 s. 8 cl. gr., die van gedele 2 p. 

ó s. 8 cl. gr., de overige klerken genoten, dezen van de keure 2 p. 6 s. 

8 d. gr., die van gedele 1 p. 6 s. 8 cl. gr. In 1368 werd het pensioen van de 

eerste twee klerken van de keu re «20 solz de gros» of 2 p. gr. 's jaars, de 

eerste klerk van gedele kreeg eveneens «20 solz de gros». De tien klerken 

die toen voor beide kamers zouden fungeren kregen ook kledijstof. ( 61
). 

De jaarwedde van de secretarissen die in 1470-71 fungeerden, nl. Guido 

van Scoubrouc, Jan 'tSmitere en Pieter de Bul bleef spijt de restricUeakt 

onveranderd : 20 s. gr. ( 62
). In hetzelfde jaar genoten de twee taelmannen

zakenbewaarders elk 4 s. gr. 's jaars ( 6 '
1

). 

De drie procureurs van de Raadkamer in Vlaanderen genoten. de 

eerste 30 s. gr .. de andere 20 s. gr., de twee advocaten voor de stad in de 

«Hoghe Raed » elk 20 s. gr. ( 64
). 

Pensionarissen en secretarissen en klerken genoten ook vergoedingen 

voor reden en parlementen en voor andere aangelegenheden die de stad 

betroffen ( 65
). \Vat de reden betrof, de advocaten werden van 22 dec. 

1432 af 6 s. gr. per dagrit toegekend, de secretarissen genoten minder ( 66
). 

Door de restrictieakt genoten de advocaten nog 4 s. gr. met het recht om 

over twee paarden te beschikken ( 67
). De klerken in het algemeen werden 

ook geschenken aangeboden vanwege de stad ( 68
), en ook vanwege kleinere 

steden als Iw. Geraardsbergen ( 6 \'). 

DE RECRUTERING VAN DE PENSIONARISSEN EN SECRETARISSEN 

Ongetwijfeld hebben de schepenen, de deken van de weverie, de 

deken van de kleine neringen en wellicht ook de poorterie de keuze van 

( 61) Fris, Re strict. 22-23. 

(62) S.A.G. R. 1470-71 fol. 203. 

( 63) ib. een voor de bank van de keure en een voor de bank van gedele. 

(64) ib. Hun jaarwedde was anders in 1468. Fris, Restrict. 31. 

( 65) ib. Vastgelegd door de restrictieakt in 1468. In dit jaar genoot de klerk van de 

tresorerie 30 s. 's jaars, met daarbij 16 s. ~r. voor zijn kledij en een vergoeding 

voor gedane moeite. Fris, o.c. 23-24 : S.A.G. R. 1468-69 fol. 71 v0 
: R. 1497-98 

fol. 163 v0 : R. 1471-72 fol. 314. De klerk van den bloede had behalve wat hij 

ontving van de hoogbaljuw ( 36 p.), recht op een kleed en bepaalde vergoedingen, 

die in 1475 ten bedrage waren van 14 grs. S.A.G. R. 1475-76 fol. 208 v0
• 

(66) S.A.G. R. 1435-36 fol. 28 : R. 1454-55 fol. 50. 

(67) Frb, Restrict. 27 : S.A.G. R. 1368-69 fol. 59 en vgd. 

(68) I3ij gelegenheid van Kerstavond, het uitgaan van hel schep<'njaar en dies meN. 

S.A.G. R. 1427-2e fol. 81 v0 . Ook procureurs werden bedacht loen zij bv. in het 

huwelijk traden. S.A.G. R. 1435-36 fol. 132. 

(69) bv. op Nieuwjaar. Fris. Twee episoden 23. 
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de pensionarissen en secretarissen beïnvloed (1°). Dat er, zoals in de 

vorige eeuw. op geleerde krachten die in het buitenland hadden gestudeerd 

een beroep werd gedaan, staat vast. Het aantal advocaten en meesters was 

zelfs in de XVe eeuw groter dan in de XIV"'. Het waren als Symoen van 

Formelis en Jan van der Gracht doctors in de Rechten, of als Lievin van 

Huuflle licentiaat in de Rechten ( 71
). Advocaten waren Philips Sersan

ders . .Jan Sersanders, Pi eter de Bul, Jan 't Sm i tere (1 2
), Ladewijk van 

der Hole. Jan van Ceule ( 73 L l\1artin de Grootheere (H), Jan Rim, Pieter 

Roudins. Jacoh van Ansheke ( n). .Jan van der Eecken ( 76
), Robrecht 

de Zagere, Mathijs de Grootheere ( 77
). Pieter Biermans ( 78

), Jan van 

Deurmelaer. Boidin Goethals ( 79
). Jan van der Gracht ( 80

), e.a. Meesters 

werden o.m. Joris Nevelinc, Zeger Baert, Jan Ute Galeyden, Hendrik 

Utenhove. Gillis van der Beken, Philips Sersanders 11. Adriaan van den 

Berghe, Clais de Smeerpont, Jan de Meuleneire, Gna Best, Montfrant 

Alaerds, Anthonis Colve, Pieter de Rike ll, Joos Yoens ( 81
). 

Zoals dit vroeger reeds het geval was hadden sommige pensionarissen 

met een stadsbeurs hun studiën in den vreemde gedaan. Dit gold o.m . 

.Jan I-laghin, Jan U te Galeyden, Jan van der Hellen, Joos Y oenssone, die 

allen te Parijs hadden gestudeerd ( 82
). Zoals in de XlV" eeuw waren er 

nu ook pensionarissen die geestelijken waren en anderen die een gezin 

hadden gesticht. Een van de belangrijkste pensionarissen die geestelijke 

werd was Boidin Goethals, de zoon van de bekende Hendrik Goethals. 

die heel wat geestelijke ambten cumuleerde. I-lij werd proost van Rijsel, 

(70) Fris, Restrietion 30 : Fris, Dagboek I 40-41. 

(71} De Potter. Second Cartulaire 109 : Foppens, Conseil de Flandre 53-128. Van 
Lokeren, Hist. St. Bavon 101. De Vos, lnv. 165. 

(72) S.A.G. R. 1470-71 fol. 203 : R. 1448-49 fol. 448 v0 
: R. 1450-51 fol. 107 : R. 

1466-67 fol. 149 v0 
: W. Prevenier, Handelingen 452. 

(73) S.A.G. R. 1435-36 fol. 31 v0 • 

(74) ib. R. 1439-40 fol. 296 v0
• 

(75) ib. R. 1444-45 fol. 219 v0 • 

(76) ib. R. 1445-46 fol. 274 v0 • 

(77) ih. R. 1455-56 fol. 124 : R. 1436-57 fol. 220. 

( 78) ib. R. 1463-64 fol. 131. 

(79) ib. R. 1470-71 fol. 368. 

(80) ih. R. 1472-73 fol. 191. 

(81) ib. R. 1402-03 fol. 57: R. 1410-11 fol. 230: R. 1435-36 fol. 31 v0
, enz. 

(82) S.A.G. R. 1404-05 fol. 70 v0
: R. 1427-28 fol. 12. In de XVc eeuw bestonden er 

te Gent twee bijzondere scholen : het Clerckenhuus in de Nederscheldestraat en 
een <Walsche schole> gehouden door een vrouw. S.A.G. JBK 1456 fol. 91 : 

JBK 1443 fol. 126. 
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tresorier van Cambra i, deken van Luik ( 83
), enz. En er waren ook clerici 

conjugali als Jan van Deurle ( 84
). 

De reslrictieakt van 1468 schreef voor dat de drie eerste klerken van 

de keure en van gedele drie talen moesten machtig zijn, de andere lwee 

klerken van elke bank twee talen ( 85
). En als woordvoerders van gezant

schappen of delegalies spraken de pensionarissen Latijn en « W alsch» ( 86
). 

De magistraal deed tevens meer dan eens beroep op personen die, 

vooraleer ze klerk werden, het ambt van tresorier, schepen of deken van 

een ambacht hadden uitgeoefend. Zo werd Jan de l--Iane ontvanger en 

deken van de wever ie voor hij stadsklerk werd ( 87
). Zo werd Jan l--Ieyn

dericx schepen en lresorier ( 88
) en zovele anderen als Willern Rim, Lievin 

Papa!, .Jacoh Sneevoet, Jan van Deurrne, :f\1athijs Van de Winkele, Lievin 

var. Canegem, Robrecht van Eeke, Lievin de Vriese, Jacob van Wij

meersch, Jan l--Iagh in, Jan Sersanders, werden schepen ( 89
), of als Gillis 

van Brecht, l"-1athijs van de Winkele, Jan van Durme 'sherenkiezer of 

stedekiezer ( 90
). Deze gewezen schepenen, ontvangers en dekens werden 

aangeworven op grond van hun ervaring inzake de politieke en econo

mische toestand van de stad en wellicht ook van het graafschap (91 
). 

(83) Desplanque, lnv. !! 186. 

{84) De zeden van sommige geestelijken waren in de XV" eeuw weinig stichtend. Zo 

had de rijke !Vlichiel van der Eeken, pastoor van St. Jacobskerk. niet minder dan 

vier natuurlijke kinderen bij een Juff. Mergriete Bloume, die bij hem inwoonde nabij 

het Hof van Herzele. Mergriete Blourne was een tijd zuster in het St. Janshuus. 

S.A.G. JBK. 1451 fol. 35, JBK 1438-39 fol. i82 : De Potter, Gent VII. 138. En 

dit geval was geen unicum. Lauwereyns de Maegh, de deken der christenheid le 

Gent, die tevens kanunnik en deken werd van St. Veerlekerk. had een natuurlijk 

kind bij een rijke Juff. Mergriete 's Brunen. De Potter, Gent V 52. Ook 1-lendrtk 

Goethals, de proost van Rijsel en deken van Luik had een bastaard, de stads

pensionarais Boidin Goethals. Desplanque, lnv. I! 186. 

(!:l5) Fris, Restrict. 30. 

(86) fris, Dagboek II 194-209 (P. Btermans. I-1. Utenhove, Mathys de Grootheere). 

(87) S.A.G. R. 1431-32 fol. 276 v0
; Memorieb. 212. 

(88) ib. R. 1473-74 fol. 313; R. 1470-71 fol. 203 v0
; Memorieb. 227. 

(89) Memorieb. 128-123-133-136-139-145-227-30'2; S.A.G. R. 1402-03 fol. 57; R. 

1402-03 fol. 57 ; R. 1404-05 fol. 83 v0 
: R. 1408-09 fol. 180 ; R. 1449-50 fol 54 ; 

R. 1451-52 fol. 195 ; R. 1450-51 fol. 110 v0
. Er waren twee Sersanders die Jan 

heetten, de een filius Daneel, de ander <in de Pale>. Beiden werden schepen vóór 

een Jan Sersanders procureur en pensionaris werd. Memorieb. 143-134. S.A.G. 

R. 1413·14 fol. 18 v. 

(90) Memorieh. 129-137-143. S.A.G. R. 1413-14 fol. 18 v0
• 

( 91 ) Sommige pensionarissen als Gillis van de Woestijne, die een geleerd man was en 

die later zelfs voorzitter van de Raad van Vlaanderen zou worden, werd ook 

schepen voor hij stadspensionaris werd. Wellicht kwam én zijn gele<'rdlwid én zijn 

ervaring in aanm<>rking toen hij tot stadsklerk w<'rd gekozen. 
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Dat vele pensionarissen en klerken onbetrouwbare personen waren en 

open stonden voor corruptie blijkt overvloedig. Sommige klerken als Chris

toffel de Grave of Jan van Loo aarzelden niet de dekens om te kopen om 

klerk te worden ( 92
). En vele pensionarissen, secretarissen en klerken lieten 

zich op hun beurt omkopen en pleegden knevelarijen ( 93
). 

DE SOCIALE TOESTAND DER KLERKEN 

Zoals in de XJVe eeuw werden in de xve edelen, leden van de 

poorterie en lieden van de weverie en de kleine neringen stadspensionaris 

of secretaris. Ridders en jonkheren als Joris Tsuul, Symoen van Formelis, 

Jan van der Gracht, Joos Triest, Jan de Grutere, Gillis van de \Voestijne, 

e.a. ( 94
) werden pensionaris of secretaris. Ook vele leden van de poorteri·e 

als lngelram Hauweel, Jan Rim, J. Van der Linden, Jacob Donche, Jan 

Sersanders, Lievin Zoetamys, Willem Rim, Philips Sersanders bekleedden 

eveneens het klerkenambt ( 95
). Daar kwamen bij als Pi eter Hueribloc, 

Jacob Sneevoet, Jan Boele, Lievin de Vriese, Jan van Coppenolle, Lade

wijk Steemaer, Jacob van Wijmeersch, leden van de kleine neringen, en 

als Pieter de Rike l, Lievin Papa!, ,ltan van de Hane, Christoffel de Grave, 

Jan de Lu ede, Gerard van Maldegem, leden van de weverie ( 96
). 

Vele pensionarissen en secretarissen waren van gegoede huize, waren 

erfachtige lieden ( 97
) of behoorden tot een advocatenfamilie ( 98

). Velen 

werden eigenaars van land en huizen binnen de poort ( 99
), of van goed 

8 

(92) Fris, Dagboek I 21-291. 

(93) Fris, Dagboek I 248-249-46-50 11 42-185-240 en vgd. (Joris Tsuul, P. Baudins, J. 
de Bul). Zij zetten ook aan tot oproer. 

( 94) F oppens, Conseil de Fl. 52-128-92 ; Serrure-Biommaert, Chronike \'an Vl. 258 ; 

S.A.G. R. 1498-99 fol. 57 : Memorteb. 215. 

( 95) Waarschijnlijk werden ook Jan Rim, M. Alaerds, Gillis Papa!, Pi eter de llul, 

Jacob van Hansbeke in de adelstand opgenomen. Memorieboek 217-227-257. 

(96) Fris. Dagb. I 374-77-361-376-81-364 11 77. Zie verder Fris, Notes pour servir 

patric. gantois 16-18. Sommige klerken als Lievin Borluut waren leenmannen van 

de prins. De Potter. Second Cart. 146. 

(97) S.A.G. JBK. 1410 fol. 26. A. De Vos. lnv. Landbouwpachten, 53. 

(98) De Alaerts. de Van Syclers, de Goethalsen. A. De Vos. Landpachten 151-175. 

Desplanque 11 186. De Potter. Gent 11 238. Memoricb. 152. 

( 99) Zo bezat mr. Jan Rim het Hof over de Groene Hoye te Gent. Hendrik Tolvin de 

helft van het ser Braemsteen. S.A.G. JBK 1423 fol. 107. Jan Moraen huus en de 

stede in de St. MiehielstraaL ib. JBK 1445 fol. 67 ; Mr. Filips Sersanders het 

Spiegelhof te Gent. Diericx o.c. I 416. 
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en meersen en renten in het graafschap ( 100
). Onder de welstellenden en 

notabelen moesten gerekend worden : Filips Sersanders f. f'-lichiel. Jan 

Rim. Jan van Leyns, Lievin Boudins, Jacob Sneevoet, Jan van der Linden, 

Gillis Papa!, Rase Onredene, Lievin van Canegem, Nijs Everwijn, Lievin 

van Huuflle, Jan de Luede. Willem Sersymoens. Lod. van der Hole, 

Geraard Goedgebuer. Jan Ute Galeyden, Symoen van Formelis, Lievin 

Papa!, Pieler de Rike, Kerstoffel de Grave, Z. Bollaert, Lievin Zoetamys, 

Montfrant Alaerts. Hendrik Utenhove, Ladewijk Van der Eecken, Pieter 

Hueribloc, lngelram I-lauweel. Symoen van Sycler, Jan van der Gracht. 

Gillis van de Woeslijne, Jan van de Venne, Mathys de Grootheere, Joos 

Y oens, Lievin Borluut, e.a. ( 101
). 

Sommige pensionarissen en secretarissen die tot de weverie behoorden 

waren bekend als rijkaards. terwijl anderen, die deel uitmaakten van de 

( 100) Jan Rim bezat het goed te Wiedage te Waregem, het goed te Slocte te S. Jans

Leerne, goed te Vinkt, te Poeke, te St. Komelis-Horebeke, te St. Maria-Horebeke, 

losse percelen gronds te Nederboelare en in Assenede-Ambacht. A. De Vos o.c. 

126-12ï-13ï-138-141-140; F. Sersanders bezat het goed Boidins te Rosebeke. ib. 

119-140-148 ; Jan van Lcyns het goed ter I-loeven te Moorse! en goed te Afsnee 

en te Overmere. ib. 49-56-91 ; Lievin Boiclins goed te Zevergem. ib. 12ï : Rase 

Onredene het goed te Berblocx te Lotenhulle. ib. ïl, Jacob Sneevoet het goed 

ten Bambosse en ter Borch te Lede. ib. 51-54 ; Nijs Everwijn het goed ter Borch 

te Tvierendree (met anderen). ib. 5ï-ï4 : L. Van Huufl!e goed te St. Lievens

hcutem. ib. 45 : Jan Vanderlinden het goed te Meeremsteenkine te Afsnee. en 

goed te Stevensdale te Borsbeke. ib. 55-59 ; Geraard Goedgebuer goed te Deurle, 

11 ï ; P. De Rijke bezat goed te Westergem. ib. 80 : Kerstoffel de Grave het scoe

makersgoed te Merendree, goed te Hansbeke en te Olsene. ib. 98-111-139 : Zeger 

Bollaert het goed ten Elsbroeke te Merelbeke. ib. 106 : Lod. van der Hole goed 

en hof te lngelboutsvelde te Aaigem enz. ib. 31-41-ï9-10ï: Symoen van Formelis 

het goed ten Nieuwenhove te Lovendegem en losse percelen gronds te St. l'v!aria

Horebeke. ib. 43-83 ; Lievin Papa! het goed ter Beken te Evergem, goed te 

Welle. ib. 23-92. Jan de Luede het goed Rattepade te t-1oortzele. ib. 30 : 

Willem Sersymoens het goed te Varenakker in 't Aalterse, het goed te Avertune 

te Melle. ib. 20-21. 

( 10 I) Monfr. Alaerts het goed te Voorde te 'vVestrem, goed te Vinkt. het goed te 

Robaerclie en Vaquerie (Houplines}. losse pC'I'celen gronds te Erondegem ib. 

109-110-112-122; G. Van de woestijne het goed te Kampen te Borsbeke, goed 

te Godveerdegem. ib. I 09-115 ; L. Zoetamys losse percelen goeds te Hofstade ib. 

111-112 ; Hendrik Utenhove het goed te Bottele te Balegem ib. 121 : lngelram 

Hauweel goed te Evergem ib. 85 ; P. Hueribloc het goed ter Verre te Astene ib. 

116-146 : Matthys de Grootheere goed in de Broekstraat te Deurle ib. lïl : Joos 

Y oens het goed te Buxdale te Lembeke ib. I ï5 : Jan van der V enne het goed de 

Meierij te Lovendegem ib. 168 ; Jan van der Gracht de hofstede 't \:Vallekin te 

Westenbentille in St. Jan in Eremo ib. 165 ; Symon van Sycler goed te Steen

huize en te Voorde ib. 14ï ; Lod. van der Eecken het goed ter V/ulghen te 

l-Iaalterl ib. 152 : Lievin Borluut ht>t goed ter Rehaghe te \:Vontergem ib. 11. ï. 

enz. 
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kleine neringen, eerder arm waren ( 102
). Sommige lieden, echte proleten, 

slaagden erin het ambt van klerk te veroveren. Zo was Pieter Huerihloc 

«ZO cleene van state en van goede» dat hij «Om voordeel plach te ghane 

synghene» in cabaretten en taveernen. Het was een straatzanger zonder 

meer ( 103
), maar één die het ver zou brengen. l'vleester Pieter Boud ins, 

een advocaat die waarschijnlijk te Parijs had gestudeerd, wat niet belette 

dat hij diefstal zou plegen te Parijs en te Gent, was toen hij stadspensionaris 

werd zo berooid, dat hij op kosten van zijn vrienden moest gekleed 

lopen (1°4
). Ook hij zou het zeer ver brengen. Hij werd geheimschrijver 

van de hertog ( 10
"). Andere pensionarissen, geestelijken, waren echte 

«cumulards» ( 106
). Vergeleken met de vorige eeuw waren er, sociaal ge

zien, in de xve eeuw heel wat extreme gevallen. 

GESLACHTEN VAN PENSIONARISSEN 

Evenals in de vorige eeuw poogden bepaalde families het ambt van 

pensionaris of secretaris, procureur of advocaat van de stad te monopoli

.seren. Zonder te willen beweren dal alle homoniemen tot eenzelfde ge

slacht behoorden, toch kan in meer dan een geval verwantschap vermoed 

worden. 

Zo wuren er vier Van der Eeckens, Clais, Lauwereis, Jan en Lade

wijk, drie Boud ins, Piel er, Gillis en Lievin, vier Sersandersen, Philips I, 

Philips I! en twee Jan Sersandersen, drie Zoetamysen, Lievin de oude, de 

Jonge, Geraard. twee Van der Hole's. Ladewijk en Oaneel, twee Triests, 

Christoffel en Joos, twee Rims. \Villem en Jan. twee van der Hage's, Jan 

en Gerolf. twee Van der Hoye' s, Pi eter en Geert, twee de Lu ede' s, Jan 

en Nijs, twee de Bils, Joes en Cillis, lwee de Zadelere's. Willem en 

( 102) Jan de Hanc, zoon van de weversdeken Jacob de Hane, Fris. Dagboek 293 en 

P. 1-lueribloc. Zie volgende nota. 

(I 03) Fris, Dagboek I 292. 

( 104) Fris, Dagboek I 46-294. 

( 105) ib. I 46. Van enkele klerken weten WiJ waar ze te Gent woonden : Jan Sersanders 

aan de <Crommenesch>. Jan van Loo en Joris Utenhove te Gentbrugge, Lievin 

Zoetamys achter de Cruusslrale>, Pieter I lucribloc op de Vismarkt. Willem de 

Zadelere bij de Augustijnen, Pieter Boudins in de <Burchstrate> en Hendrik 

Utenhove in de VeldstraaL S.A.G. R. 1452-53 fol. 343. 346, 347. 348 : 344-

356-355 . .!BK I <139-40 fol. 63. 

Hendrik Tolvin en Race Onredcne woonden in de OnderstraaL S.A.G. JBK 

1410 fol. 26; R. 1402 fol. 64 v0 • Mr. Filips Sersanders woonde naast het 

Geraard Duivelsteen. Diericx. Mémoires ville Gand 11 317. Simoen van F ormelis 

in de St. Michielstraat. JBK 1439-40 fol. 52 v0 • 

( 106) Zo bv. Boidin Goethals. filius Hendrik. Desplanque, lnv. ][ 186. 
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Bussart, twee I-lauweels, Ladewijk en lngelram, twee Papals, Gillis en 

Lievin, twee Utenhove's. Joris en Hendrik. twee Sneevoets, Jacob en Jan, 

twee de Grootheere's. Martin en Mathijs, twee Boele's, Jan en Symon, 

twee Van der Grachts. Xypriaan en Jan, twee Goedgebuers, Geraard en 

Pieter, twee P. de Rike's (1° 7
). 

Nu weten wij met zekerheid dat vele pensionarissen en secretarissen, 

onder wie sommigen zelf ( 108
) zonen waren van schepenen, ontvangers en 

dekens, er naar streefden hun zonen als klerk of schepen te doen fungeren. 

Zo werden Lievin Zoetamys de jonge, zoon van de pensionaris Lievin 

de oude, Jan Hueribloc de zoon van Pieter, Jan Alaerds, d.e zoon van 

Montfrant, eveneens klerk ( 109
). Het kwam zelfs voor dat grootvader, 

vader en zoon in een eeuw alle drie klerken werden. Het betrof de familie 

Hueribloc met Pi eter, Jan en Jacob ( no). Pi eter, de grootvader, was zelf 

de zoon van een Gents schepen die ook overdeken werd (1 11
). 

En talrijke pensionarissen en secretarissen als M. Alaerds, Robrecht 

van Eeke, Lauwereis van der Eeke, Willem de Wale, Jacob Sneevoet, 

Joos Triest, e. a. kregen hun zonen op de schepenbanken ( u 2
). 

EEN KLIEK VAN HEERSERS 

Maar vele pensionarissen en secretarissen streefden er naar zelf een

maal als tresorier, schepen of deken te fungeren. ln de xve eeuw werd dit 

een werkelijk onbedwingbare rush. Van 1400 tot 1475 werden niet minder 

( 107) Zie lijst van klerken achteraan deze bijdrage. 

(108) Zo was /an van de Hane, klerk van 1449 tot en met 1451-52 (R. 1449-50 fol. 

53 v ; R. 1451-52 fol. 209) de zoon van Jacob. meermaals schepen en deken 

(Memorieb. 159-166-172-195-197) : Jan Hueribloc de zoon van Pieter, meermaals 

deken en schepen enz. 

( 109) Memorieb. 257 (Aiaerds) Foppens, Conseil de Flandre 129-137-138 (Hueribloc) : 

S.A.G. R. 1452-53 fol. 318 v0 R. 1467-68 fol. 278 (Zoctamys). 

(110) Foppens. o.c. 129-137-138. 

( 111) l'1emorieb. 195-200. 
( 1 12) Nl. Jan van der Eecken. Jan Snecvoet. Jan Alaerds. Joos Triest f. Joos. Pieter 

de W ale. :f\1emor. 141-286-327-373. Fop pens o.c. 123. 
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Lievin Zoetamys de oude werd klerk in 1452-53. S.A.G. R. 1452-53 fol. 318v0
• 

Lievin de jonge van 1467-68 tot 1481-8:2 R. 1467-68 fol. 278. R. 1481-82 fol. 

366, Pieler 1-Iuerib/oc 1 van 1437-38 tot 1445. R. 1437-38 fol. 144 v0
. R. 1445-46 

fol. 219 v0 . /acob Sneevoet van 1402-03 tot 1406. R. 1402-03 fol. 57. R. 1406-07 

fol. 132. RobrecTJt van Eeke van 1407 tol 1412. R. 1407-08 fol. 154 v0
• R. 

1412-13 fol. 342. Mont/r. A/aerds van 1432 tot 1346. R. 1432-33 fol. 320: R. 
1446-47 fol. 332 v0 . Lauwereis van der Eeken van 1435 tot 1436. R. 1435-36 

fol. 144 v0
• R. 1436-37 fol. 98 v0
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dan SS pensionarissen en klerken schepen van de stad ( 113
). En meer 

dan éénmaal. Er waren vele jaren dat er tot drie à vier klerken de schepen

banken bezetten ( 114
). 

Dezelfde klerken of anderen werden tresorier. Wij citeren o.m. Lievin 

Papal, Robrecht Van Eeke, Jan Sersanders, Jan Haghin. Pieter Hueribloc, 

.Jan V. d. Hane (I 15
). Twaalf klerken werden deken van de kleine 

neringen of van de weverie ( us). Sommige klerken als P. Hueribloc 

maakten werkelijk ophef door hun heerszucht. Hij werd zeven maal schepen, 

acht maal overdeken, tweemaal ontvanger en vier maal stedekiezer ( liGbis). 

Vele pensionarissen en secretarissen beïnvloedden. wegens het feit dat 

ze meermaals 'sherenkiezer of stedekiezer werden, mede de keuz;e van de 

schepenen. Meer dan 30 klerken of gewezen klerken werden van 1400 

tot 14 7S stede- of herenkiezer ( 1 17
). 

( 113) Mathys van de Winckele, Jacob Sneevoet. Jan van Durme, J. Van der Straten, 

Jan Haghin, Lievin Papa!, Jan van der Eeken, Lievin van Canegem, Robrecht van 

Eeke, Jan Jours, Lod. Van Loo, Jan Ute Galeyden, Jan van der Mande. Nijs 

Everwijn, Oste van de Wale, Christoffel de Grave, Ladewijk van der Hole. 

Zeger Bollaerd, Gerolf van der I-lage, Geraard van Maldegem, Jan Moraen, .L. 
Zoetamys de oude, Christoffel Triest, P. De Rike, Jacob Bolloc, lngelram 

Hauweel, Sirnon Boele. Joris Tsuul. Pieter Goetgebuer, Lauwereis van der Eecken, 

P. Hueribloc, L. Van Overackere, Jacob van Wijmeersch. Philips Sersanders, Jan 

Heyndericx, Jan Rim, Ladewijk Steemaer. Cornelis Modde, Xypriaan van der 

Gracht. Gillis Papal, Willem Rim, Jacob de Mouteneer, Memorieb. 123 tot 288. 

Daar waren er nog anderen als Jan de Luede. Jan Sersanders, Jan van der 

Linden, Jan van I-loedevelde, Jan Leyns. Maar daar er tijdgenoten homoniemen 

waren heeft men omtrent hun schepenschap geen zekerheid. Memorieb. 196-216-

220-194. 

(114) 4 in 1456 en 1457, 3 in 1466 en 1460. Memorieb. 266-267, 254. 251. 248. 246. 

de klerken : P. Hueribloc. Gerolf v. d. !-lage, Symon van Sycler, Jan van den 

Denne, Philips Sersanders. Christoffel Triest, P. De Rike. J Moraen, Lod. Stee

maer. Jan van Loo, L. Zoetamys, Jacob de Moutenerc. 

(115) S.A.G. R. 1411-12 fol. 311 v0
: R. 1412-13 fol. 342: R. 1415-16 fol. 130: R. 

1431-32 fol. 276 v0 
; R. 1448-49 fol. 448 v0

. Verder nog : Jacob van Wijmeersch . 

.loos Triest. Jan Goedgebuer. Jacob SneevoeL R. 1448-49 fol. 448 v0
. R. 1440-41 

fol. 359 v0
; R. 1413-14 fol. 18 v0

• Memorieb. 325. 

( 116) Christoffel de Grave, P. De Rike, Lievin Papa!. Jacob Sneevoet. Geraard van 

Maldegem. Jan Bocle. Jan de Luede, Ladewijk Steemaer. Pieler 1-lueribloc, Lievin 

de Vriese, Jan van de Hane. Memorieb. van 149 tot 264. Jan van den I-lende 

werd hoofdman. Serrure-Biommaert. Chronicke v. Vl. 161. 

( 116bis) S.A.G. R. 1448-49 fol. 404 ; R. 1460-61 fol. 331 (ontv.) Memorieb. 202 

tot 280. 

(117) Voor 's herenkiezer, zie Memorieb. van 134 tot 266, voor de stedekiezers ib. van 

135 tot 260. 
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Vele pensionar:ssen en secretarissen behoorden lot geslachten die 

meer Jan één lid. hetzij het ambt van schepen, tresorier en deken. hetzij 

het ambt van klerk zagen bekleden. Wij vermelden de Utenhove's. de 

Rims. de Y oensen ( 118
). die reeds in de vorige eeuw heel wat Gentse 

bestuursposten in handen kregen. Maar nieuwe opkomende geslachten als 

de Triests. de Van der Eeckens, de de Grave's. de van Loo's. de Goet

halsen. de Papals. moesten voor de oude niet onder doen (1 19
). Glorie en 

macht en stoffelijke welvaart hadden vele families in de XV" eeuw. naar 

het voorbeeld van de beruchte XXXIX uit de XIII" eeuw met al hun 

misbmiken. aangezel te Gent te hePrsen en ambten te bekleden. 

HET AANZIEN VAN DE PENSIONARISSEN EN SECRETARISSEN 

!let feit dat de pensionarissen. op de hoofdmannen na. zulk een hoge 

gage genoten en er zoveel wedijver was om klerk te knnnen wonlen wijst 

erop dat df'ze post in aanz.ien stoncl. 

liet was voor vele Gentse pensionarissen en secretarissen tevens een 

geschikte wipplank ~ wij zagen dit rePels in de vorige eeuw ~ om in 's 

prinsen dienst op te klimmen. Talrijk waren dan ook de pensionarissen die 

raadsheer, commissaris, heren van de Rade. of ambtenaars werden. \\'ij 

citeren o.m. : Symoen van Formelis. \Villem de l':adelere. Joris Nevelinc, 

Clais van der Eek en C20
). Hendrik Utenhove (1 21

). Joos Triest. lngelram 

I-lau weel ( 122
). Gillis van de Woeslijne, Jan Sersanders. Jan Hueribloc. 

Jacob Hueribloc, Gerolf van der Hage. Jan van der Gracht. Anthonis 

Colve. Joris Tsuul. Coclevart 1-lehbelin, Jan de Crutt•re. \Villem de 

Wale ( 12
:
1
). l\1ontfranl Alacrds. Piel er Bondins ( 121

). .Jacob Don-

( 118) Giselbrecht. Simon. Jacob. 'vYillem, Sirnon f. S .. Joris, Jan f. .lan, Jan f. Jacob. 

Jan f. Giselbrecht. Clais f. Jan, Jan, watergraaf. Jan op de Vrijdagmarkt. en 

Gillis Utenhove. l\1em. 139 tol 261 ; Dance!. Gerolf. .Jan. Lodc-wijk. \ \'illem. 

Boidin, allen Rims, werden eveneens schepenen. l\1emorieb. ISO lot 225. 

( 119) Schepenen werden : Stevin. Pieter, Lauwereü, .Jan scipman. Joos, Joos f. Boidin, 

Jacob. Joos f. Lievin, .Jan de dra pier, allen \' an der Eeckc-ns. Verder : Daneel. 

Willem. Jan, Jan aan 't kerkhof. Jan f. Daneel. Pieter. Olivier. Philips e-n 

Wouter de Grave ; Philip, Adriaan, Anthonis, Frans. Jan, Jan f. 1\'1., Jan f. 
Adriaan Van Loo ; Gillis. Oste, 1-lendrik en Jan Papal ; Joos f. Joos, Christoff<'l. 

Claes Triest ; Jacob. Gerolf. Joris, lluge, Gregorius. Jacob aan SanderswaL 

Boidin aan de Mudf', allen Goethalsen. l\1c-morit:>h. 139 tot 355. 

( 120) Fris, Eeklo 184-270-302-350. 

( 121) Fris, Twee epis. Geraardshergen 53. 

( 122) Fris, Eeklo 370-356. 

( 123) F oppt:>ns, Cons. de Fl. 129-137-123-121-1 I 0- I 09-1 14-57-52-128-1--14 : o ... splanque, 

lnv. I 338-418-431. 

( 124) fris, Oagh. I 355-336-358-361-46. 
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che ( 125
). Sommige pensionarissen werden nu eens raadsheren-commisaris

sen, dan weer gewone ambtenaars ( 126
), of heren van de Raadkamer van 

Vlaanderen. 

Zo werd Jacob Donche 's prinsen ontvanger (1 27
). lngelram Ha u

weel en Joos Triest werden baljuw van Eeklo ( 128
), Jan Sersanders en 

Jacob Donche werden watergraaf ( 129
). Willem de Zadelere werd groot

baljuw van Dendermonde ( 130
), ook advocaat-fiskaal ( 131

), Gillis van de 

Woestijne en Simoen van Formelis werden voorzitter van de Raadkamer 

van Vlaanderen ( !.12
) en van dezelfde kamer werden raadsheren : Jacoh 

Donche ( 133
). Jan Sersanders, Jan en Jacob Hueribloc, Godevarl llebhe

lin, Jan van der Gracht, \Villem de Zadelere, Joris Tsuul, Anthonis 

Colve. Gerolf van der !lage ( 1.1-1). Meermaals fungeerden Simoen van 

Forrnelis. Clais van der Eecken. Joris Nevelinc. Willem de Zadelere ( 135
) 

e.a. als commissaris van de prins ( 136
). Pieler Boudins en Monlfrant 

Alaerds werden geheimschrijvers. Clais Cocquereel werd procureur of 
«grand conseil» van de hertog (LH), Jan Sersanders schalmeester van de 

hertogin ( 1:
18

) • .Jan van Coppenolle hotelmeester van rle Franse koning en 

(125) Van Ouyse, lnv. 236. 

Wi/lem de Zadelere was klerk van 1416-17 tot 1418 S.A.G. R. 1416-17 fol. 158; 

R. 1418-19 fol. 249 v0
. P. Baudins \'an 1439 tot 1446. R. 1439-40 fol. 296v0

, 

R. 1446-47 fol. 332 v0
. /acob Donche van 1455 tot 1456. R. 1455-56 fol. 202, 

R. 1456-57 fol. 220. Over de duur van de carrière van andere klerken, zie verder 

in deze bijdrage. 

( 126) Anderen als P. De Rike werden een tijd scouteet van het St. Baafsdorp, als Joos 

Triest baljuw van Oudenburg, als Symoen Boe~e klerk van het St. Jorisgilde te 

Gent, S.A.G. R. JBK 1427 fol. 103 ; Oiericx o.c. I! 548-389. 

( 127) Van Duyse, lnv. 236. 

( 128) Fris, R. Eeklo 356-370. 

( 129) Memorieb. 285 - Foppens o.c. 116. 

( 130) Foppens o.c. 109. 

( 131) ib. 

( 132) 1h. 52-53-57. Ze waren ook s prinsen klerken. Fris, Twee episoden Geraards-

bergen 27. 

( 133) Memorieh. 262. 

(134) Foppens o.c. 129-123-137-128-131-121-114-110-109. Lamcr<'. Grand Conseil 137. 

( 135) Fris, R. Eeklo 184-302-270-350. 

(13G) ib. 320. 

(137) Fris, Daghoek I 3'J5-3SG-3GI-4fi: Lamere. Grand Conseil 116. 

( 138) Fopp<·ns o.c. 116 : Oesplanque lnv. I! 188. 
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kwartiermeester van Filips van Kleef ( m). en Lod. van der Eecken. 

raadsheer en «meester van de rekweste» van de hertog van Burgondië ( 140
). 

Het streven van de Gentse klerken naar een ambt in 's hertogen 

dienst moest door de Gentse magistraat. die hierdoor zijn stedelijke belan

gen vaak op het spel zag gezet. geremd worden. Zo moesten in 1451 alle 

pensionarissen en secretarissen van de keure en van gedele zweren en vast 

beloven dat ze «naer haerlieder afgaen nemmermeer commen en zullen in 

den dienst van onsen gheduchten heere ende prince». In 1452 moesten de 

klerken bij hun indiensttreding de eed zweren nooit «eeneghe officien te 

bedienene buten der stede. binnen den graafscepe van Vlaendren. Men 

sou ze corrig:eren metten sluetele» (1 41
). En om de corruptie tegen te gaan 

moesten pensionarissen en secretarissen zich tevens verbinden geen hoger 

pensioen te aanvaarden dan voorgeschreven was. geen giften te ontvangen. 

geen wedde of pensioen te genieten van kloosters. officieren en edelen ( 142
). 

tv1aar vele klerken zwoeren meineed. 

DE ACTIVITEIT VAN DE KLERKEN 

Het is niet nodig hier de gehele act1viteit van de klerken te bepalen. 

liet zou ons trouwens te ver leiden. De activiteit van de pensionarissen 

en secretarissen verschilde trouwens in weinig met de handelingen van hun 

confraters uil de vor"ige eeuw. Stippen wij aan dat de klerken in vele 

gevallen de woordvoerders waren van Gentse gezantschappen en delega

lies ( 143
) dat er velen «stedelijke» legisten waren ( 144

). dat ze geregeld 

in contact kwamen met de prins en zijn officieren en met de centrale 

lichamen (1 45
). Ze ondernamen. zoals hun collega's uit de vorige eeuw, 

tal van reizen en namen deel aan parlementen en plechtigheden. Zij 

(139) Fris. jan van Cappenolie 100-108. 

( 140) A. De Vos, In vent. der landbouwpachten 15'2. 

(141) Fris. Dagboek I 153-243 118ó. 

( 142) Fris, ib. I 153-243. Vele klerken. eenmaal in 's hertogen dienst getreden. werden 

gehaat en zoals wij verder ook zullen zien. verbannen of onthoofd. Ter illustratie 

het feit dat de Gentenaars hun gewezen klerk Symoen van F ormelis. voorzitter 

van de Raadkamer geworden. uit zijn functie verjoegen. Foppens o.c. 52-53. 

( 143) Fris, Dagboek I! 194-209 : Van Duyse. lnv. 263-253 : Monstrele-t. Chroniques 

VI 224 : Frts, Het Verraad van P. Schoonnaert p. 6. De Stadsrekeningen passim. 

( 144) Voorkampers wal betreft de stedelijke Hijheden en voorrechten S.A.G. R. 1553-54 

fol. 404 v0 . Lieten zich bijstaan door advocaten. R. 1402-03 fol. 54. Zie ook 

Van Duyse, lnv. 226-263. 

( 1'15) S.A.G. R. 1466-67 fol. 149 v0
, 152-130-267v0

; R. 1467-68 fol. 303 v0
. 

272v0 
; Fris, Dagboek 11 113. 
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maakten bovendien heel wat tochten mee naar het builenland ( 146
). 

Kortom ze behartigden zo de politieke, sodale, rechterlijke belangen van 

de stad als de monetaire. financiële, militaire, e.a. ( 147
). 

GENT IN DE xve EEUW 

Evenals de vorige eeuw was de XVe eeuw voor de Gentenaars een 

bewogen eeuw. waarin zij nu eens prinsgezind, dan weer tegen de vorst 

waren gekant. Door onberekenbare toelagen aan de hertogen ( 14
R) werd 

( 146) S.A.G. R. 1468-69 fol. 50 v0
, 63 ; R. 1427-28 fol. 23 en 24. Zo namen, voor 

zover de rekeningen toelaten dit te constateren, van 1390 tot 1405. Jacob Snee

voet en Symoen van Formelis aan twintig parlementen deeJl. Race Ünredene aan 

vijftien, Lievin van Huufl!e aan veertien. Clais van der Eeken aan negen. In dezelfde 

periode nam Clais Utenhove, de Gentenaar die het meest parlementen bij

woonde met Hendrik van Danckaertseeke, slechts aan elf parlementen deel. De 

klerken waren de geest en de kracht. en door hun bestendige aanwezigheid het 

cement van deze politieke bijeenkomsten. Zie Rek. passim. 

( 147) S.A.G. R. 1466-67 fol. 130v0
, 165v0 

; R. 1467-68 fol. 266 en v0
, 302 

v0
, 270 en 271 v0 

; R. 1436-37 fol. 142v0 ; R. 1468-69 fol. I ; R. 1427-28 fol. 

23 ; R. 1437-38 fol. 141 ; R. 1445-46 fol. 270 enz. Hun bevoegdheid was zo 

groot dat bv. Mr. Filips Sersanders de burgermeester en een klerk van Eeklo voor 

zich liet dagvaarden in de camere van de keure. Fris, R. Eeklo 357. 

(148) In het schepenjaar 1401-02 vergde de bede ruim 797 p. gr. R. 1401-02 fol. 17. In 

1408 toelage van 2835 p. 8 s. gr .. gedeeltelijk betaald. R. 1408-09 fol. 162 tot 

R. 1310-11 fol. 212. In 1412-13 en 1416 opnieuw toelagen. R. 1412-13 fol. 324; 

R. 1416-17 fol. 138. en een lening aan de prins van 2000 p. gr. R. 1417-18 fol. 

194. In 1428-29 opnieuw een bede. Gachard, Rapport sur les archiv. de Oijon 

143-144. En weer in 1440. 1445 en 1446. In dil laatste jaar werd 4500 p. gr. 

gestort. Van Duyse. lnv. 206 : Gachard. lnv. 111 58 ; R. 1453-54 fol. 380 ; R. 

1444-45 fol. 174. In 1447 werd door de hertog een vaste belasting op het zout 

geheven, maar werd geweigerd door de stad. Fris, Oagb. I 57. Een zware boete 

na de slag van Gavere nl. 72916 p. 13 s. 4 d. Gachard. Collect. de doe. inédits 

11 142-159 : een hoge beloning aan de graaf van Etampes voor vermindering van 

straf van 30.000 rijdC1's. R. 1453-54 fol. 380 v0 Van deze zware boete werden 

150.000 rijders kwijtgescholden. Gachard. Notice hist. et descript. 107. Maar in 

ruil van een gift van 820 p. gr. R. 1454-55 fol. 29 v0
. Opnieuw een bede in 

1458, in 1459 met verminderin;:( der quota. in 1462. Van Ouyse, lnv. 225 ; Fre

dericq, Essai sur Ie röle pol. et soc. 57 : Gachard. lnv. lil 99 : R. 1463-64 fol. 22. 

Onder Karel de Stoute toelagen van 1721 p. 7 s. 6 d. gr. met gedeeltelijke kwijt

schelding: R. 1468-69 fol. 29 v0 en 30. Alweer in 1470. in 1472. R. 1471-72 

fol. 42 ; Van Ouyse, lnv. 238. R. 1472-73 fol. 154 v0 en 1473-74 fol. 351 v0
. 

Daar kwamen bij toelagE-n èan 's prinsen familieleden. R. 1468-69 fol. 31. 31 v0 

en 32. Ten slotte nog oorlogstoelagen en toelagen aan de hertog in 1474 en in 

het schepenjaar 1475-76. o.m. <'ne van 4812 p. 9 s. 4 d. gr. R. 1474-75 fol. 124 

v0
: 30 v0 en i475-76 lol. 241 v0 enz. Een schenking in 1465. R. 1465-66 fol. 

19 v0 (200 p. gr.). 
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de stad werkelijk leeggezogen, wat natuurlijk voor de stadskas een besten

dig gapend deficiet voor gevolg had (1 49
). 

Verder werden de Gentenaars in oorlogen gewikkeld, tegen de 

Engelsen te Sluis ( 1"'
0

). tegen de Fransen te J'vlondidier (1"' 1
). Ze sloegen 

het beleg voor Kales ( 152
), versterkten mede het leger van Karel de Stoute 

in 1471 en 147:2 (Is~), leverden krijgers voor hel beleg van Spiers in het 

schepenjaar 1476-77 (LH). 

De stad beleefde tal van burgertwisten. waarbij kwam een militaire 

tocht naar Aardenburg· in 1437-38 (liL'>), felle oproeren binnen eigen muren 

en «wapeninghem in 1432, 1433 ( If,s), in 1434 en 1436-38 (1 57
). Oe 

Gentenaars kwamen in verzet tegen de hertog in 1451-53, verzet dat 

eindigde in de bloedige nederlaag te Gavere ( 1s8
). De stad kende weer 

woelingen en wapengekletter in 1466-67 ( 159
), oproer in 1476, 1479-81. 

in 1485 en 1487-88 ( 160
). Ni el alleen de toelagen aan de vorst. maar 

ongelwijfPiel ook de muntontwaarding. de crises in handel en nijverhei(J. 

werkloosheid en hongersnood waren oorzaken van dat onstuimige oproerige 

Gent uit die tijd. Ook overstromingen, smetziekte, sociale tegenstelling 

lussen volders en wevers en de plaag cler paupers hielden de stad in het 

rumoer, in wrevel Pil verzet ( 161
). 

( 149) Er was deficiet in alle jaren van de eerste helft van de eeuw. I-let hoogste waos 

in het schepenjaar 1437-31:3 ; 639 p. 7 s. in 1404-05. R. 1404-05 fol. 90 v0
• 

Verder R. 1411-12 fol. 323; R. 1424-25 fol. 196; R. 1429-30 fol. 157; R. 

i435-36 fol. 39 en 1436-37 fol. 64-113; R. 1449-50 fol. 62; R. 1452-53 fol. 

340 (nl. 1429 p. 5 s. JO d. gr.) R. 1437-38 fol. 196 (nl. ruim 3476 p. gr.). 

( 150) S.A.G. R. 1504-05 fol. 88-316. 

( 151) ib. R. 141 1-12 fol. ~94-316. Ze bleven zes weken uit. 

(152) ib. R. 1435-36 fol. 40. Ze bleven twee maanden uit. Ook l'en kleine tocht naar 

Biervliet tegen de Engelsen. R. 1436-37 fol. 107 en v0
• 

( 153) Van Duyse, lnv. n° 679 ; S.A.G. R. 1470-71 fol. 231v0
, R. 1472-73 fol. 230. 

( 154) S.A.G. R. 1476-77 fol. 281 en vgd .. 339 v0 en 357 v0
• 

( 155) ib. R. 1437-38 fol. 192 ; Mcmorieb. 205. 

( 156) Memorieb. 194 ; Gachard .. Rapport sur les arch. 144 ; S.A.G. R. 1332-33 fol. 315. 

( 157) Memorieb. 199-197-203; 0. Van Dixmudc. Kron. !!! 76. 

(158) S.A.G. R. 1451-52 fol. 217 v0
, 249 tot 264: Fris. Oagb. I 63-67-99-227-178. 

( 159) Fris, Daghoek !I 206-207 ; MPmorieb. 268-269. 

( 1ó0) Fris, Dagb. !I 251-254-255-259-263-265; Van Duysc lnv. n° 73ó. 

(161) Fris, Econ. schets. 30-62-63; Jvlemor. 208-192-179-238-199; 0. Van DixmudP. 

111 43: S.A.G. R. 1435-36 fol. 16 v0
, R. 1443-44 fol. 1<16-144 R. 1·127-28 fol. 

14 en v". Blommaert-S<errur<>. KronijkP 124 ; Fris. Oagb. !I 105 <'n \'grl. 
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TROUW EN VERRAAD 

Het was natuurlijk dat de pensionarissen en secretarissen nolens 

volens werden meegesleept in de politieke en sociale stromingen van die 

bewogen xve eeuw. Vele klerken namen dan ook actief deel aan opstanden 

en verzetsbewegingen of hielpen oproeren onderdrukken. Vaak ook werden 

pensionarissen en secretarissen de inspirators. Zlelfs de leiders van een 

opstand. Wij denken aan de complotteurs. aan de «upsellers» Pieter 

Baudins. Gillis van de Woestijne. \ Villem de Wale. .Jan van Coppenolle. 

\Villem Rim ( 162
). aan de clubhelzinnige houding van .Jacoh Sneevoet en 

Pieter llueribloc. nu eens legen dan weer voor de prins gewonnen ( 163
). 

aan de moedige pensionarissen Gillis van Brecht. de gewezen pensionaris 

Willem Rim en de gewezen secretaris .Jan van Coppenolle. die alle drie 

het slachtoffer werden van hun politieke hartstocht ( 161
). Andere klerken 

vonden de dood in open veld. in de bloedmeers te Gavere tegen de aan

hangers van herlog Fil ips de Goede ( 1 6 .'i). Het waren Gillis Baudins en 

;'\ lartin de Gheesl. klerk van den bloede. Nog anderen. beschuldigd van 

verduisteringen, van nepotisme. van verraad. vonden eveneens een ge

welddadige dood. op de Vrijdagmarkt of op hel Veerleplein te Gent. Het 

waren Pieter Huerihloc, Philips Sersanders. lngelram I lauweel. Pieter 

Baudins . .Jan Boele ( 166
). 

En ontelbaar schier waren de pensionarissen en lderken die rechterlijk 

werden vervol([d of opgejaagd als vee. Zo werden lngelram Hauweel. 

Willem de ladele<e . .Jan van de Hane. Chr:·stoffel de Grave, .Jan van 

Loo. \Villem de Wale, Picter I-lueribloc, Pieter Baudins. Tvlontfranl 

Alaerds, Gillis van de Woeslijne, verbannen. sommigen voor vijftig jaar. 

of zelfs voor altijd ( 167
). Jan van den I-lende, Loclewijk Steemaer. Lauwe

reis van der Eerken. I I. U tenhovP. P.a. werden fugitiPf verklaard ( 16 ~). 

( 162) Fris, Dagb. 11 117 I 296 ; Fris. Jan van Cappenolie 113 : Serrure-Biommaert. 

Chronicke v. Vl. 115: Corpus chron. Fl. IV 329. 

( 163) Fris, Histoire de Gand 1 08 ; ib. Het vcrraad van P. Schoonnaert 6 ; ib. Dagboek 

11 114-251. Van Duyse, lnv. 213. 

( 1114) Fris. Le Meurtre de Gillis van Brecht 24 ; ib. Jan Van Cappenolie 113-114 : 

:--1emorieb. 338 ; Fris. Dagboel: 11 259-260-268. Gillis werd vermoord wegens zijn 

anti-prinselijke gezindheid en zijn genegenheid voor Frankrijk. Willem Rim omdat 

hij de vrede bPlet had tussen rle stad en rle h<>rtog van Oostenrijk. Van Cappenolie 

werd valselijk heschuldigrl rif. stad te hPbh"n willen uitleveren aan rle hertog van 

Saksen. ib. 

(165) Fris, Dagb. 11 179. 

( 166) Memorieb. 193-300-235. Fris. Dagb. I 356-364 11 251. Corpus Chr. fl. IV p. 327. 

( 167) Fris, Dagh. I 211. In Corpus Chron. Fl. lil p. 479 worrit lngelram Hamveel ge-

noPmrl (SOUVNain cl<>rcq et J!rPffiPr>. 

(168) Fris. Dagb. I 214-152. i'1emoriPb. 194. 
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Sommigen als Gillis Papa! en Oste de Wale werden onschuldig aan

gehouden ( 169
). Anderen nog werden «gepand» ( 170

). 

Van sommige klerken als Christoffel Triest. Jan van den Denne, 

Zeger Bollaert. Christoffel de Grave, Loctewijk Steemaer, e.a. werd have 

en goed aangeslagen ( 171
). of zij werden als Jacob van Wijmeersch. Jacob 

de Mauleneer, Lauwereis van der Eecken, Geert Goedgehuer, Joris Tsuul, 

Symoen Boele. Jan Moraen, Gerolf van der Hage wegens inbreuk op de 

«costuymem van de stad beboet (1 72
). 

Groter dan in de vorige eeuw waren de corruptie en het verraad. 

Stellig hebben vele pensionarissen oprecht voor hun overtuiging, soms zelfs 

gewapenderhand, gestreden. Anderen werden meegesleurd door hun ver

derfelijke ambities. Doch in beide gevallen vonden ze of het geluk of de 

bittere. soms pijnlijke ontgoocheling. 

(169) Fris, Dagb. I 134-136-380. We geven hierna de duur van de klerh·ncarrière van 

sommige pensionarissen en secretarissen. /on van Loo was klerk van 1444 tot 

1446. R. 1444-45 fol. 219v0
; R. 1446-47 fol. 332 v0

. Wi/lem de Wa/e van 

1424 tot 1431. R. 1431-32 fol. 276 v0 
; R. 1424-25 fol. 185. Gillis Papa/ van 

1432 tot 1458. R. 1458-59 fol. 118 v0 
; R. 1432-33 fol. 320. lngelram Houweel 

van 1421 tot 1430. R. 1430-31 fol. 189; R. 1421-22 fol. 30 v0
• Oste de Wale 

van 1432 tot 1433. R. 1432-33 fol. 320. R. 1433-34 fol 365 v0
• Gillis van de 

Woeslijne van 1418-19 tot 1423. R. 1418-19 fol. 249 v0
; R. 1423-24 fol. 106 

v0 . /on Cappenolie was secretaris in 1481. R. 1481-82 fol. 357. Gillis Baudins 

was klerk van 1448 tot 1452. R. 1448-49 fol. 448 v0 
; R. 1452-53 fol. 318. Lod. 

Steemoer van 1445 tot 1446. R. 1445-46 fol. 27~1 v0 
; R. !446-47 fol. 332 v0 

; 

/an uan den Hende van 1448 tot 1450. R. 1448-49 fol. 448 v0
• 

( 1 70) Serrure-Blommaert, Chronike v. Vl. 114. 

( 171) Fris, Bewijsstukken p. 18 tot 23. 

(172) ib. p. 4 tot 14. Christof/el Triest werd klerk van 1445 tot 1450. R. 1445-46 fol. 

274 v0 . R. 1450-51 fol. 110. Joris Tsuul van 1433 tot 1443. R. 1433-34 fol. 365 

v0 ; R. 1443-44 fol. 162 v0
. fan Moroen in 1452-53. R. fol. 318. Geert Goedge

IJUer van 1443 lol 1445. R. 1443-44 fol. 162 v0 
; R. 1445-46 fol. 274 v0

• Symoen 

Roele in 1431-32 fol. 276 v0
• Gerol/ van der Hoge in 1452-53 fol. 318 ; /an van 

den Denne I van 1439 tol 1441. R. 1439-40 fol. 296 v0 
; R. 1441-42 fol. 48 v0

. 

leger Bolloert van 1428 tot 1430. R. 1428- 29 fol. 100; R. 1430-31 fol. 276 v0
• 

Christof/el de Grave van 1440 tot 1446. R. 1446-47 fol. 332 v0
; R. 1440-41 

fol. 359 v0 . Pieler de Rike I van 1438 lot 1439 ; R. 1439-40 fol. 296 v0 
; R. 

1438-39 fol. 244 v0 ; /on Sersanders I pensionaris te Parijs in 1453-54 en gewoon 

pensionaris van 1455 tot 1470. R. 1453-54 fol. 410; R. 1455-56 fol. 202; R. 
1470-71 fol. 368 ; fan van der Eecke von 1445 tot 1454. R. 1454-55 fol. 54 ; R. 
1445-46 fol 274 v0 . W i//em Zoele van 1487 tot 1490 ; R. 1490-91 fol. 332 ; R. 
1487-88 fol. 280. Guido van Scoubrouc van 1463 tot 1486. R. 1463-64 fol. 131 : 
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BESLUIT 

Wij kunnen samenvatten en besluiten 

De term «klerb had een dubbele betekenis, nl. deze van geestelijke 

en die van ambtenaar. 

Overeenkomstig hun burgerlijke stand waren er te Gent klerken die 

geestelijken waren en die de kerkelijke voorschriften nauwgezet naleefden. 

Er waren ook clerici conjugati en clerici uxorati, en tenslotte lekenklerken 

of profanen, gehuwd en ongehuwd. Overeenkomstig hun geleerdheid waren 

er klerken die tabel hoen, taelman, notaris waren. meester. licentiaat. 

baccalaureus of doctor werden in canoniek en burgerlijk recht. in de 

artes, in de medicijnen, in de theologie. Sommigen werden zelfs professor. 

Naast deze universitairen die op stadskosten, op kosten van een mecenas 

of voor eigen rekening studeerden te Parijs, te Avignon, te Orleans en 

elders waren er klerken die wellicht geen hogeschool hadden bezocht. doch 

als schepen, deken, ontvanger of hoofdman beproefde ervaringen hadden 

211 ; R. 1492-93 fol 63 ; R. 1497-98 fol. 163. /on Hueribloc in 1486 en van 

1492 tot 1495. R. 1486-87 fol. 211 ; R. 1492-93 fol. 63. R. 1495-96 fol. 182 en 

nogmaals in 1497-98 fol. 163. /acob Hueribloc in 1496. 1498 en 1499. R. 

1496-97 fol. 67 ; R. 1498-99 fol. 57 ; R. 1499-1500 fol. 244. Anthonis Colve van 

1492 tot 1494 en van 1498 tot 1499. R. 1492-93 fol. 63. R. 1494-95 fol. 74 ; 

R. 1499-1500 fol. 244. Hendrik Utenhove van 1410 tot 1431 met onderbreking 

van 1416 tot 1420. R. 1410-11 fol. 311 v0
• R. 1431-32 fol. 276 v0

• Philips Ser

sanders I van 1417 tot 1431 en van 1437 tot 1452. R. 1437-38 fol. 144 v0
• ·R. 

1452-53 fol. 318. R. 1417-18 fol. 215; R. 1431-32 fol. 276 v0
• I-lij was de zoon 

van Miehiel Sersanders burgemeester van Eeklo en poorter van Gent. Fris, R. Eeklo 

178. De Potter Gent IV 518. Philips Sersanders 11 in 1496. R. 1496-97 fol. 67. 

/on Sersanders 11 van 1494 tot 1495. R. 1494-95 fol. 74. R. 1495-96 fol. 182. 

/acob van Wijmeersch van 1449 tot 1450. R. 1450-51 fol. 110 v0
• R. 1449-50 

fol. 53 v0
• /an Rim van 1442 tot 1451. R. 1451-52 fol. 195. R. 1442-43 fol. 108 

v0
• /on Boele van 1424 tot 1430. R. 1430-31 fol. 189. R. 1424-25 fol. 185. /an 

van der Linden van 1404 tot 1432. R. 1404-05 fol. 83 v0
. R. 1432-33 fol. 320. 

Geraard van Maldegem van 1428 tot 1433 R. 1428-29 fol. 100. R. 1433-34 fol. 

365 v0 (met onderbreking in 1430). Gillis Papa[ van 1432 tot 1459. R. 1432-33 

fol. 320. R. 1459-60 fol. 388 (met onderbrekingen). /on van der Gracht van 1471 

tot 1476. R. 1476-77 fol. 41. R. 1471-72 fol. . Codevort Hebbelin van 1475 

lot 1477. R. 1477-78 fol. 98. R. 1475-76 fol. 200. Willem Rim van 1480 tot 

1481. R. 1481-82 fol. 366. R. 1480-81 fol. 234. Jan Alaerds van 1497 tot 1499. 

R. 1499-1500 fol. 244. R. 1497-98 fol. 163. Gillis van der Beke van 1496 tot 

1497. R. 1497-98 fol. 163. R. 1496-97 fol. 67. /on Heyndericx van 1473 tot 

1476. R. 1476-77 fol. 41. R. 1473-74 fol. 313. 

Het is opmerkelijk hoe een klerk met eenzelfde familienaam een ander opvolgt het 
jaar dat de eers.tc uitgaat. Zo bv. volgt Symoen Boele Jan op, Jan Sersanders. 

Philips, Oste de Wale, Willem, Gerard Goedgebuer, Pieter. enz .. wat op ver
wantschap wijst. 
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opgedaan in het stadsbeleid. Nog anderen hadden zich weten op te werken 

van eenvoudig scribent of stadsdienaar tot bekwame klerk. Tenslotte waren 

er die door minder gelukkige middelen de benijdenswaardige post van 

klerk wisten te bekleden. 

Gelet op hun sociale stand waren naast enkele edelen vele klerken 

afstammelingen uit oude patricische geslachten of leden van de op

komende nieuwe burgerij. Deze laatsten moesten onder de ditiores el 

mercatores van de stad gerekend worden. behoorden tot de poorlerie of 

waren erfachtige lieden. In de XVe eeuw slaagden ook proleten erin. naast 

lieden uil de ambachten. klerk te worden. Overeenkomstig de functie die 

ze uitoefenden waren de stedeklerken. ,........ in de xve eeuw noemt men ze 

meestal pensionarissen en secretarissen -. of hoofdklerk. upperste klerk 

ol eerste pensionaris. schepenklerken of pensionarissen en secretarissen van 

de keure en van gedele. ontvangersklerken. klerken of ontvanger van de 

erfelijke renten. klerk van de halle onder. advocaten. raden en procuratoren. 

Naar gelang de omstandigheden en de vereisten van de tijd vervulden de 

klerken. wier aantal schommelde van zes lot vijftien en wier jaarlijkse 

wedde ook aan schommelingen onderhevig was. de functie nu eens van 

hoofdklerk. raad, procureur, dan weer van advocaat, schepenklerk en ont

vangersklerk. Soms oefenden zij twee of drie functies tegelijk uil. 

Alle klerken genoten een pensioen en werden extra vergoed voor 

sommige opdrachten. Zij werden door knapen en garsoenen, zelfs in ge

dingen door ad,·ocaten, notarissen en tabellioenen bijgestaan. ook door bij

zondere klerken die voor bepaalde taken gesalarieerd werden. 

Vermelden wij nog dat te Gent werkelijk geslachten van klerken 

hebben geheerst, wat de families Utenhove, Van der Eecken, Sersanders, 

Tolvin. en Hueribloc best illustreren. 

De klerken waren op beide schepenhuizen, op het T ooghuis, op de 

Halle. in de «wijngaard» te Gent bedrijvig, evenals op parlementen i'n 

!>innen- en buitenland, en vervulden andere zendingen in het graafschap 

en daarbuiten. 

De activiteit van de Gentse klerken. pensionarissen en secretarissen 

was veelvuldig, uitgebreid. gevarieerd. groot van verantwoordelijkheid en 

van betekenis. Ze omvatte het politiek. het sociaal-economisch, het rech

terlijk, het financieel-monetair, het godsdienslig en het militair leven van 

de stad en in bepaalde periodes zelfs het leven daarbuiten. 

Ze vormden d~ warp spil van het dagelijks administratief beleid van 

de stad. Zij waren de secretarissen van de stedelijke magistraal voor alle 

openbare zaken. Ze speelden de rol van g-riffier bij de schepenrechtbank. 

Zij verzorgden de registers van de stadsrekeningen. van de stadswcrken. 

van de renten en cijnzen enz .. en hielden het stedPlijk archief bij. 
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Vertromvel met de rechtswetenschap leidden zij de facto de recht

spraak. verleenden rechtsingang. Zij ontwikkelden door hun stabiel 

karakter en vanwege hun uitgediepte kennis, gegrond op geleerdheid en 

ervaring, de jurisprudentie. Zij waren bovendien de onmisbare en krachtige 

woordvoerders van ambassades en op parlementen, zoals blijken mag met 

\Villem van Coudenberg aan het hof van koning Richard IJ en met Hen

drik Braern ten aanzien van een beslissing van de Curie. Zij waren even

eens diplomatieke agenten. politieke en rechterlijke procuratoren en actvi

seurs. Zij traden in het graafschap op als scheidsrechters en bemiddelaars. 

als toezichters en getuigen. Hun macht strekte zich zo ver uil Jat ze zelfs 

in beroerde tijden mede schepenen aanstelden in een grote stad als Brugge. 

Zij waren de facto et de jure de inspirators, de raadgevers, de steun van 

de rnagistraat in al haar palavers en handelingen. Zij verdedigden door 

hun blijvend karakter en hun geschooldheid de traditie tegenover de wille

keur, het stedelijk standpunt tegenover het vorstelijke. Velen, vooral in de 

XV" eeuw, waren legisten in de volle betekenis van het woord. 

Sommige klerken hebben hun trouw aan de stad, haar vrijheden, haar 

voorrechten, haar instellingen duur bekocht. Zij werden als gijzelaars op

geëist, zwaar beboet en gepand, zagen hun goederen in beslag genomen. 

Anderen werden de weg van de ballingschap ingedreven, of gepijnigd en 

zelfs de dood ingejaagd. \Veer ancleren ,_....J en dit was hun condition 

humaine ,_....J hebben hun trouw, die vereist was, voor verraad ingewisseld. 

\Verden hiervoor beloond of zwaar beproefd. tol de schandpaal. de ver

banning, de gewelddadige dood toe. 

Het prestige en de capaciteit van sommige pensionarissen en secre

larissen was zo groot dat ze als klerk, als ambassadeur, als hotelmeester in 

dienst werden genomen door vreemde vorsten, als de koning van Engeland 

en de koning van Frankrijk, of door graven en hertogen zelf werden aan

gezocht om als hun klerk. hun raadsheer. hun kanselier, hun ontvanger te 

fungeren. Anderen brachten het hiërarchisch van klerk tot schepen, hoofd

man en ontvanger van de stad, of van kapelaan of proost of kanunnik lot 

bisschop. 

De klerken, de pensionarissen en secretarissen, waren de onmisbare 

schakels in het beleid van een grote stad als Gent, hielpen mee aan de 

uitbouw van deze vechtstad en hebben mede haar opgang en haar onhe

lwistbare grootheid geleid en bepaald. 

Zij vormden met de Gentse magistraal een eenheid, onverbrekelijk en 

onvervangbaar. 
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GENTSE KLERKEN IN DE XJVe EEUW 

A. 

Augustijn 

Augustijn, Frans 

Augustijn, Jan 

Andries (meester) 

B. 

Blancaert Jan I proc. 

Blancaert, Jan ll 
raad 

Proc. 

Blaubart. Huge, schepenraad 

Bronnen, Jan, 

stedeklerk en procureur 

Bette, Jacob 

Bette, Thonis 

Borluut, Gerem 

Braem, Hendrik 

Baerd, Zeger 

Bloume, Lievin 

c. 
Colpaert, Jan 

Coelins, Wouter 

D. 

De Buc, Jan 

De Buc, Lievin 

De Bilre, Pieter 

De Bomere, Willem 

De Puur, Mateus 

Daens, Jan, 

stederaad en klerk 

De Crudenere, Hendrik 

De Raet, Jan 

De Cnedere, Pieter 
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Van Lokeren, Inv. St. Baafs 224 

Vuylsteke, R. I 793. 

S.A.G. R. 15 augustus 1355 - 2 juli 1356 

LXXXVIvo 

De Potter, Petit Cart. 328. 

Depauw, R. lil 413. 

Gil!. Van Severen, Inv. I 301. 

De Limburg-Stirum, Codex I 68 ll 162. 

S.A.G. R. 1356-57, CXXIX 

Gil!. Van Severen, ll 36 

Vuylsteke, R. Filips 82. 

Vuylsteke, R. I 123. 

Vuylsteke, R. I 85. 

De Pauw, R. I 392. 

De Pauw, R. lil 359. 

De Pauw, R. lil 359. 

De Limb.-Stirum, Codex I 341. 

S.A.G. R. 1400-0t fol 16. 

S.A.G. R. 1390-91 fol 319. 

Vuylsteke, R. Filips 241. 

S.A.G. R. 1390-91 fol 320. 

Depauw, R. l!l 412. 

Vuylsteke, R. Filips 21. 

R.A.G. Oostenrijks fonds ( 133·~) rugzijde. 

Oepauw, R. ll 28. 

ib. R. Il 377. 

S.A. G. R. 1359-60 LVII, eerste fragment. 

S.A. G. R. 15 augustus 1355 - 2 juli 1356 

LXXXIX. 

S.A.G. R. 1360-61 LXCIII vo 

Oepauw, R. lil 48-49. 



De Mindere, Hendrik 

De Visch, Jan 

Oe Bake, Jan 

De Coster, Pieter 

De Coster, Jan 
De Clerc, Jan 

Dyrote, Everard 

De Vlaminc, Geraard 

stedeadvocaat 

De Mulre, Gillis, 
advocaat 

Doedin, Lievin 

De Rivescure, Jan 

H. 

Huezeldonc 

I. 

lmpine, L. 

J. 

Jan (der grootmeester) 

landrake Jofroit, procureur 

N. 

Nuysement, Pieter 

Naes, Hendrik 

M. 

Meniote, Jan, 

stedeklerk en Procur. 

Martin, Hendrik 

Musceconinc, G. 

0. 

Onredene, Race 

P. 

Porlugale, Jan 

Pyl, Franchois 

Patete, Colarde, Procureur 

9 

Depauw, R. ll 376. 

Depauw, R. ll 28. 

Rymer, Foedera lil (2) 939. 

Depauw, R. I 392. 

ib. 
Vuylsteke, R. I 251. 

Vuylsteke, R. I 82. 

Vuylsteke, R. I 890. 

Vuy!steke, R. Filips 241. 

Depauw, Cart. Art. 350. 

Vuylsteke, R. Filips 241. 

Van Duyse en De Busscher. Inv. 91. 

S.A.G. JBK 1339-40 fol 4 vo. 

Vuylsteke, R. I 82. 

Depauw, R. ll 110 lil 203. 

Vuylsteke, R. ll 833. 

Depauw, R. I 392. 

V uylsLeke, R. I 80. 

S.A.G. R. 1356-57 CXXIX. 
Vuylsteke, R. Filips 81. 

S.A.G. R. 1376-77 LXX. 

Vuylsteke, R. l 329. 

ih. 
ib. R. I 16!. 
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T. 
Tinken, Pieter 

T olvin, Jan 

T olvin, Jan I! 
T olvin, Hendrik 

Tolvin, Jacob 

R. 

Rim, Jan 

Rim, Luc 

Raes, Joes 

U. 

U tenhove, Jan op de Hoogpoort, 

klerk en raad 

Utenhove, Clais [ 

Utenhove, Jan ser Herteliefs 

Utenhove Jan filius Jan, 

Scelstraat 

Utenhove, Jan, Volderstraat, 

Utenhove, Clais 11 
Ute \Vissele, Jan 

Ute Galeyden, Ivlartin 

Ute Wissele, Pieter, 

ad voc. 

S. 

Santine, Lievin 

Sateleuwe, Jacob 

Sersymoens, Wdlem 

Sersymoens, Gillis, 

procureur 

Sersymoens, Jan, tresorier 

Soyssone, Jan 

Soyssone, Jacob 

Spooraarde, Comelis 

Storum, Jacob. de proefst, 

V. 

Van Ahbinsfoerde, Zander 

Van Ahbinsfoerde, Gillis 
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Vuylsteke, R. l 82. 

ib. 

Depauw, R. ll 358. 

Vuylsteke, R. Filips 338-403. 

S.A.G. R. 1357-58 CCLX. 

Vuylsteke, R. I 829. 

ib. R .. Filips 120-121. 

Depauw, Cart. Art. 687. 

Depauw, R. ll 479. 

Depauw, R. I 392. 

ib. R. ll 377. 

S.A.G. R 1377-78 XCII vo. 

Depauw, Obit. 60. 

Vuy!steke, R. Fdips 5. 

ib. 417. 

S.A.G. !~. 1352-53 CCLV!. 

ib. R. 1369-70 Xlll. 

Vuy!steke, !{. ll 897. 

S.A.G. JBK 1383-84 fol 16. 

Oepauw, R. Il 392. 

V uylsteke, R. Filips 241. 

ib. 23: S.A.G. R. 1368-69 CCCXX!X vo. 

S.A.G. R. 1404-05 fol 80. 

S.A.G. R. 15 augustus 1355 - 2 juli 1356 

LXXXIX. 

Oepauw, R. ll 386. 

Vuylsteke. R. I 331. 

S.A.G. R. 1352-53 fol CCLVI. 

Depauw, 1~. 111 203. 

V uylsteke, R. I 133. 



Van Heticove, Jan 
Van der I'vlersch, Pieter 

stederaad 
Van Balou, Jan 
Van Zwinarde, Jan 
Van Lemhergen, H. 

Procureur 
Van Tielrode, Gillis, 

Procureur 
Van der Eeken, Clais 
Van Formelis, Symoen 
Veihericke, Jacob 
Van der Ruelen, Vranken 

proc. adv. 
Van (den) Hou te, Hendrik 
Van (den) Hou te, Gillis 
Van (den) Hou te, Lievin 
Van de Kerchove, Clais 
Van Zele, Willem 
Van Zele, Jacob 
Van Rode, Jan 
Volchout, Willem 
Van Vlacem, Pieter 

alias Van Laerne 
Van Coudenhove, Frans 
Van Coudenhove, Gossin 
Van de Bossche, Jan 
Van Lovene, Jan 
Van Zingem, Augustin 
Van Musy, Jacob, 

stedeadvoc. 
Van Lovelde, Jacob 
Van der Asselt, Pieter 
Van Maldegem, .Justaes 
Van Erdbuer, Cl ais 
Van cler Most, Huge 
Van Lovendegem, Willem 
Van Lovendegem, Hertram 
Van Lovendegem, Jan 
Van der Rake, Jan 
Van de Pitte, \Villem 
Van Vinderhoule, Jan 

ib. R. [ 160. 

ib. R. l 338. 

ib. R. l 82. 

ib. R. l 82. 

ib. R. l 82. 

de L. S. Codex Il 282. 

Vuylsteke, R. I 160. 

S.A.G. 1400-01 foi 16. 

S.A.G. R. 1400-01 fol 16. 

Vuylsteke, J( I 82. 

ib. R. l 433 Il 994. 

Vuylsteke, R. [ 123. 

ib. R. l 829. 

ib. 1~. Filips 356. 

S.A.G. R. 1367-68 CCXCVlll. 
lJepauw, R. Hl 359. 

S.A.G. R. 1365-66 CCXLlll. 
lJepauw, R. lll 203. 

ib. R. [[[ 413. 

Oepauw, lll 48-49 - 202-203. 

ib. [[[ 46. 

Vuylsteke, R. [ 530. 

ib. R. ll 829. 

ib. R. ll 793. 

ib. 
ib. R. ll 802. 

Depauw, R. Il 295. 

ib. [[ 377. 

Vuylsteke, R. l 646. 

S.A.G. R. 1369-70 XIII. 
ib. R. 1357-58 CCLXl vo. 
ib. R. 1361-62 CXXXIL 
ib. R. 1358-59 XVIII. 
Vuylsteke, 1~. Filips 282. 

S.A.G. R. 1360-61 XCII! vo. 
ih. R. 1358-59 XVIII. 
ib. R. 1356-57 CXXIX. 
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Van de Walle, Jan 
Van de Abeele, Pieter, 

stederaad 
Van Oesterzele, Jan 
Van Coudenberg, Jan 

stederaad 
Van Coudenberg, Willem 
Van den Huufle, Lievin 
Van de W alle, Race 
Van der Stake, Andries 
Van West, Jan 
Van de Pitte, Jan 

Y. 

Y oens, Willem 

Z. 

Zoete, Gillis, procur. 
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ib. R. 1353-54 XVII VO. 

ib. R. 1357-58 CCLXV en vo. 

ib. R. 1358-59 XVI VO. 

ib. R. 1356-57 CCXlll. 

Vuylsteke, R. Filips 329. 

S.A.G. R. 1402-03 fol 54 vo. 
Vuylsteke, R. Filips 241. 

ib. R. Filips 241. 

S.A.G. R. 1364-65 fol CCXVI bijgev. stuk. 
Vuylsteke, R. Filips 419. 

Depauw, R. lil 359. 

Vuylsteke, R. Filips 82. 



GENTSE KLERKEN IN DE XV<> EEUW 

A. 

Alaerds, Montfrant 

Alaerds, Jan 

B. 

Baudins, Pieter 

Baert, Zeger 

Bierman, Pieter 

Baudins, Gillis 

Best, Gna 

Bolloc, Jacob 

Boreel, Jacob 

Boele, Jan 

Boele Symoen 

Bollaert, Zeger 

Buuc, Joris 

Beys, Jan 

Bette, Jacob. klerk v. d. bloede 

Bockaert, Lameins 

Bauwin, Joris 

Borluut, Lievin 

Baudins, Lievin, procureur, taelman 

c. 
Coquereel, Clais 

C'olve, Anthonis 

D. 

De Rike. Pieter I 

De Rike. Pieter 11 
De Gheenst, Martin. klerk v. d. bloede 

De Vos. Willem 

De Ranlre, Jan 

De Steenwerpere, .Jacob 

Damman, Jan 

De Popincouat. Jan, Proc. te Rijsel 

De Pons, M:chiel, Proc. te Parijs 

1433-34 fol. 365 v0
• 

1497-98 fol. 163. 

1439-40 fol. 296 V
0

• 

1402-03 fol. 57. 

1448-49 fol. 448 V
0

• 

1455-56 fol. 202. 

1455-56 fol. 202. 

1445-46 fol. 27 4 v0
• 

1487-88 fol. 280. 

1429-30 fol. 146 V
0

• 

1431-32 fol. 276 V
0

• 

1430-31 fol. 189. 

1443-44 fol. 162 V
0

• 

1485-86 fol. 86. 

Fris. Le clerc du sang 36. 

1452-53 fol. 318. 

1493-94 fol. 203. 

1499-1500 fol. 244. 

Van Duyse, lnv. 263 

1481-82 fol. 366. 

1470-71 fol. 204. 

1492-93 fol. 63. 

1426-27 fol. 336. 

1486-87 fol. 211. 

fris. Le clerc du sang 34. 

1485-86 fol. 86. 

1479-80 fol. 96. 

1479-80 fol. 96. 

Fris, Oagb. I 300. 

1451-52 fol. 264. 

1451-52 fol. 264. 
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De Smet. Griffoen:· ·s~lliciteur · 

De Zadelere, Bussarl 

De Zadelen'. Willem 

Derremonde, Jan 

De .lagere. Henijn 

De Luede . .Jan 

Oe Luede. Nijs 

De \Vale. Willem 

De 'Vv' ormans. 7eger 

De l\1uenc, Jan 

De Bels. Joos 

De Bels. Gillis 

De Pape. Geraard 

De l\1auteneer . .lacoh 

I )e Groolheere, l\1arlin 

Oe Grootheere, Mathijs 

Oe Grave, Christoffel 

De Vriese, Lievin 

De Vechter. Gillis 

De Bul. Pieter 

De Zagere, Robrecht 

I )e Keghele, Jan 

De l\1eulenere, Jan 

De 5rneerponl. Clais 

De Grulere, Jan 

De l\lol. Rogier. Procureur 

De Qu·cke. ]\·Jathias 

Oihhout. Jan, pens. Doornijk 

Davesnes .. Jan, advoc. Hog. R. 
Donc·he, Jacoh 

E. 
Everwijn. Denijs 

F. 

1-151-52 fol. 264. 

1479-80 fol. 96. 

14 16- 17 fol. 158. 

1405-06 fol. 11 l. 

1-113-14 fol. 18 v0
• 

1422-23 fol. 68. 

1430-40 fol. 296 V
0

• 

1424-25 fol. 185. 

1429-30 fol. 146v0
• 

1430-31 fol. 189. 

1431-32 fol. 276 v0
• 

1448-49 fol. 448 v0
• 

1433-34 fol. 365v0
• 

1433-34 fol. 365v0
• 

1437-38 fol. 144v0
. 

1 

145~1-55 rol. 54. 

1440-41 fol. 350 \'0
. 

I S40-51 rol. 110. 

1-151-52 fol. 195. 

1472-73 fol. 191. 

1456-57 fol. 220. 

I-15<H() fol. 118. 

1473-7-1 fol. 313. 

1-198-99 fol. 57. 

1408-90 fol. 57. 

1-170-71 fol. 204. 

1·477-78 fol. 98. 

1470-71 fol. 203. 

1470-71 fol. 20--1 \' 0
• 

1456-57 fol. 220. 

Figuli Jan Alias Pottier. proc. Doornijk 1·123-2-1 fol. 107. 

G. 

GoedgchttPr. Pieter 

(~oeri~PimPr. Geranrd 

13--1 

1436-37 fol. 08v0
• 

H13--l·l fol. 1ö'2v0
• 



Chyselins, Hesdin 

Goelhals, Boidin 

Gooris, Miehiel 

I I. 

Hueribloc, Jacob 

Hueribloc, Pieter 

J-lueribloc, Jan 

I leyndericx, Jan 

1-lamveel. lngelram 

1-lauweel. Loclewijk, proc. 

I laghin, Jan 

Hebbel Joes 

Hoste. Arent. procureur 

Hehbelin, Godevn.rt, 

Heyman, Oenijs 

J. 

Jours, .ln.n 

L. 

I .amoet, Clais 

l"eyns, Jn.n 

M. 

Moraen, Jan 

Mours. Jan 

I'v1odde. Cornelis 

N. 

Nevelinc, Joris 

0. 

P. 

Papal. Lievin 

Papa!. Gillis 

R. 

Rim. Jan 

l~irn, \Villem 

1452-53 fol. 318. 

1467-68 fol. 278. 

1-489-90 fol. 210. 

1496-97 fol. 67. 

1437-39 fol. 183. 

1486-87 fol. 211. 

1473-74 fol. 313. 

1422-23 fol. 68. 

1470-71 fol. 204. 

1402-03 fol. 57. 

1401-02 fol. -- 0 .).J V. 

1453-54 fol. 410. 

1475-76 fol. 200. 

1490-91 fol. 332. 

1413-14 fol. 18 v0
. 

1432-33 fol. 320. 

14 30-31 fol. 189. 

1452-53 fol. 318. 

14 13- 14 fol. 18 v0
. 

1448-49 fol. 448 \'0
• 

1432-33 fol. 320. 

1401-02 fol. 16 v0
• 

1404-05 fol. 93v0
• 

1-133-34 fol. 365 0 
V. 

14-12-43 fol. 108 0 
\', 

1'181-82 fol. 3ó6. 
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S. 

Sersanders. Philips l 

Sersanders. Philips !I 
Sersanders. Jan !I 
Sersanders, Jan I 
Sneevoet, Jan 

Schonvliege, Lodewijk, solliciteur 

Stuttin. Rogier, procureur 

Spitael. Heetor 

Steemaer. Loclewijk 

Sneevoet . .lacob 

U. 

Ute Galeyden, .Jan 

Utenhove, Hendrik 

Utenhove, Joris 

T. 

Triest, Christoffel 

Triest Joos, klerk v. d. bloede 

Tsuul. Joris 

'tSmilere, Jan 

T olvin, Hendrik 

V. 

Van der Hole, Loclewijk 

Van der Hole. Daneel 

Van Scoubrouc, Guido 

Van Formelis, Symoen 

Van lluuflle. Lievin 

Van der Linden. Jan 

Van l\1attre, Loclewijk 

Van de Winckele, Mathijs 

Van der Loeve, Jan 

Van Duerrne, Jan 

Van Erdbuer. Jan 

Van Brecht. Gillis 

Van Eecke, Robrecht 

Van Bassevelcle, .lacoh 

Van der Roest, Arent 
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1417-18 fol. 215. 

1496-97 fol. 67. 

1494-95 fol. 7 4. 

1466-67 fol. 131. 

1451-52 fol. 209. 

1456-57 fol. 220. 

1470-71 fol. 204. 

1433-34 fol. 365 v0
• 

1445-46 fol. 274 V
0

• 

1404-05 fol. 83 V
0

• 

1410-11 fol. 230. 

1413-14 fol. 18 v". 

1445-46 fol. 27t4 v0
• 

Fris. Reetrietion 6. 

1433-34 fol. 365 v0
• 

1470-71 fol. 368. 

14 14-15 fol. 73. 

1435-36 fol. 31 0 
V. 

1406-07 fol. 132. 

1466-67 fol. 135. 

1402-03 fol. 57. 

1402-03 fol. 57. 

1404-05 fol. 83 \'0
, 

1·102-03 fol. 57. 

1402-03 fol. 57. 

1405·06 fol. 111. 

1406-07 fol. 132. 

1-107-08 fol. 154 \'0
, 

1413·14 fol. 18 \'0
• 

1408-09 fol. 180. 

1416-17 fol. 158. 

1417-18 fol. 215. 



Van Rissele. Jan 
Van de Woeslijne, Gillis 
Van der Straten, Jan 
Van Coppenholle, Jan 
Van der Hellen, Joes 
Van Hoedevelde, Jan 
Van der Beke. Gillis 
Van Wulveric, August 
Van f\1aercke. Loclewijk 
Van de Pitte, Jan 
Van Maldegem. Geraard 
Van der Eecken. Loclewijk 
Van der Eecken, Clais 
Van der Eecken, Jan 
Van der Eecken, Lauwereis, 
Van de W ale, Os te 
Van Poelvoorde, Lauwereis 
Van Overheed, Jan 
Van I-lecke, Hendrik 
Van Deurle, Jan 
Van Ceule, Jan 
Van Papeghem, Lievin 

Van den Nokerstork, Rogier 
Van der Mande, Jan 
Van Hansbeke, Jacob 
Van den Oenne, Jan I 
Van den Oenne. Jan Il 
Van Sycler, Symon 

Van Ghistel. Achelet 
Van Overackere, Lievin 
Van Loo . .Jan 
Van den Hende, Jan 
Van den liane, Jan 
Van Canegem. Lievin 
Van \Vymeersch. Jacoh 
Van \Vynste, Jacob 
Van Leyns, Jan 
Van der Hage, Gerolf 
Van Durmelaer, .Jan 

1418-19 fol. 249 v0
• 

ib. 
1421-22 fol. 318. 

1481-82 fol. 357. 

1421-22 fol. 30 \'0
• 

1426-27 fol. 336. 

1494-95 fol. 74. 

1492-93 fol. 63. 

1499-1500 fol. 244. 

1400-01 fol. 16 V
0

• 

1429-30 fol. 146 V
0

• 

1430-31 fol. 234. 

1400-01 fol. 16 V
0

• 

1446-47 fol. 328 v0
• 

1436-37 fol. 98 V
0

• 

1432-33 fol. 320. 

ib. 
1433-34 fol. 365 V

0
, 

1400-01 fol. 16 V
0

• 

1401-02 fol. 33 \'0
• 

1435-36 fol. 43. 

ib. 
1436-37 fol. 98 v0

• 

1437-38 fol. 144 v0
. 

1438-39 fol. 244 v0
• 

1439-40 fol. 296. 

1485-86 fol. 86. 

1439-40 fol. 296. 

144 1-42 fol. 48 V
0

• 

1443-44 fol. 162 V
0

• 

1444-45 fol. 219 v 0
• 

14·18-49 fol. 448 v0
. 

1450-51 fol. 110. 

ih. 
ih. 
1451-52 fol. 195. 

1452-53 fol. 318. 

ib. 
1452-53 fol. 318 V

0
• 
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Van tvlerendré, Jan 

Van der Ghynst. Jan 

Van Liedekerke. Race. klerk v. d. bloede 

Van der I-lage, Jan 

Van der Hoye, Pieter 

Van der lloye, Gemarel 

Van Overheke, Joos 

Van den Berghe. Adriaan 

Van (ler Gracht. Xypriaan 

Van der Gracht. .Jan 

Van der Stoet. Cornelis 

Vrient. .Jan (of Oe Vrient) 

Van Emhyse. Anthonis 

W. 

Weyns. Jan 

Y. 

Yocns . .loos 

Z. 

Zoetamys. Lievin 11 

Zoetamys. Lievin I 

Zoete. Willem 

l':oetamys. Geraarcl, klerk v. cl. bloede 

Zoetamys. Lievin. klerk \'. cl. bloede 
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1452-53 fol. 318. 

1455-56 fol. 124. 

Fris, Le clerc du sang 34. 

1490-91 fol. 332. 

1489-90 fol. 210. 

14 79-80 fol. 96. 

1477-78 fol. 155. 

1486-87 fol. 211. 

1447-48 fol. 390 V
0

• 

1472-73 fol. 191. 

1487-88 fol. 280. 

1490-91 fol. 332. 

1488-89 fol. 77. 

1420-21 fol. 318. 

1480-81 fol. 234. 

1468-69 fol. 71. 

1452-53 Fol. 318 \'0, 

I "187-88 fol. 280. 

Fris. Le cl ere du sang 

» 

33. 

34. 
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EEN LIEDJE OVER DE WONDERE GENEZINGEN 

BEWERKT DOOR K\V AK7AL VER BUYSE 

UIT EVERGEIVI 

(omstreeks 1803) 

In de nagelaten papieren van Norhert Cornelissen ( 1 ) vonden wij het 

hierna meegedeeld dokument. Het is een volksliedje uit het jaar 1803, 

dat te Gent en omgeving publiek gezongen werd. 

De held is een zeker Boerke Buyse, een kwakzalver uil Evergem, die 

blijkbaar een uitgebreide klandizie had. Van beroep was hij een wever die 

thuis werkte. 

Cornelissen tekent hierbij aan dat honderden inwoners uil het 

Gentse, en niet het minst rijke dames, in stoet naar Evergem logen bij het 

wevertje die ze allen met aanraking en wat speeksel genas (?). 

Toen hij naar Gent zelf. in de Savaanstraat, zijn spreekuur verlegd 

had, werd Buyse door de veiligheidsmagistraat tn het Rasphuis opgesloten 

onder de betichting van oplichterij. Nadat hij vrij kwam, verrichtte Buyse 

geen wonderbare genezingen meer in het openbaar, doch zette hij in het 

geheim zijn werkzaamheid voort. 

E. 

(l) Norhert Cornolissen (Antwerpen 1769- Gent 1849). in leven inspekteur van de 

universiteit te Gent. essayist. dichter, archeoloog, filantroop. Speelde een belangrijke 

rol, eerst in de politiek. later in de bevordering van kunst en wetenschap, nijverheid 

en handel (o.a. van de Gentse Floraliën). Zijn vcrzameling dokurnenten is ver

bazend rijk ; zij bevindt zich in de Gentse universiteitsbibliotheek. Dit stukje onder 

nr.G8735 (12). 
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ZANG-GEDICHT EN LOF-BAZUYN 

TER EEREN VAN DEN W AERZEGGER 

VAN EVERGHEM 

Vrienden Gods, aenhoort d'historie 

Van den wonderen Propheet 

die mirakels vol van glorie 

in de Nederlanden deed. 

Bruggen, Everghem en Sleyne, 

Sinle Pieters ne,·ens Gend. 

I-ly geneest' er groot en kleyne, 

Zoo aen ider is bekent. 

Al die levend is of dood 

Die komen hier gelopen, 

Al die levend is of dood 

Die helpt hy in den nood. 

En komde gy met een loensche 

Ze ziet' er dry veur een, 

En komde ge met een manke 

Ze springt maer op een been. 

Al die etc. 

Al zyn woorden zyn orakels, 

Noyt en spreekt hy als van God, 

Al zyn werken zyn mirakels, 

l-ly gebruykt nog flesch nog pot, 

Met twee vingers hoog verheven, 

En wat speeksel uyt den mond, 

Als hy geeft een wond gevreven, 

Is den lyder haest gezond. 

Al die levend is of dood 

Die komt by gesprongen, 

Al die levend is of dood 

Die helpt hy in den nood. 

En komde gy met de tandpyn, 

I-ly strykt er speeksel aan, 

En komde gy slap van beenen, 

I-ly doet u seffens staen. 

Al die etc. 



Hy heeft d 'hoog he Krespondentie 

l'v1et Lalanden, hoog bekent ; ( 2 ) 

En hy heeft veel influentie 

In het hemels parlament 

Buys en is veur geen Cavisse ( 3 ) 

Maer 't moet Armen-/ongen ( 4
) zyn. 

Jager ( 5
) die kykt in de pisse, 

Buys ziet in den Brandewyn. 

Al die levend is of dood 

Die komt bygeloopen, 

Al die levend is of dood 

Die helpt hy in den nood. 

En komde gy zonder boezems, 

Hy taekt u maer 'nen keer ( 6
) 

En seffens is den neusdoek ( 7 ) 

Voorzien, men kan niet meer. 

Vrouwkens die al lang gelrouwt zyn 

En geen Kinderen en maekl 

Gy moet niet meer benauwt zyn, 

Als u Buyze maer en taekt. 

Zoo u 't Boerke maer van onder 

Eens mag vryven, 't woont 'er in ; 

Buys! wat zyn uw werken wonder, 

Riep 'er laeslmael een weêrdin. 

(2) Lalaoden : Lalande. vader en zoon. zeer bekende Franse astronomen. Misschien 

wordt hier een zinsspeling gemaakt op de geleerdheid van d,eze Franse sterrekundigen 

wier roem in die dagen zeer groot was. 

(3) Cavisse : licht biertje dat te Lier gebrouwen werd. 

( 4) Armen-Jongen : jenever. 

(5) Jager : waarschijnlijk een zinsspeling op een ander kwakzalver die vooral de urine· 

kijkerij beoefende. 

( 6) taeken : aanraken. wijst op de behandelmetode van Buyse. 

(7) doek die de vrouwen in de oude tijd om de hals, schouders en borst droegen. 

10 
145 



146 

Al die levend is of dood 

Die komt by gekropen, 

Al die levend is of dood 

Die helpt hy in den nood. 

Sa komt gy naer de Savaenstraet 

By 't Boerke, vol verstand, 

En of ge wat betrapte, 

't Geneest u naderhand. 

Al die etc. 

Zeere boezems, veurte tanden, 

Hooge schouders, venus-kwael, 

Fleurisyn aen voet en handen, 

Buys geneest het allemaal ; 

Styven hals, verbrande billen, 

Kortsen, ceffens desperaet, 

Zonder droguen nogte pillen 

Stelt hy alles weer in staet. 

Al die levend is of dood 

Komt naer Gend geloopen, 

Al die levend is of dood 

Die helpt hy in den nood. 

Al hadde gy in u darms 

'Nen duvel vier of vijf. 

Hy zal u haest de duvels 

Verjaegen uyt het lyf. 

Al die etc. 

Haest u kreupelen en hlinde 

Wilde nu genezen zyn, 

Haesl u, waere Buys-gezinde, 

Bmgghen is ons weêr te fyn, 

Want eer veerth i en dagen om zyn 

Zal den man te Brugghen zyn, 

Om die lam en doof en krom zyn 

'Er te helpen uyt de pyn. 



Al die levend is of dood 

Die komt naer hier geloopen, 

Al die levend is of dood 

Die helpt hy in den nood. 

En al die hem zal pakken, 

Beklaeg ik breed en wyd, 

Want seffens zal hy lam zyn 

Zoo Buysken heeft voorzey(l. 

Af die elc. 

Elk en deen die kent de werken 

Van de grooten Jean-Petil. ( 8 ) 

Die de meyskens. wilt bemerken. 

Recht kost maeken. comme on dit. 

En zoo eyndigt heel d'hislorie 

Van den wonderen Propheet, 

Die mirakels vol van glorie 

In de Nederlanden deed. 

Gerymt en gezongen door Adefof. 

want daer is stof tol den lof. 

(8) Jean-Petit : beroemd Frans chirurg. auteur van een bekend heelkundig handboek dat 

meer dan een eeuw lang opgang heeft gemaakt. Was o.m. de leermeester van Jan 

Palfijn. 

147 



IETS OVER EEN OUDE DORPS\VINKEL 

IN DE XVIII" EEUW 

Toen ik nog een kleine broekvent was, ging ik ieder jaar met kerst

verlof bij mijn grootouders, die langs de Kleilse kerkweg woonden, ver van 

het dorp, midden de bossen, halfweg tussen Ursel en Maldegem. Die 

mensen leefden er stil en gesloten op hun keuterboerderijken en hadden 

nauwelijks kontakt met de buitenwereld ; behalve dan de zondag, wanneer 

gans het gezin naar Ursel naar de zesurenmis ging. 

Dat gaan naar de vroegmis was op zichzelf reeds een stukje levende 

poëzie. Langs smalle, slingerende bospaden en klemerige en met bramen 

overstrengelde veldwegels, achter grootmoeder aan, die in de ene hand de 

bollantaren voor zich droeg aan een glimmend-witte stok van glad elzen

hout en aan de andere de grote zwarte netzak voor de wekelijkse inkopen. 

Maar daarover zullen wij het nu niet hebben. 

Bijna gans de voormiddag werd in beslag genomen door de twee uren 

die nodig waren voor het gaan en keren van en naar de mis, de mis zelf 

en het winkelen. 

Wat mij nu bij dit winkelen bijzonder opviel, en waarover ik het in 

deze bijdrage wil hebben is, dat grootmoeder slechts één of hoogstens twee 

winkels afliep en loch de meest diverse waren en benodigdheden indeed. 

Inderdaad, vroeger waren de winkels in een buitendorp zeker niet zo 

talrijk als nu en onze buitenmensen verplaatsten zich niet zo gemakkelijk 

naar de steden. I-let spreekt dus vanzelf dat men in een dorpswinkel alle 

artikelen van dagelijks en uitzonderlijk gebruik moest kunnen vinden. Ja, 

het waren echte miniatuurbazaars, die winkels van vroeger, al had elk 

artikel er niet zijn bepaalde of gepaste rayon, maar stond er alles een 

beetje zorgeloos en soms wel onkies door mekaar. 

I-let moest U niet verwonderen de bmine zeep naast de koffie te 

vinden of het smout naast de petroleum, de peperkoek bij de haarspelden, 

het verse dikke zondagsbrood op de nagelbak, de geleipot naast het wagen

smeer. 

Deze kleine opsomming verraadt reeds de grote verscheidenheid van 

de le verkrijgen artikelen. 

I-let uilzicht van een dorpswinkel in de XVIllc eeuw toonde veel 

gelijkenis met de verouderde winkeltjes uit onze eigen kinderjaren. Van 
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buitenuit gezien, een laag huisje met het kleine donkere venstertje en de 

groengeverfde deur. In het schemerdonker van het uitstalraampje vond 

men meestal niet veel meer dan een paar bokalen met snoepgoed en wat 

klein huishoudgerief langs de kanten opgehangen. 's Avonds was alles 

verlicht door het dansende spooklicht van een zwartgerookt olielampje. Bij 

het openen van de winkeldeur kondigde een opgehangen koperen hel 

zenuwachtig en vaak heel brutaal de komst van de kLënl aan. In de 

winkelruimte stond de bruingeverfde toogbank, gespleten en vermolmd, 

met daarop de roestige balans met de blinkende koperen schalen en de 

koperen of zwartgeverfde gewichten. In het schemerdonker op de achter

grond. de rekken met de winkelwaren. op en door elkaar gezet. Op de 

vloer de grote stukken als veldalaam, kuisgerief en de vaten met olie en 

vetten. Aan de zoldering hing·en de emmers. aarden inlegpotten, kruiken, 

zeefden, teemsen. banden. koorden. riemen. 

Maar laten wij even een winkel uit de XVIUC eeuw binnengaan en 

inspekteren. De «Staten van Goed» zijn de beste bronnen om ons hierbij 

als gids te dienen. Maar ongelukkig zijn deze staten zeer gierig en weinig 

beschrijvend. Over de inhoud van een winkel in 1734 spreekt men slechts 

van «alle soorten van winkelwaeren, so van alle soorten speceryen, smair, 

olie. seepe, sout, suycker etc» ( 1 ). Een andere inventaris van het jaar 

1785 heeft het over «snuyf, een snuyfmolentje, kloefen, 13 hoeden, spel

den, ga eren, enige lappen laecken en andere rommelynghe ( 2 ). Het zijn 

vooral onder de woordjes «rommelynghe», «prondelynghe», of «andere 

cleynigheden», die men zo vaak in de staten van goed aantreft, dat de 

kleine artikelen van dagelijks gebruik schuilgaan, die in een winkel te vinden 

waren ; artikelen als daar waren ; haarspelden. wasspelden, lampwieken, 

solferstokjes, stop-, naa'- en breinaalden, linten, knopen, naaigaren; lepels, 

pruimtabak op rolletjes, snuifkarotten, snuif in tip~akjes. schoenveters, 

gespen, schoensmeer, koperglans. kiekenringen schuurpapier, lampolie, 

kloefnagels; :;pecerijen als kruidnagel, mosterd. azijn, peper, tijm, ge

droogde laurierbladeren, kaneelpijpen, safraan ; snoepgoed als lekkers. 

mokken, makrons, muntebollen, vlierspekken, confituurspekken, nieuwjaar

spekken, boter- en honigspekken, zoethout. drops. tabletten, schuimsuiker

lokken. suikerstokken, ja zelfs drogerijen als windolie, lindentee, kalisse

hout. kandijsuiker, roetkaarsen, slaaprozen en mottehollen. 

Op 27 november 1742 overleed op het dorp te 7.omergem. Jan Jooris 

.loos. echtgenoot van Pietf'rnelle Van I-Iullf', koopman en winkelier ( 3 ). 

( 1) R.A.G. Zomergem n° 84. 

(2) R.A.G. Zom<'rgem n° 71. 

(3) R.A.G. ZomPrgem n° 6fi. 
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Uit de rekeningen die bij zijn overlijden oniJetaald waren gebleven blijkt 

dab hij vooral koopman was in wijnen en likeuren, alhoewel hij ook in 

andere goederen handel dreef. I lij stond o.a. debet tegenover Charles 

Willems te Brugge. voor 3 p. 5 sch. 8 gr. voor levering van wijnen, aan 

Gillis de Grave te Gent moest hij 32 p. 2 sch. 3 g. betalen voor levering 

van brandewijn. aan Constant Van Trayen te J'v1iddelhurg, 56 p. 5 g. over 

aankoop van suiker en nog ruim 45 p. g. voor levering van goederen dbor 

verscheidene handelaars, waaronder vooral handelaars in katoen en laken. 

De inventaris van de winkel van .Jan Joos vermeldt de volgende 

artikelen : « 18 paer slaeplaeckens. Vier dosynen servetten. vyf amme

lackens. 13 paar fluwynen. honandtschen damast, ses dosynen geweven 

kanten. cuypen. strykysers. steenen pullen. gewichten. mosterd. teemsen. 

280 houtellen, sacneusdoecken. brootsuyker. schotels. taillooren. potten. 

pinten. geleyert werck. gelaesen. causen. speceryen, ameldonck. blauwsel. 

75 ellen w~bleeckt lynwael. correnten. f yghen. graen. sout. theepotten. 

Hheleyerde testen. gheblauwden damast, ~uyckcr candys, meelsuycker, lee

banden, ~irope, olie. caffeehoonen. seelen, poer. hollantschen kaes. salet. 

hlomme. spPIIen. vliegers, ahardaen. naeghels. mostaert. grauwsel. hessems. 

sulfers. 162 pondt rys, seepe. franschPn hrandewyn. geniever. anys. wyn. 

quairen. kopperen pannekens. caisen. waeffelysers, coeckpannen, casquet

ten, raspers, pijpen. pampier. standysers. stopsels, cathoen. ceirsen». 

Deze inventaris is voorzeker niet volledig maar toch geeft hij ons een 

klaar idee van de grote verscheidenheid van artikelen die men twee 

eeuwen geleden in een r!orpswinkel kon krijgen. Doen wij tenslotte nog 

een kleine rnoeilt' om ons de enge mirnte van de winkelplaats in te den

ken. dan zit'll wij heel klaar en lwscheidelijk de winkel die lan Jooris .loos 

ons bij zijn dood achterliet en de wijze waarop nl die spullen er geëtaleerd 

waren. 

M. l~YCKAEI~T 
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SPROKKELING 

liET GILD VAN 0. L. VROUW VAN AARDENBURG 

NAAR SINT-LAUREINS? 

1617 

In de l\1iddeleeuwen was Aardenburg bekend om zijn Maria-beevaart 

in de 0. L. Vrouwkerk. Voor nndere biezonderheden over dez:e gods

\'rucht verzend ik naar het stanelaardwerk van pater Kronenburg CSSR, 

l'1aria's heerlijkheid in Nederland (VI, bi. 68-87) en mijn hijdrage in 

Annales de la Sociélé d'Emulation de Bruges ( 1926, bi. 164-202). De 

geuzentijd betekende het eind van de aloude beevaart : de Lieve Vrouw

kerk werd gesloopt en het beeld ging teloor. Minder bekend zal wel de 

poging zijn om de devotie over te brengen naar St.-Laureins, waarvan de 

volgende passus in de Acta van de Brugse bisschoppen getuigt. 

1617, 25 okt. : «Üp het versoek by requeste gedaen van weghe de 

guldebroeders van de Gulde \'an 0. L. V. die welcke men plaechte te 

houden lot Aerdenburgh, dat Synder Eerw. soude believen te actroyeren 

de selve gulde te mogen houden binnen de prochie van St. Laureins, is 

geappointeerd : Syne Eerw. gesien hebbende het inhouden van dese 

requeste, accordeert de supplianten heurlieder versoek, auctoriserende de 

pasleur van St. Laureins omme de selve gulde inne te stellen en ciaertoe 

te maeken seker regels ende ordonnanties, waer na0f de guldebroeclers hen 

sullen te regleren hebben. omme de selve, hy ons gevisiteert wesende, te 

approberen». 

7.ou er in het kerkarrhiPf van St.-Laureins daar niets O\'er te vinflen 

zijn? 

M. ENGLlSI-1. 
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SINT-JAN-IN-EREMO 

Deze bijdrage is bedoeld als een aanvulling op de kerkelijke geschiedenis 

van de parochie bij de Potter-Broeckaert ( d. P.-Br.). Deze geschiedenis 

werd reeds bijgewerkt door D. Verstraete (Geteist<>rde dorpen, in Appeltjes 

van 't Meetjesland, 1957). door Dr. E. Dhanens (Inventaris van het 

Kunstpatrimonium (Oost-Vl.). Kanton Kaprijke bi. 75-87) - van de daar 

vermelde handschriftelijke geschiedenis door V. Goudblomme heb ik geen 

inzage kunnen nemen, - en eindelijk door R. Van der Linden (Bedevaart

vaantjes in Oost-Vlaanderen. hl. 290-292). l'-1ijn ~egeven; zijn meest geput 

in 't Archief van het Bisdom Brugge (A.B.B.). vooral uit de Acta, een 

zeer rijke bron die echter, Lij gemis aan Indices, moeilijk te gebruiken is. 

Met de opgegeven datermgen blijven onze gegevens gemakkeiijk te kontro

leren. Waar een andere bror1 werd benuttigd. wordt deze telkens aangeduid. 

*** 
Het dorp heel St.-Jan-in-Eremo ( Heremo is een minder verantwoor

clelijke spel! ing). Reeds in 1284 vinden we dat in Eremo vervlaamst tbt : 

«in de \Voestyne» ; met de jaren 1500 wordt dat St.-.lan-in-d'Armoe of 

Hermoe ; in 1600, St.-Jan-ten-Armen. Verwijst dat naar een armoedige 

toestand vragen zich cl. P.-Br.. 9, af. of is dat een simpele woord

verbastering 7 De Flou (Woordenboek der Toponymie, XIV, 664) houdt 

dat voor een eenvoudige woordspeling ; en we mogen hem hierin volgen. 

Waar komt dat in Eremo vandaan 7 A priori zou men zich wel 

geneigd voelen het in verband te brengen met de patroon die een woestijn

heilige is. Maar dat valt moeilijk te verdedigen als men bedenkt dat, 

sedert de jaren 1300. een grensparochie St.-Laureins-in-Eremo of in-de

Woestyne heel ( 1 ). I-let wordt clan haast zeker dat deze bijbenaming 

verwijst naar een natuurgesteltenis. 

De parochie telt vier wijken : het Dorp, Bentille. de Zonne en cle 

Krabbe. Van deze vier ztijn er twee voor ons belangrijk : het Dorp, waar 

de oude kerk nog rechtstaat ; en Bentille, waar een tweede bidplaats ont

stond. die, in de praktijk. het godsdienstig centrum van de parochie ge

worden is. En nog blijft. Want St.-.lan. zoals het Colomhey van generaal 

de Gaulle, had in de geschiedenis kunnen hekend staan met de bijbena

ming : les deux églises. Op rein kerkelijk gebied dus een soort weelde, die 

ielwat afsteekt tegen het stereotiepe : in Armoe. \Veelde steekt. zegt het 

spreekwoord; en spreekwoorden liegen niel. liet stukje geschieclenis clat 

we h1er schrijven is, in de grote trekken. cle geschiedenis van de strijd 

lussen de twee Zt1sle1kerken : rleze van 't I )orp en (lie \'i\11 1\entille. 

( 1) De Flou. a.w .. XIV. 732. In ercmo wisselt hi~r af met «in I [prmio>. te 1'-'io<'rf', I<" 

Marc. 
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We moeten toch even de toestand van vóór de Geuzentijd over

schouwen. De oud~te kerk vinden we in de Polder. Volgens Sandems 

( d. P.-Br .. 15) zou ze nog vóór 't jaar duizend ontstaan zijn ; wat gemak

kelijker beweerd wordt dan bewezen. Volgens Dr. Gotlschalek (aangehaald 

bij D. Verstraete) ontstond de parochie pas in 't begin van de XlVe eeuw. 

Toch verschijnt St-Jan-in-de-Woestyne als toponiem reeds in 1284; terwijl 

in 1307 al melding gemaakt wordt van een «parochia S. Joannis-in-Eremo» 

(Oe Flou. XIV, 663). De grote vloed van 1376 heeft het dorp geteisterd 

en de bevolking doen verhuizen in de richting van Kaprijke. op Bentille. 

Slechts een specialist-polderkenner kan klaar zien in de verwarde ge

schiedenis van grotere en kleinere overstromingen ; grote en mindere her

bedijkingen. Het gebeurt wel dat de polder ondervloeid is. maar dat de 

kerk daarom no~ niet onder water staat. Misschien is ze dan moeilijk te 

bereiken, meer niet. In 1447 was de Polderkerk opnieuw in gebruik, daar 

men dit jaar een toren bouwde (D. Verstraete). De overstroming van 1570 

was een natuurramp. Maar de kerk zal dan niet ondervloeid zijn, daar in 

1578. de geuzen de klokken komen roven (cl. P.-Br., 14) ; en men, zoals 

we verder zien. reeds in 1617, spreekt van herstel. In 1621 wordt de polder 

door de Staatsen onder water gestoken ; in 1651-1652 wordt hij opnieuw 

drooggetrokken. 

Bentdie is een zeer oude wijk met een eigen kapel en eigen kermis ,_.., 

kermis of kerkmis is het jaarfeest van een kerkwijding. Volgens E. Dhanens 

is de kapel reeds aangeduid op de zogenaamde kaart van Gwijde van 

Dampierre ( 1274). en is ze op de oude kaarten voorgesteld als een een

heukigc kapel met een dakruitertje of bescheiden torentje. Ze stond ten 

westen van de huidige kapel. Volgens D. Verstraete dateert ze misschien 

van 1376. toen. bij de grote vloed, de bewoners van de dorpskom zich op 

Bentille terug trokken. In de vroege jaren 1600. wordt ze op de kaarten als 

nuineus» aangedu'd en heet ze Sint-Antonius. Nog altijd volgens D. Ver

straete was het een kapel met twee beuken, in gotische trant. 

§I.~ Het eerste parochiëren op Bentdie (1617-1685) 

Tijdens de geuzenberoerten is de polder onder water gelopen ( 1570). 

Volgens d. P.-Br .. 16. is de Polderkerk niet te gebruiken en wordt er op 

Bentdie dienst gedaan, eerst lol in 1652 door de pastoors van Kaprijke. 

later door een eigen pastoor (!ie op Bentdie hlijfl wonen. 

Het is niel heel jui'st de pastoors van Kaprijke tot in 1652 als dienst

doenden op Bentdie te laten optreden. Er zijn deservitors vanaf 1617 tot 

1674; af en toe werden de pastoors van Kaprijke op die lijst ingeschakeld. 

maar niet he~tenclig. Zie hiervoor de pastoorslijsl. En mag men zeggen dat 

de kerk van St-clan na de geuzenlijd niel te gebruiken was, 7 De Staatsen 
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zullen de polder doen ancledopen in 1621 ; maar in 1617, en misschien 

nog vroeger is er kwestie van de kerk te herstellen. Men herstelt toch geen 

kerk die onder water staat. De Acta noteren op 24 sept. 1617 : «Üp de 

iterative requeste gepresenteert vanwege kerckmeesters ende notabelen van 

St-Jan-i.-E., ten fyne dat de heer deken ende capitele van Doornick, 

clewelcke aldaer de thienden lrecken, gehouden sullen wesen up te rnaeken 

den choor cler prochiekercke, is gevolgt dese apostille : Sy getoont aen de 

deken en cle capitele, om hierop te antwoorden binnen de veerthien dagen». 

Het is dus niet een eersrt:e poging ; men spreekt van een «iteraHve» 

requeste. Het kan wel dat de zaak sedert enkele jaren aanhanging gemaakt 

was. In 1613 was het fameus edikt van de aartshertogen verschenen, waar

cloor cle verplichting lot herstel aan de tiendheffers werd ingescherpt en 

hun lussenkomsle hierin nader omschreven. Voor ons land, waar de kerken 

meestal in puin lagen en de gedunde bevolking zeer verarmd was, was het 

edikt een echte weldaad. Ook zien we de t!.endheffers dadelijk hestonnel 

door aanvragen om tussenkomst. St-.lan zal niet achtergebleven zijn. In 

1617 \Vas men al aan een «iteraUve» requeste. Nu is er, in het verzoek zelf. 

iets dal onze aandacht verdient. 

Volgens het traditioneel gebruik moest de tiendheffer, in het onder

houden van het kerkgebouw, instaan voor wat strikt vereist was voor de 

eredJenst : voor het koor Iw., altaar en de bijhorige uitrusting voor de 

diens! ; voor de vont ; voor de tiendeklok, die over de hele parochie moest 

kunnen gehoord worden ; meegaande voor de toren om de klok op te 

hangen, niet b.v. voor de spits die hoog kon zijn, rijkelijk versierd, en een 

luxe-uitgaaf Getekende ten laste van de parochie. Waarvoor de tiendheffers 

niet moesten instaan. dat was voor het borlimn, de kerkruimte voor de 

bezoekers. Mei het edikt van 1613 wordt doorgaans een nieuwe proeeduur 

gevolgd : de t"endheffers worden verplicht een derde van de tiende

opbrengst voor een zekere periode af te staan. Die van St-Jan schijnen 

zich te houden aan het vroegere gebmik : ze vragen het herstel van het 

koor, meer niet. Op 't eerste gezicht lijkt dit een zeer bescheiden eis. ]'vlet 

ietwat nader toe te zien. lijkt dat juist andersom. En een polder-boeren

lwdrog. 

Immers alleen het koor van de vroegere kerk was in de geuzentijd 

gespaard gebleven en zal denkelijk voor de hervormde eredienst in gebmik 

genomen zijn. Onze middeleeuwse landelijke kerken zijn meestal veel te 

grool gehouwcl. Tijdens de kortslond:ge overheersing van de Prolestanten 

werden die veel te grote kerken gereduceerd : wat als preekkerk voor de 

nieuwe eredienst noclig was. was sl~chts een heseheiden ruimte. Nu eens 

worden koor en zijbeuken afgebroken ( StcKruis--hij-Aarclenhurg) ; in meer 

gevnllen de hele hen eden- of volkskerk. zodnt nlleen het koor of de koren 

(en lrnnsepl) hehowlen hlijvcn ( Aclq.rem. l\1aldegem). De rest werd 
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afgebroken om de onderhoudskosten te verminderen en het materiaal van 

de afbraak te kunnen verkopen. 

Te St-Jan bleef alleen het koor bewaard. D. Verstracle zal wel gelijk 

hebhen waar hij veronderstelt dat het huidig kerkje het koor van de middel

eeuwse kerk is. Natuurlijk is er veel aan gewijzigd : de westgevel is een 

n:euwbouw. de vensteropeningen zijn gewijzigd ,......... misschien wel een 

I weede keer in de late jaren 1700. Maar het kan wel dat het metselwerk 

van de muren van vóór de geuzenlijd dateert. ten minste op noord- en 

zuidzijde. Dat de huidige kerk aansluit hij de plattegrond van een veel 

grotere kerk. wordt bewezen door de fundering. die op het kerkhof wordt 

aangetroffen ( 2 ). Dat het metselwerk van voor 1600 dateert. vindt Zijn 

heve9liging in een aantal kleine feitjes. Eerst vraagt men, in 1617. het 

«herstel» van het koor; men herstelt slechts wat besla al. Dan zullen we 

verder. in 1682-1684 ,..---J wanneer het herslel eindelijk doorging ,..---J horen 

spreken over ,,het matsement van de vaute. over 't schalieberd en schaliën», 

niet over het opmetselen van de muren. En eindelijk zal. in 1725, de bisschop 

enkel het altaar konsakreren. niet zoals op Bentdie altaar en kerk; wat laat 

veronderstellen dat hel oude metselwerk zo goed in stand gehleven was, 

dat een kerkkonsekratie onmogelijk bleek ( 3 ). 

J'Vlaar zijn onze polderhoeren uitgeslapen? Ze vragen slechts het 

herstel van het koor. Feitelijk is dat oude koor de hele kerk geworden en 

daarmede is de volledige last op de schouders van de tienelheffers ge

schoven. Oe kapittelheren waren echter niet zo dwaas om in de appel te 

bijlen. \Vat de reaktie was op de «iterative requeste». hebben we noch te 

Grugge noch te Doornik kunnen achterhalen, het is waarschijnlijk dat, zoals 

d. P.-Br.. 16, hel zeg'gen : hel ka piltel erop stond dat de kerk gebouwd 

werd huilen het bedreigde gebied. Al is de kerkpolder in 1617 nog niet 

uvershoomd. toch l:gt hij in de heelreigele zone. De polderboeren, waar

onder we denkelijk kerkmeesters en notabelen moeten zoeken, blijven aan 

hun polderkerkje gehecht met de spreekwoordelijke koppigheid van polder

hoeren. 't Kapittel hlijft even slug op zijn stuk en oordeelt da:t het oud 

kerkje herstellen. letterlijk 7,ijn geld in 't water gooien is. Zo komt men in 

(2) liet. is werkelijk jammer dal men dal kerkhof !aal ontsiC'fen door grafmonumenten 

die een bewiJ5 zijn v&n welstand bij de oprichters en van hun volledig gemis aan 

gotde smaak. Er zal geer. kwade wil ermee gemoeid zijn ; alleen maat gebrPk aan 

leiding en voorlichting. Nu men, op aanraden van Dr. Dhanens, ],et kerkje weerom 

gC'kalkt heeft. is St.-.lan een van de mooiste piC'kjes gC'word<'n in Vlaanderen. lviaar 

met deze lelijke. prdenlicuzc grafmonumenten is men bezig alle~ opnieuw kapot 

te maken. 

(3) Waar in ePn gekvnsakreC'rcl kPTkgC'houw het grootste gC'deelte ~· rnnjor pars ~ van 

lwt m<'lselw<>rk bC'wanrd Lleef. is C'en her-konsakreren onmogC']ijk. 
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't slop. En bij de onvermijdelijke uitkomst voor de geschillen in die dagen : 

het proces. 

We laten kanunniken en notahelen procederen naar hartelust. De 

bevolking, die op Bentdie was gaan wonen. had een kerk nodig. Sedert 

1617 is er een deservitor voor St-Jan aangesteld : wal betekent dat er nu 

en dan dienst gedaan wordt ... op Bentille. Is het in de oude Sint-Antonius

kapel die wat hersteld is en opgeknapt? Waarschijnlijk. Toch niet zeker. 

In 1633 komt het tot een soort krisis. Met het proces wordt er verzonden 

van Pontius naar Pilatus : het is. in derde instantie, bij de officiaal van 't 

bisdom leper. Op 3 januari 1633 is een afgevaardigde van 't kapittel van 

Doornik bij de bisschop te Brugge. Er wordt overeengekomen ,........, per moelurn 

provisionis et sine praejudi'Cio ,........, dat het kapittel de achterstallige ver

goeding· aan de deservitors zal uitkeren, en mede de schulden vereffenen 

die voor de herstelling van de kapel te Bentdie werden gemaakt. Men 

onderzoekt of het niet mogelijk is St-Jan als parochie te supprimeren en te 

voegen hij een of andere buurparochie. Met de komende lente zal de 

bisschop met een afgevaardigde van 't kapittel ter plaats een onderzoek 

instellen. om te zien of de voorgenomen unie tot stand kan komen : of de 

aanhechtende parochie of parochies niet te ver afliggen en of de wegen. 

ook in 't slecht seizoen, begaanbaar blijven. We konden niet vinden of de 

voorgenomen inspektiereis doorging of n~et ; maar de unie kwam niet tot 

stand. De toestand bleef echter kritisch en de laatste deservitors gaven het 

op. Is het dat ze het ook lastig hadden met «de baldadigheid en de slechte 

geaardheid» van de polderboeren, waarvan cl. P.-Br., 18, herhaaldelijk 

gewag maken ? Een gemakkelijk volkske was dat in elk geval niet. Op 12 

maart 1641 zijn de notahelen bij de bisschop om een priester te vragen, 

want de dienst is weerom geschorst te Bentille. Het antwoord van de 

prelaat is nog al eigenaardig en laat vermoeden dat de boeren er zelf 

schuld aan hebben dat ze af en toe zonder priester vallen : ze moeten zelf 

iemand zoeken. En misschien kunnen ze eens de pastoors van Kaprijke 

gaan polsen of deze er niets voor voelen het karweitje aan te pakken. 't Moet 

zijn dat de notabelen schappelijke voorwaarden stelden. Te Kaprijke 

sloegen ze toe en op 16 maart 1641 werd aan de twee pastoors van Kaprijke 

,........, cuilihet in solido ,........, de deservitma van St-Jan opgerlragen. 't Ging 

echter maar een drie jaar mee. 

I-let wordt lijd dat we eens gaan zit>n wat in 't rlorp gehenrt. 

§ !I. ~ Terug naar de Polderkerk 

De St-Janspolder wordt in 1651-52 droog getrokken. Dat was voor de 

hoeren het signaal om hun proces ,........, of processen ~ met 't kapittt>l. proces 

dat onder. Gorl-weet-hoeveelste geestelijk hof aan 't ventileren was. boven 

156 



water te halen. Het «ventileerde» eigenlijk nog dertig jaar ,........, wind genoeg 

om veel droog te trekken ,........,. eer men tot een akkoord kwam. 

Bleef de oude koorkerk tot nog toe niet hersteld en niet te gebruiken, 

met het droogtrekken van de polder was het kerkhof wel te gebruiken. Het 

was nu jaren dat St-Jan zijn doden ging begraven te Kaprijke : de mensen 

blijven aan hun doden gehecht en willen ze in eigen midden bezetten. Er 

moet een suppliek naar 't bisdom gegaan zijn om dat oud kerkhof te laten 

verzoenen en opnieuw te gebruiken ; want op 29 mei 1663 gelastte de 

bisschop Antoon de Bouchery, pastoor van Eeklo en deken van Aarden

Lurg, het kerkhof le herwijden. Persoonlijk of door e.en afgevaardigde. De 

deken deputeerde een pastoor van Kaprijke, en de plechtigheid zou door

gaan op zondag 31 mei. J'v1en had er dus geen gras laten over groeien ; en 

het werd een memorabele plechtigheid. Echter niet in de verwachte 

beteken i~. 

Daags nadien was de pastoor van Kaprijke, die de plechtigheid had 

voorgezeten, en zijn collega van St-Niklaas-Oudeman die hem had ver

gezeld, al vroeg op 't bisdom om relaas uit te brengen. Toen ze met een 

massa volk op 't kerkhof waren gekomen, hadden ze daar een gereformeerd 

predikant aangetroffen met een bende van daar omtrent zeventig gewapend 

man. Ondervraagd wat hij daar kwam doen. had de dominee geantwoord : 

dat hij gekomen was om te preken. Waarop de pastoor hem liet verstaan 

dat zoiets verboden was door de verordeningen van 't Vrije; waarna de 

pastoor een sermoen hield. Toen 't sermoen uit was en de ceremonie van 

de verzoening ging beginnen, was de dominee op 't gestoelte geklommen en 

begon hij op zijn beurt te preken. \Vat hem zeer slecht beviel. Want de 

mensen bekogelden hem met stenen. Waarop zijn gewapend gevolg in 

aktie trad en een regelmatig gevecht volgde. Waarin gekwetst werd en 

bloed vloeide. De gereformeerden moesten toch, niettegenstaande hun 

wapens, het onderspit delven en 't hazenpad kiezen. Vooral omdat het 

zwakke geslacht door woord en daad zijn sterkte had getoond : mulieribus 

\·iros verbo et opere adjuvantibus. 

i'-1et dat vechten en bloedvloeien was het kerkhof. in plaats van 

gewijd, andermaal ontwijd. En bleek de toestand zo gespannen, dat men 

het best dacht de reconciliatie nog een tijdje uit te stellen. Eerst op 2 maart 

1676, de dag dat eoo nieuwe deservitor werd aangesteld, werd de deken 

opnieuw gelast het kerkhof te verzoenen. Dat men vanaf dat jaar 1676 (en 

niet vanaf 1686 zoals d. P.-Br., 16 zeggen) op 't oud kerkhof begon te 

begraven, blijkt uit een bisschoppelijke vergunning van 22 april 1676, 

waardoor op het kerkhof een schuur mocht worden opgetimmerd, waarin 

men de mis mocht opdragen, telkens een dode op het kerkhof werd bijgezet. 

Oe doden waren naar 't oud kerkje teruggekeerd. De levenden moesten 

volgen. 
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Zo toch redeneerelen onze polderboeren. In 1681 was het met de 

tiendheffers lol een vergelijk gekomen. Het kapittel zou een vaste som _....., 

drie honderd pond gr. _....., in sneden uitkeren, en voor de rest vrij blijven 

van alle verdere aanspraken. In december 1681 had men reeds twee 

honderd pond gekregen en daarmee kunnen afwerken : «het matsement 

van de vaute en 't schalieberd van 't dab. Uit deze formulering alleen 

kan men a.h.w. afleiden dat de muren in stand gebleven waren. Oe 

werken stopzetten, nu het slecht seizoen in aantocht is, wordt gevaarlijk. 

Men vraagt de bisschop de overblijvende beloofde honderd pond in ont

vangst te mogen nemen : «considereerende dat 'l!e beter op vriendelycken 

voet leven met 't capitel dan in langhelemig proces; te meer dat alsoo het 

begonnen werck soude staen te vervallen ende teenemael te bederfen ; 

merckelyck ciaertoe oock considereerende den aermen ende slechte conjonc

lure vande lijdt ende apparente oorloghe, ciaerdoor de voors. bauw ende 

dienst des Heeren soude commen te vachieren». Dat verzoek werd inge

willigd op 16 dec. 1681. 

Het volgend jaar, 1682, brak de dijk op elf plaatsen door en stond het 

kerkje tot aan het dak in 't water (cl. P.-Br., 16). Toen de dijken hersteld 

waren en de polder droog getrokken, begon men met nieuwe moed. In 

december 1684 was 't grof werk af en bleef er slechts over van binnen te 

pleisteren, 't glas in te steken, 't binnenschrijnwerk te voltrekken ... en de 

beurs was ledig. De drie honderd pond van 't kapittel waren tot de laatste 

cent opgebruikt, en volgens de overeenkomst mocht men 't kapittel niet 

verder lasti1g vallen. Oe parochianen kon men moeilijk aanspreken : ze 

hadden door de laatste vloed te veel geleden. Er bleef maar een uitweg 

meer over : lenen. Maar daarvoor moest de bisschop zijn consent geven. 

Wat hij deed op 23 dec. 1684 ('1 ). Men ontleende vijftig pond aan Bartel 

Audenaert. Men stond er echter zo goed voor dal men reeds in 1696 de 

lening kon afleggen. 

Zo stond het stalletje gestrooid. Nu moesten nog de schaapjes uit 

Bentille terugkeren, om van het Eremo --' de woestijn _....., weerom een 

gezellig dorp te maken. [v!oest de herder willen lemgkeren, zo redeneerden 

de polderboeren, dan zou de kudde wel volgen. Een pastoreel-huis werd 

in de polder ingericht. bij de molen: en zeker heeft pastoor Moens ( 1685 

--' ·j· mei 1686) er reeds gewoond. Want in zijn tijd. in maart 1686, ging 

ér vanwege «pastor, hooftman. kerckmeesters ende prochiaenen> een sup

pliek naar 't bisdom om de kapel te BentiJle te mogen afbreken. Ze is dus 

niet, zoals men soms schrijft, vervallen ; ze werd gesloopt. \Ve kunnen 

moeilijk veronderstellen dat de pastoor de suppliek zou hebben ondertekend. 

(.J) Aanvraag in extenso bij d. P.-13r .. 17-18. 
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moest hij niel metterwoonst in de polder gevestigd :?jijn. Met de kapel op 

Bentillt> te slopen, zal men betracht hebben de dienst aldaar le schorsen 

eu de treuzelaars op Bentille te dwïngen in het dorp te komen wonen. ln 

de suppliek wordt daar natuurlijk niet op gewezen. Andere beschouwingen 

worden aangevoerd. Zo wordt beweerd dat de kapel, sedert de herstelling 

van de Polderkerk. van geen nut meer is. Maak dat wijs aan de bevolking 

op Bentille, die drie kwartier gaans van de Polderkerk woont ! Verder 

wordt nog gezeid dat. de kapel gebouwd is op cijnsgrond ten laste van de 

kerk ; dat de materialen eigendom zijn van de kerk : ze zijn vroeger voor 

een deel uit de Polderkerk gehaald. «'t Pavemenl» en nog meer andere 

dingen kunnen best in de Polderkerk gebruikt worden, en de rest verkocht. 

Wat ervan koml, kan goed gebruikt worden want ze zitten nog met schuld. 

't Is immers pas twee jaar geleden dat men de vijftig pond aan Audenaert 

ontleend had en ze waren toen nog niet uitgekeerd. Eindelijk wordt nog 

gezeid dat : met het kapelletje te laten staan, er gevaar bestond dat alles 

zou «gebroken worden, gedestrueert, gedegradeert door het uyt- en inloopen 

van de kinders die aldaer hun spel houden». Wie zou er ten overstaan van 

zoveel eloquentie ongevoelig kunnen blijven ) De bisschop gaf zijn consent 

op het verzoek, de 11 mei 1686. 

De opvolger van pastoor Moens, Bernarel Thiry zal ook op de pastorie 

bij de molen wonen ; maar hij kon daar niet wennen en trapt het af in 

1691. Zijn opvolger van de Forceste (1691-1718) begon ook met in de 

polder te gaan wonen. Na zes jaar verhuist hij naar Bentille. Baldadigheid 

en slechte geaardheid van de polderboeren 7 Of is de reden het slecht 

klimaat en de «rauwe locht» 7 Een sterke gezondheid had de nieuwe 

pastoor niet, maar het was de last niet verlichten zo ver te gaan wonen 

van het kerkje dat moest begaan worden. Het is ook niet dat van de 

Forceste het polderkerkje nret lief had. Hij is met de kunstige aankleding 

van het kerkje begonnen en heeft deze bijna voltrokken. Lees bij E. Dha

nens (bi. 76 v.) de opsomming van de nog bewaarde ,_..., en helaas, reeds 

verdwenen ,_..., kunstwerken die onder zijn beheer tot stand kwamen, en 

heel dikwijls uit zijn beurs waren bekostigd : altaar, kommuniebank. 

koorgestoelte (verdwenen), preekstoel, een biechtstoel, zeven schilderijen, 

waarvan er drie in de laatste jaren verdoold geraakten. Mijnheer van de 

Forceste hield van zijn kerkje en wilde er zelfs begraven worden onder een 

sierlijke zerk, waarvan hel opschrift een historisch dokument is ( 5 ). Ik kan 

(5) Opschrift E. Dhaneris, bi. 80. Ook deze steen is verdwenen en de oude bevloering 

is vervangen door een uiterst banale moderne vloer. Men zou er loch eens moeten 

aan denken, rou het kerkje opnieuw gekalkt zijn oude glorie teruggevonden heeft aan 

de buitenkant, ook van binnen wat orde te scheppen. Met een beetje smaak, en 

heel weinig kosten, kan men er een juweeltje van maken. 
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me best voorstellen dat meester van de Forceste. die een vroom man was. 

als volge redeneerde : waar de kudde is. moet ook de herder wezen. 

Andere redenen konden ook tellen. maar de laatste gaf de doorslag. Op 

een schone morgen in 't jaar 1697 trok hij uit het huis, bij de molen. Het 

was een gewichtige stap en een zware beslissing, een gebaar dat de koers 

van de verdere geschiedenis van St-Jan zou bepalen. Ik zie hem zijn 

Polderkerkje nog even binnen lopen, om dan resoluut de weg in te slaan 

naar Bentille. Het evangelie kent een vreugde om het teruggevonden 

schaapje, hier is het de vreugde om de teruggekeerde herder. Er moest 

heel wat vreugde heersen op Bentille ... en grote verslagenheid in de polder. 

§ lil. ~ Het tweede parochiëren te Bentille 

l\1eester van de Forceste woont nu te Bentille, in een huis dat hij met 

eigen penningen gekocht heeft. Bij hem, of toch op de wijk, woont zijn 

schoonbroer-weduwnaar. Niklaas d'Herbe, met zijn gezin. De zoon van 

Niklaas, Geeraard, zal er in 1707 overlijden ; :zJijn andere zoon, Jan Con

stant en zijn kleinzoon Pieter Jan zullen een eerste-rang rol spelen in de 

geschiedenis van de tweede kapel te Bentille. Die kapel is er nog niet in 

1697. Elke dag moet de pastoor drie kwarlier ver naar de Polderkerk om er 

mis te lezen. De reis gaat per sjees. en op het kerkhof heeft hij een stalletje 

laten timmeren voor rijtuig en knol ; wat hem weerom last brengt van de 

kant van de boeren. Oud is de pastoor nog niet -- pas vijf en veertig ,........, 

maar hij heeft een zwak gestel, en in de week komt er geen levende ziel 

naar het Polderkerkje. Bij zijn huis heeft hij een privaatkapelletje laten 

bouwen, waar het Allerhei1igs.te berust en de ziekenolie voor de eventuële 

bedieningen. 't Is al van in 1709 dat hij op 't bisdom aangevraagd heeft 

om, op de gewone weekdagen, in zijn huiskapel te mogen celebreren; wat 

op 't bisdom niet wordt toegestaan. In die dagen hield men het zo wat 

algemeen aan de strengere kant. Op 21 nov. 1711 wordt de aanvraag ver

nieuwd, ditmaal met de nodige getuigschriften van de artsen. Deze keer 

wordt het celebreren toegestaan ... enkel voor de winter, tot aan de Paas

lijd. Eer we in de Paastijd zitten, wordt de vergunning verlengd voor twee 

jaar ( 10 april 1712) ; ze zal later regelmatig vernieuwd worden, en einde

lijk bestendig. Ook zijn opvolgers zullen van de gunst blijven genieten 

( 5 dec. 1725). Bij die kleine gemetselde kapel heeft de pastoor een houten 

tent laten timmeren, «een houten voorzaal:. zegt E. Dhanens (bi. 84). 

Met deze voorbouw kon het huiskapelletje lot een ruime bidplaats herleid 

worden. Voorlaan Zlal de pastoor. op zon- en heiligdagen, slechts voor de 

hoogmis naar de Polderkerk gaan; de vroegmi:s. en het meegaande 

katechismusonderricht gebeuren in de kapel op Bentille ; en ook de na

middagdiensten en lof. 
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Al de pogingen van pastoor van de Forceste zijn erop gericht om van 

deze nog voorlopige kapel op Bentdie een bestendig iets te maken, waar de 

mensen van de hoek kunnen gaan kerken, zonder verplicht te :zJijn drie 

kwartier ver naar de Polder le lopen. Hij sterft in 1718 ; en bij testament 

geeft hij zijn huis aan zijn opvolgers : op konditie dat ze er zouden blijven 

wonen. en op zondagen de katechismus te Bentille zouden geven. Wat 

hierop neerkwam dat de vroegmis op Benti!le moest gelezen worden. Nog, 

om die vroegmis daar als fundatie le verzekeren, schonk hij een kapitaal 

van drie honderd pond gr. Daarmee was een eerste bijdrage geleverd voor 

de bestaansmogelijkheid van een kapelaan of onderpastoor. Feitelijk zien 

we I wee kapelaans benoemd, in 1726 ( 16 dec.) en 1729 ( 31 dec.) ; maar 

dan kwam er een kink in de kabel. Pastoor Mergaert ( 1726-1730), die een 

tr;·estig figuur was, werd gedwongen zijn pastorie op te geven. Om hem 

lot die stap te bewilligen beloofde men hem een pensioen, dat voor een 

groot part genomen was op de fundatie van de Forceste. Voortaan worden 

geen onderpastoors meer benoemd : de zondag komt een priester, gewoon

lijk uit Eeklo, voor de vroegmis. 

Dat pensioen Mergaert ,........, dat bleef meegaan tot in 1767 ,........, was niet 

de enige tegenslag voor de fundatie. De polderboeren hadden reeds tegen 

de bepalingen van het testament geprotesteerd. Oe kapel le Bentil!e, 2lo 

redeneerden ze, was slechts een afhankelijkheid van de moederkerk, die 

alleen in staat was legaten te ontvangen. Eerst in 1725, zeven jaar na 't 

afsterven van de testamentaris, kon het teslament eindelijk uitgevoerd 

worden. (cl. P.-Br., 19). 

Er zijn nog moeilijkheden met de erven van pastoor van de Foreeste. 

Ze zijn op BentiJle blijven wonen en hebben van heerom de voorliefde 

voor de kapel te Rentdie overgeërfd. Het zal hun geweldig tegengevallen 

7ijn dat de opbrengst van het kapitaal niet meer gebruikt werd voor het 

hestemde doel, maar voor 't pensioen van pastoor Mergaert. De natuurlijke 

reaktie was : dat ze zo weinig mogelijk van de opbrengst vrij gaven en 

zochten het kapitaal te vermeerderen. De cl'Herbe' s beschouwen het 

kap:taal min of meer als familiaal goed, dat ze len beste mogelijk beheren, 

maar onafhankelijk. Dat moest nu en dan op botsingen neerkomen. Het is 

echter heel duidelijk dat de d'Herbe's steeels korrekt zijn geweest in hun 

gedragingen en enkel het voordeel van de fundatie hebben beoogd. 

Jan d'l-lerhe begon met te spekuleren op een hogere rentevoet. Hij 

nam een hypoteek op de hofstede van Niklaas Matthys te Kaprijke ; wat 

de intrest van vier tot vijf % opdreef ... op het papier. Want spekuleren 

blijft a]Ujd gevaarlijk. Matthijs betaalde niet en bleek insolvent te ztjn. 

Dan had Jan d '1--lerbe, akkoord met pastoor Pinceville ( 1730-1733), en met 

inslemming van deken Jan van West, de door de hypoteek geaffecteerde 

goederen ingekocht voor 490 pond gr. Daarvoor had hij van zijn eigen 
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penningen moeten voorschieten, wat hem nog onafhankelijker deed optreden 

in 't beheer van de fundatie. Onder de volgende pastoor Ryckbosch 

( 1733-1762) en de nieuwe deken Fignet was er ruzie. l\1gr. van Susteren, 

wellicht uit erkentelijkheid tegenover meester van de Foreeste, stelde de 

pastoor en Jan d'Herbe aan als proviseurs van de fundatie, voor de duur 

van een jaar ( 8 oogst 1737). De pastoor krijgt slechts een figuranten-rol. 

en als 't jaar uil iSI, gaat Jan d'Herbe voort met de fundatiegoederen te 

beheren, zonder aan iemand rekening te geven. Na de dood van Mgr. van 

Susteren, kwam het tot een uitbarsting. Deken Fignet, om raad en advies 

gevraagd, oordeelde dat hel land op Kaprijke moest verkocht worden ; dat 

Jan d'Herbe volledige rekeningen moest indienen over zijn beheer van zo 

lange jaren ; dat het kapitaal in handen moest gesteld van de pastoor, die 

ermee moest kopen «goede en dobbel suffisante hypotheke». 

De vikarissen sede vacante vielen het oordeel van de deken bij en 

gaven bevel te verkopen ( 2 mei 1743). Jan d'Herbe schijnt zich aan al 

deze uitspraken en bevelen heel weinig te storen. Het duurde nog een vol 

jaar eer het goed op Kaprijke werd verkocht. Dat zoiets eindelijk gebeurde. 

was te wijten aan het ingrijpen van de baljuw, burgemeester en schepenen 

van 't 1\ialdegem-ambacht. die de grond helastbaar wilden houden en zich 

ertegen hadden verzet dat hij als kerkeigendom zou geamortizeerd worden 

( 13 mei 1744). Maar nog lot 9 oktober 1751 bleef Jan d'Herbe de 

fundatie beheren. en het was met een zekere tegenzin dat hij op deze daturn 

de slotrekening van zijn administratie indiende. Want hij vroeg 200 florijn 

als salaris. Wat hem werd toegestaan. Eerst omdat hij in de zaak van zijn 

eigen penningen had belegd, en dan omdat zijn beheer buitengewoon goed 

was geweest : van 300 pond gr. was het kapitaal tot 400 opgegaan. 

§ IV. ,...._J St-Jan ... les deux églises 

Met pastoor van de Foreest heeft St-Jan voor goed zijn twee kerken 

gekregen ; die nog in wezen zijn. Laat ons de verdere geschiedenis kort 

samenvallen. 

A. ,...._J De Polderkerk 

Ik heb er al op gewezen dat van de Foreeste zijn Polderkerkje lief had 

en dat de meeste kunstwerken van het slemmig ,...._J ietwat verwaarloosd ,........, 

interieur in zijn tijd lot stand kwamen. Het klokje met Frans opschrift en 

gedateerd 1724 (opschrift. E. Dhanens, 83) is van na zijn tijd. maar loch 

enigszins in verband te brengen met ~ijn bestuur. Want nog tijdens zijn 

leven, op 29 oogst 1711. ging een suppliek naar 't bisdom : men beschikte 

slechts over een grote bel, en de parochianen waren er blijkhaar over 

beschaamd. Zo veel te meer daar het kerkje werkelijk in een Eremo lag en 
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C li ché Pro vincie besluur va n Oostvl aa nde ren 
I n ve nla ri s va n het Kun stpa trimonium 

heL gelui dus goed op a fstand moes t kunnen gehoord worden. E igenlijk 

was hel de li endh eFFer die voor een fa tsoenlijke klok moest instaan ,.._..

daarom h eette ze oo k Li endeklok ,.._..- maar we stonden hi er voor een uil

zonderlijk geva l : vo lgens de overeenkom st van 18 nov. 1682 h ad h et 

kapittel van D oornik 300 pond gr. voor ' t h erstel gegeven , op konditi e van 

versch oond te blijven van gelijk welke verdere b ijdrage. D e klok vragen aan 

'L kapitteL was zich proces~en op de h als h alen en geld verliezen. Ze 

vroegen op ' t bisdom om de ti endh effers gerust t mogen la ten en de klok 

zelf te bekosligen. Z e wilden een klok van 800 pond gewicht, wat ongeveer 

120 pond gr. zo u kosten . Zo' n uitgave konden ze zich wel permitteren. 

U il de pas a lgesloten rekenin gen over de termijn van twee jaar, bleek h et 

daL de kerk 55 pond gr. ba li g slot h ad, en het Li eve-Vrouwegeld , 30 pond 

gr. Üp 'L bi dom was men w l g negen dit over ch ot voor een ni euwe klok 

lc la ten gebruiken . maar d ken Kerremans, di nogal vierkantig was en 

strijdlustig , en te paa rd zat op prin cipes, oord eelde : negative. Volgens de 

wet mo st de Li nelh effer de klok leveren en daarm ee basta ( 12 juli 17 12 ) . 
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De zaak is dan tot na van de Foreeste's tijd blijven aanslepen. D e klok is 

zeer zeker niet voor St.-Jan gegoten, en ze zal maar na 1724 op de parochie 

gekomen zi jn. Ik vermoed een okkasie-klok , di'e voor een of ander kerk te 

D oornik werd gego ten , en J ie door de besteller was afgekeurd . Waar

schijnlijk zal het kap ittel er toch tussen gekomen zijn. Al was h et maar 

om die van St-Jan de okkasie aan de hand te doen. 

' t W as nog van de Foreeste die de oprichting bezorgde van de 

broederschap van St.-Jan ( 14 juni 1717) . In de oudst bewaarde kerk

rekening ( 1518) is er reeds spraak van een St-Jansgild (d. P.-Br., 23) ; 

dat echter een gans ander karakter moest h ebben. T oen was het een lokale 

groepering, die voor h et vieren van ' t St-Jansfeest zorgt, en jaarlijks een 

feestmaaltijd houdt. D e broedersch ap van 1717 is van louter godsd ienstige 

aard , en rekruteert zijn leden meest onder de beevaarders. 

Üp 14 sept. 1725 komt Mgr. van Susteren het altaar konsakreren in 

h et Polderkerkje. Alleen h et feit dat hier geen spraak is van kerkwijding, 

maar eenvoudig van altaarwijding, komt de veronderstellin g kracht bijzetten 

dat h et huidig kerkje h et koor is van een middeleeuwse gekonsakreerde 

kerk , waarvan de beuk of beu ken tijdens de godsdienstberoerten verdwenen. 

De 29 oogst 1774 kreeg men een relikwie van de patroonheilige 

St.-Jan . T ot nog toe had men de pelgrims gezegend met een <h eylichdom 

synde een Agnus O ei» ( 6 ). D e relikwie is gesloten in een zilveren hoofd 

C liché Provin ciebestuur van Oostvlaanderen 
ln vcnlari van he l Kunstpatrimonium 

( 6 ) D e V i ita tic Yan 25 oogst 1746 zegt ook <non sunt reliquiae, sed lanlum gnus 

D ei>. 
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dat, volgens E. Dhanens (bi. 83 en plaat 26) in 1775-1776 gemaakt werd 

door de Brugse edelsmid Pi eter Thieu ( 7 ). Over de vereniging van St-Jan 

zie R. van der Linden, Beevaartvaantjes in Oost-Vlaanderen bi. 290. 

B. ,_.. 0 e k a p e I o p B e n t i I I e 

We weten reeds dat ze oorspronkelijk bestond uit het huiskapelletje 

van pastoor van de Foreeste, dat als koor of altaarruimte kon gebruikt 

worden bij een aangebouwde houten tent. ln 1743 werd deze houten 

\'oorbouw nog wat vergroot (cl. P.-Br., 25). Wanneer deken Blomme zijn 

visitatie houdt ( 16 april 1754) noteert hij dat de kerkgangers op zon- en 

heiligelagen een oordje betalen om de onkosten van de vergroting te helpen 

uitkeren. 

Niettegenstaande de uitbreiding van 1743 was de kapel toch te klein 

geworden, en was die houten konstruktie weinig praktisch bij grote hitte of 

grote kou. Men besloot een nieuwe stenen kapel te houwen. Ze stond op 

de noordkant van het pastoriehuis. en was niet, zoals de voorgaande ge

orienteerd, maar kijkt met het koor naar 't westen. Volgens d. P.-Br., 25. 

enE. Dhanens, 84. is ze gebouwd in 1758. Een Visitatie van 5 mei 1761 

zegt : 1760 ( 8 ). We kunnen aannemen dat de werken in 1760 voltrokken 

stonden, maar vroeger aangevat werden. De rekeningen van het bouwen 

lopen van 1756 tot 1760. Het was een heel bescheiden gebouwtje, niet 

groter dan het huidige koor en de twee aanpalende traveeën van de 

middenbeuk. Op zondag 20 juni 1762 kwam Mgr. Caïmo hoogaltaar en 

kapel wijden onder de aanroeping van St-Eiooi. Van die tijd ongeveer kan 

het mooi St-Elooisbeeldje dateren dat nog bewaard is (E. Dhanens, 86, 

nr. 30). 

Een nieuw meubilair is omtrent deze tijd tot stand gekomen, waarvan 

het voornaamste bewaard gebleven stuk de preekstoel is. Hij is echter 

naderhand verplaatst geworden en gewijzigd door het aanbrengen van een 

trap, samengesteld met oudere fragmenten : de leuning is zeker 1600; de 

twee sierlijke leeuwtjes met schild. die de traplijsten bekronen, vroege 1600, 

zoniet ouder. Dat ze van een kommuniebank herkomstig zijn, zbals soms 

verondersteld wordt, schijnt me volstrekt onmogelijk. Het systeem figuur

tjes (engeltjes, leeuwtjes) op de uiteinden van een kommuniebank aan te 

hrengen hehoort tot de neogotiek. 

( 7) Het zilveren hoofd draagt geen merken volgens E. Dhanens ( 83), maar de datering 

die ze voorstelt klopt goed met de tijd van het aanbrengen van de relikwie. Volgens 

D. V erstra de zou dekpn KNremans in zijn Visitatie van 1691 rC'eds spreken van 

Pen ( andcr 7) zilveren hoofd. waarin het Agnus Dei gevat was. 

( 8) <SnceJium 11PntiJie ab anno practPrilo fl f undamPnlis rccdificalum> ( 1761, Ó mC'i). 
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I )e kommuniebank draagt een serie lamelijk zware balusters gevat 

lussen vier pilasters, waarvan er twee versierd zijn met muziekinstrumenten. 

Deze versiering kan laten denken dat het stuk bedoeld was als leuning 

van een doksaal. 

Zowel de kommuniebank als de schildjes van de leeuwen op de trap

stijlen van de preekstoel dragen het (jongere) opschrift : Herbis non verbis. 

1759. \Vat hewijst dat de d'Herbe's, niettegenstaande al de moeilijkheden 

die ze zich met het beheer van de fundatie op de hals hadden getrokken, 

de stPunpilaren van Bentdie wan~n gehleven. Overigens op de zerk van 

pastoor van de foreesle, die een soort familiegraf dekte, kon men lezen : 

« .. ..loes Constant (i nu) s d'Herbe ... over!. den 10 Meye 1761... den weleken 

met synen sone cl'! leer Petms loes d'l-lerlw. ten jaere 1759, gratis helpen 

lwsorgen hebhen en gPdirigeerl den hauw der nieu capelle van Bentille ... ». 

De spreuk Herbis non verbis is een woordspeling op de naam d'Herbe en 

kan niet ve.rtaald worden. Als tegenhanger zouden we kunnen stellen : 

Oon1en en geen woorden ; maar dat «oorden» geeft natuurlijk niet de 

waarde terug van «Herbis», dat naar de naam dl-lcrbe verwijst en de 

spreuk haar geur en kleur geeft. De nieuwe kapel was gebouwd op grond 

van de clllerbe' s. 

liet was een heel heseheiden kapelletje, en toch had men voor 't 

bouwen zich diep in de schulden gestoken. Pastoor Ryckbosch, Pietcr 

cl 'I-I erbe en nog drie bewoners van de hoek die als «vrywillige kapelmeesters» 

fungeerden, hadden geleend zonder interest. Maar toen de pastoor in 1762 

kwam te overlijden eiste:1 de erven het geleende geld terug. Gelukkig was 

de toestanel toen eerder gunstig : in 1760 was er een schuld van 257 pond 

gr. ; in 17()2 was de schtdd teruggelopen lot 192 pond gr. Ingezien deze 

gunstige toestand werd men gemachtigd oen lening van 150 pond gr. aan 

lc gaan ( 6 oogst 1763). 

Er was nog een betwisting over 40 roede grond, waarop de vroegere 

kapel gestaan had, en die door het kerkbestuur van Kaprijke als eigendom 

werd opgei:;isl. Bij de inwijding van de kapel ( 20 juni 1762), had de 

bisschop getracht het geschil in der minne Ie regelen, maar was hierin niet 

gelukt. Toen men hierover wilde procederen. kwam een kordaat verbod 

(23 juni 1762). 

ln 1760 (25 nov.) slichtten Pieler de Clerck en huisvrouw Joanna 

Lambrecht in de kapel te Bentille een zaterdags lof. te zingen «na zonnen 

onrlergancb ( 9 ). In 1776 ( 10 mei) sticht een onbekend weldoener een 

mis met uitstelling van 't Allerheiligste ter eer van Jews. J'vlaria, Anna. op 

(0) VolgPns 't RomPins gPhruik. liPt grnfsrhrift vnn riP PchtPiingPn n(' Clprrk-Lnm

brpcht. E. Dhnncns, hl. 82, n° I 7. 

166 



de eerste zaterdag van ieder maand. Met het kapittel van deze fundatie 

,........, honderd pond gr. ,........, kon men de nog restende leningen uitkeren voor 

het bouwen van de kapel : 60 pond gr. aan de kerk van St-Jan en 40 pond 

aan Jacoba I-luyghe. begijntje in 't Groot Begijnhof te Gent. 

Op 27 sept. 1772 werd te Bentille een relikwie van St-Sebastiaan 

ingehuldigd. \Vat laat vermoeden dat er een Schuttersgild bestond. Op 

14 mei 1792 vroeg men de oprichting van de Rozenkransbroederschap. 

Die eerst geweigerd werd <<Omdat Bentille geen parochiekerk was» ; maar 

kort daarop, op 12 juli 1792 werd toegestaan. Denkelijk daar men beter 

was ingelicht en verstaan had dat BentiJle feitelijk de parochiekerk verving. 

In 1852 werd de beuk, die oorspronkelijk maar twee traveeën telde, 

van vier naar 't oosten verlengd ; in 1926 worden de twee zijbeuken over 

de hele lengte van het schip bijgebouwd. De oudste gedeelten, al 7)ijn z,e 

heel eenvoudig opgevat, hebben nog een zeker cachet ; dat in de jongere 

partijen volledig ontbreekt. 

Het pastoriehuis is nog dat van meester van de foreeste. Pastoor 

Ryckbosch. tijdens de dertig jaar dat hij hier stond, had het volledig laten 

vervallen ; zodat na zijn dood hierover moeilijkheden met de erven ont

stonden ( 1 1 juli 1763). Met de herstelling werd eerst in 1765 begonnen. 

Op 16 dec. van dat jaar had men reeds 100 pond gr. eraan verbruikt en 

werd nog een leni'ng van 350 pond gr. toegestaan. In de verleden eeuw 

werd een bovenverdieping bijgebouwd. 

Bekende pastoors in St-Jan-in-Eremo 

De lijst hij cl. P.-Rr. hebben we met enkele namen (italiek) kunnen 

aanvullen. We geven daarbij, voor zover we deze konden achterhalen, wat 

biezonderheden over de persoon (vgl. de Pastoorslijsten voor Adegem in 

A. V. 't M. x 1959). 

14 55 .. . Livinus Kense (I 0 ). 

.. . 1518 ... Jan Blommaert . 

. . . -1519 Antoon Pres, die op 5 oktober 1519 zijn pastorie verwisselt met 

1519- ... /oost de Tury (11). 

... ~i'1537 Adriaan Cla:ysseune, die tegelijk een kapelanij bezat in de 0. 

L. Vrouwkerk. Brugge ( 12
). 

1570 .. .Jaak Maertens. 

(10) Warichez. Etat bénéficial. bi. 319. 

( 11) A.R.B .. Z. 1, n° 37. 

( 12) A.B.B .. denmalus hrug. Reg. 1537. 
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Na de Geuzentijd is de streek onveilig, de bevolking gedund, de 

priesters schaars. Veel regulieren worden voor de zielzorg ingescha

kelcl. Men tracht de kloosterlingen van eenzelfde orde in dezelfde 

streken te groeperen. Ze zlijn doorgaans deservitor. Voor 't Meetjes

land doel men meest beroep op de Reguliere Kanunniken, waarbij we 

de Norherlijnen moeten rekenen. Dat kan gebeurd zijn onder de in

vloed van Willem van Houcke van de abdij Zonnebeke, een eerste

rang figuur. die 't volle vertrouwen van de Brugse bisschoppen genoot. 

In 1617 is hij deservitor te Watervliet ; in 1620. is hij deken van 

Aardenburg ; in 1642, deken te Torhout ; in 1649, deken te Roese

lare. Hij sterft als prelaat van Zonnebeke op 10 dec. 1652. 

1617-1618 Niklaas de Deurwaarder. Norberlijn van St-Augustijn-bij-Ter

waan. I lij is legelijk deservitor le St-Jan. Watervliet en St-Niklaas

Oudeman. 

1618-1()19 Paulus cle Meese, NorhPrtijn van Oiligem (Brussel); hij be

dient ook St-Ivlargr~ete. 

1619-1620 / eroom Vorslermcms, reg. kan. Zonnebeke. 

1620-1624 Daniël Davallo (van de Walle?), reg. kan. Zonnebeke 

Tijdens zijn deservitura krijgt een seculier geestelijke. Adriaen de 

\Vol}, clericus Mechliniensis en student aan 't Seminarie te Brugge, 

het pastoorsbeneficie als wijdingstitel ( 1620, 18 dec.). 

1621-1626 ?ieler Manilius, reg. kan. van den Eekhoutie te Brugge en 

deservitor te Kaprijke, en de reeds vermelde Paulus de f-.1eese, komen 

tijdelijk dienst doen te St-Jan, al behoudt Davallo de deservitura tot 

2 mei 1624, wanneer hij naar zijn abdij terugkeert. 

1626-1627 Cornelius Schatte, des. 

1627-1629 .Jaak de Clerck, des. 

1629-16"10 Joost van den Eynde (Hen de) ; was vroeger ( 1621 ) des. ge

weest te Zande; kreeg in 1638 nog de deservitura van Eeklo bij; 

wordt in 1640 des. te Stene. Hij was liever op St-Jan gebleven. en 

't koslle moeite om hem op Stene te krijgen, maar 't ging niet om hem 

op Stene te houden. In 1641 wordt hij kapelaan tg Dudzele ; waar 

we hem uit 't oog verliezen. 

1640-1641 ?ieler Boone, des. in 1641 wordt hij pastoor te WatendieL 

1641-1643 op 16 maart 1641. krijgen de twee pastoors van Kaprijke. 

Antoon Cousyn en Cornil Courtoys de deservilura «in solido». 

1643-1646 Adriaan Brrdey ( Brulez), gehoorlig van 't Ieperse ; is eerst de

servitor. wordt dnn ( 16 febr. 1643) Nfachtig pnstoor. maar resideert 

niet. I-lij hlijft te Leffinge, waar hij on<lerpastoor was. wordt pastoor 

te Snaaskerke (16 nov. 1646). Pn is in 1h48 deservitor te Et>rrwgPm 

<'n Westkerke-l~ohem. 
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1652-... Willem van de Vivere, S.T.B.F., aangesteld op 10 februari. 

1655-1674 de pastoors van Kaprijke doen dienst op St-Jan; het zijn 

Florent van Mildert, Jan de Maekere, Cornil Courboys, Jan Pater

noster. .Jan van Couwenberghe, Jaak de Vriendt, Boudewijn de lleere. 

1674-1680 Melchior van Slype. Hij was in 1667 kapelaan benoemd le 

henberge (bisdom leper), wordt ( 1674) des. te St-Jan en tegelijk 

onderpastoor op St-Laureins. op 19 dec. 1680 wordt hij pastoor te 

Leffin ge, waar hij over! ijdt in 1681. 

î680-1681 Maliheus Behaeghe/, des. 

1681-1683 .Jan van den Sande ; was van 1673 tot 1681 onderpastoor ge

weest te Pittem ; moet reeds overleden zijn vóór 3 nov. 1683, wanneer 

zijn opvolger benoemd wordt. 

1683-1685 Jan B. de la Haye. I lij permuteert of verwisselt van pastorie 

met zijn opvolger die pastoor was te Zande ( 25 mei 1685) ; maar 

zoals het nog meer geheurde, wordt er nog verder onderling «geper

muteeHi» en vinden we rle la Haye pastoor benoemd te Torhout { 21 

sept. 1685), en later ( 16 aug. 1687) te Loppem ; waar hij overlijdt 

op 2 juni 1696. 

1685-1686 Bernarel Moens, was in 1670 pastoor geworden te Zande, waar 

hij zo miserabele zakelfl deed dat hij het moest aftrappen. Zijn pro

motie naar St-Jan was eerder een amotie. Hij werd benoemd op 25 

mei 1685 en overleed op 8 nov. 1686. I lij was waarschijnlijk de eerste 

pastoor die kwam wonen in de Polder, rn het huis bij de molen. 

1686-1691 Bemarel Thiry. benoemd 2 dec. 1686. Op 3 juli 1691 verwis

selt hij zijn pastorie met een kapelanij op 't Begijnhof le Brugge. Er 

waren een hele serie kapelanijen op 't Begijnhof en ook in de St

Walburgakerk te Brugge, waannee er zo duchtig gepermuteerd werd, 

dat ze de naam kregen van beneficium de pertica of «van de duiven

til». i'v1eester Thiry bleef ook niet lang op 't Begijnhof. Op 18 nov. 

1695 verwisselde hij zijn beneficie voor de kapelanij «met zielzorg» 

in de Jeruzalemkerk te Brugge. Deze zielzorg beperkte zich tot de 

dertien arme vrouwtjes die 't c.anpalende godshuis bewoonden. Bij de 

mensen heelten cleze capellani-cmati : patriark van Jeruzalem. De 

benaming is tot in onze dagen bl1jven meegaan : ik ken doodsgedach

tenissen waar de titel patriark van .Jeruzalem in grote letters prijkt. 

1'1eesler Thiry heeft nog lange jan·n 7lijn «patriaarkaat» bediend en 

met veel ijver. In 1696 richtte hij een Palmzondagprocessie in waarin 

oud-heevaarclers naar .Jeruzalem en penitenten optraden. Om niet in 

botsing te komen met cle lwkende Palmzondagprocessie op Sint

Salvalors. verlegde hij zijn processie op de Wille l)onderdag in 1709. 

Ditzelfde jaar 1'70() hezorgrlt• hij de instelling van een dubhel hroeder-
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schap in zijn kerk : een van de Kruisvinding in de bovenkapel, en een 

van de Kruisverheffing in de benedenkerk. 

1691-1718 Frans lgnaas van de Foreeste (du forest) van een Brugse 

patriciërsfamilie. Zijn vader heette Antoon ; zijn moeder Maria Roels 

werd begraven in de 0. L. Vrouwkerk te Brugge, op 2 febr. 1692. 

liij bezat een kapelanij in 't Begijnhof die hij met zijn voorzaat ver

wisselde. Hij was daarhij nog kapelaan op St-Walburga te Brugge. 

l\1eester van de Foreeste is de man die Bentdie tot kerkelijk centrum 

van de parochie maakte ; de stichter van de kapel, de bouwer van het 

pastoriehuis; en die daarbij nog aan de dotatie van de kapel dacht. 

Ook voor de Polderkerk heeft hij heel veel gedaan. Het is werkelijk 

hesehamend voor de Polder dat men zijn schone marmeren grafzerk 

heeft laten wegnemen. En vervangen door een banale bevloering. Zijn 

grafschrift s~aal. bij E. Dhanens, hl. 80. liij overleed op 11 januari 

1718. 

1718-1721 .laak l\1ichaël de L·mghe. Was in 1716 onderpastoor geworden 

te \ Vatervliet. werd bij 't afsterven van meester van de Foreeste 

deservitor op St-Jan ; om er. op 31 mei, via concursu, als erfachtig 

pastoor te worden aangesteld. 

1721-1726 Frans lgnaas Ancheel benoemd op 5 dec. 1721. Üp 20 febr. 

gaat hij over naar de pastorie te Werken, die hij, in 1735, overlaat 

aan zijn verwant, Jan Frans Ancheel in verwisseling voor een kape

lanij ... in 't Brugs begijnhof. De Ancheel's komen uit Frans-Vlaan

deren streëk van Kassei. 

1726-1730 ]'VIaximil i aan l\'lergaert, geboortig van Werken, onderpastoor te 

l~umhcke; hezat ook een kapelanij in 't Begijnhof te Brugge, die hij 

p(~rmuteert met zijn voorganger voor de pastorie van St-Jan. Meester 

Mergaert deed het zo schamel op St-Jan, dat men hem moest kort 

steken op 't Seminarie te Brugge; en men hem ertoe trachtte te 

bewegen znjn pastorie op te geven. Om hem daartoe te bewilligen. 

moest men hem een pensioen beloven, pensioen dat voor een groot 

part genomen werd op de fundatie van de Foreeste. Met zijn pen

sioentje moest hij gaan studeren te Leuven. Hoe hij het daar gesteld 

heeft. weten we niet ; hij heeft zich in elk geval niet doodgestudeerd, 

want hij is nog lange jaren van zijn pensioentje blijven genieten, tot 

groot nadeel van St-Jan. We vinden hem latN te Brugge, waar hij 

de kapel van 't St-Niklaasgasthuio; hecliende tot aan zijn clood (5 
jnnuari 1767) (1 3

) 0 

( 13) A.lî.lî.. Rrg. Àrchiprcsbytcrntus. 
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1730-1733 Frans Winok Pincevylle. Dal « Winob verwijst nog eens naar 

Frans-Vlaanderen en de streek van St-Winoksberge. Hij was sedert 

1728 onderpastoor te Waarschoot, toen hij, op 28 mei 1730, zijn 

brieven kreeg voor St-Jan. Hij werd later pastoor te Oudenburg (28 

mei 1733), waar hij overleed op 7 nov. 1742. 

1733-176'2 Joost Ryckbosch. Geboren te Zomergem in 1697. Volgens 

zijn graf schrift ( E. Dhanens, 82) heette zijn vader Piet er en was deze 

geboortig van Eine : zijn moeder was Maria Jacoba Steyaert van 

Zomergem. I\1eester Ryckhosch zal een kleine derU.g jaar de herder

staf van St-Jan dragen. 't Is in zijn dagen ( 1737) dat een inventaris 

van Je pastorele goederen en inkomsten werd opgemaakt. St-Jan stond 

hekend als een «patrijske» ( 14
). een van de beste pastorieën van 't bisdom 

I-fier volgt deze inventaris : 

1) de helft van de tienden in de St-.lanspolder ; de andere helft 

competerenfl aan 't kapittel : 

2) de helft van de tienden in fle polfier van l Haantjesgat : de 

andere helft ut supra ; 

3) 38 pond gr. als jaarlijkse competentie, betaald door het kapittel ; 

4) een stuk land in de St-lmspolder, groot 32 roeden : 

5) een partiJ land op de wijk de Zonne, groot 400 roeden ; 

6) een partij land van meer dan drie gemet ; 

7) ± acht gemet hos; 

8) ± lwee gemet meers ; 

C)) een huis op Bentille, met stallingen, hof. bogaard en kapel, ge

geven door meester van de Foreesle, met last van jaargetijde; 

10) diverse fundaties, o.m. deze van de vroegmis op de heiligdagen 

te Bentille, bezet op een kapitaal van 300 pond gr. 

Pastoor Ryckbosch wordt door deken Blomme (Visitatie 16 april 

1754) geprezen als : pius, vigilans, zelosus ; van gestel was hij kloek, 

maar hij had last van een breuk die 't hem bijna onmogelijk maakte 

de Polderkerk regelrnatig te bedienen. Met 1746 hegint hij een coad 

julor te houden, die hij hem inwoont en een jaarwedde van 50 florijn 

trekt. Deze coadjutors kunnen 't nooit lang uithouden : de pastoor 

was te oplopend, en op BentiJle is het e0n slechte tafel. Niet dat de 

pastDor krenterig is ; maar hijzelf schijnt geen behoefte le hebben aan 

een rnenswaaHiig beslaan. Zo laat hij zijn huis vervallen. Voor zijn 

kerkje is hij eerder mild. Op 3 maart 1740 krijgt hij de toelating een 

oude zilveren ciborie te gebruiken om een nieuwe te laten maken en 

(14) <Unus <'X oplimis pastoralibus lolins cliocescos (cl. P.-Br .. 25). 
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de Visitatie van 26 april 1740 zegt dat ze er reeds is es). 't Was 

pastoor Ryckbosch die, geholpen door de d'l-lerbe' s, in 1760 de nieuwe 

kapel bouwde op Bentille. Volgens een Visitatie van 5 mei 1761. 

was zijn gezicht aan 't verminderen ,.___ laboral oculis. ,........, wat hem 

toch niet belette de glorie te aanschouwen van de kerkwijding te 

Bentille op 20 juni 1762, eer hij enkele maanden later, op 3 sept., de 

ogen sloot om van de eeuwige glorie te gaan genieten. Hij werd 

bijgezet op St-Jan. In het graf was in 1737 zijn bij hem inwonende 

zuster begraven . .lammer dat Marie Jacoba Ryckbosch het slechts zo 

korte tijd te BentiJle kon volhouden. De pastoor ware denkelijk minder 

lastig geweest voor de coadjutors. En de tafel beter voor iedereen. 

1763-1767 ]gnaas Dupuis. zoon van Jozef de Puydt en Maria Katarina 

Potters. geboren te I )uinkerke. 1 juni 1730. Nog een van de talrijke 

inwijkelingen uit 't hisdom leper. Zijn oom, insgelijks lgnaas en van 

Ouinkerke. stond pastoor (en deken) te Damme, van 1722 tot 1763, 

en zou. volgens zijn grafschrift de pastorieën te Rumbeke, van Sint

Salvators en van de katedraal te Brugge geweigerd hehben. Volgens 

kan. Tang he ( Parochiehoek van Damme, 110) is het deze pastoor

cleken die begonnen is de familienaam anders le spellen : «Vernomen 

hebbende dat sommige parochianen met zynen naem den spot dreven, 

veranderde hij denzeiven in De Puis». Onze lgnaas was sedert 19 

juni 1758 onderpastoor op St.-Jakobs te Brugge, toen hij. op 30 juni 

1763. zijn benoeming kreeg voor St-Jan. Hij promoveerde tot pastoor 

van de Gouden Portie ( 16
) en kanunnik van Sint-Salvators te Brug.ge 

(10 juni 1767); tot kanunnik van Sint-Donaas (4 maart 1797). In 

de akte van zijn installatie in St-Donaas wordt uitdmkkelijk gezegd 

dat kanunnik Dupuis (hier is het de Puis al opnieuw gewijzigd) de 

zoon is van Jozef De Puydt. Tijdens de Revolutie zat onze kanunnik. 

als eed-weigeraar, gevangen in 't oud Seminarie (thans bisschoppelijk 

paleis) ; hij overleed te Brugge op 6 april 1808. 

Daar de inkomsten van de pastorie nog altijd belast bleven met het 

pensioen voor de ex-pastoor Mergaerl, werd meester Dupuis slechts 

als deservitor aangesteld ; zodat er van het pastareel inkomen genoeg 

kon afgenomen worden om de coadjutor die feitelijk een soort onder

pastoor geworden is. een fatsoenlijk bestaan te verzekeren. MeeslPr 

( 15) <I-loc anno factum est novum ciborium>. Deze ciborie mod ook op d<' lijst van dN 

verdwenen kunstwerken gesteld worden. E. Dhanens vermeld slechts een ciborie 

van 1789. 

( I ó) In de middeleeuwen waren ,]e onderpastoors of kupclanen met zielzorg niet hPk<'nd. 
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Oupuis kreeg bij zijn aankmns1t op St-Jan een moeilijkheid te ver

effenen. Ze betrof het pastareel huis, waaraan zijn voorgangers niet 

de minste herstelling gedaan had, zodat het bouwvalli gen onbewoon

baar geworden was. Daarbij had Meester Ryckbosch bomen laten 

vellen op de landen en bossen van de pastorie, zonder oorlof. Van 

een andere kant had hij de amortizatiekosten uitgekeerd voor de 

erfenis van pastoor van de Foreeste. Op 16 juni 1763 werd een ver

gelijk getroffen met Bemarel Coorebyter, burgemeester van de stede 

en keure van Kaprijke als mandataris van de erven Ryckbosch. Deze 

betaalden 35 pond gr., en van beide kanten verzaakte men aan alle 

verdere aanspraken. Deze overeenkomst werd op 't bisdom goed

gekeurd op 11 juli 1763. Onder pastoor Oupuis werd in 1766 het nog 

bestaande klokje te Bentille gewijd : het heet Maria-Elooi en werd 

gegoten door de Brugse meester G. Dumery (opschrift, E. Dhanens, 

87). 

1767-1785 Bernarel Benedikt Valcke. Geboren uit een kostersfamilie (de 

Valcke' s waren koster sedert 1450) te W eslozebeke, 5 sept. 1726. 

Zijn oudere broer was pastoor te Rumbeke en deken van Roeselare, 

en meester Bernarel was sedert 1758 hul ppriesler bij die oudere broer, 

wanneer hij, op 23 juni 1767, zijn brieven kreeg voor St-Jan. Zijn 

eerste werk was het pastoriehuis herbouwen. Daarvoor werd 100 pond 

gr. ontleend aan de greffier Maes te Staden, en nog 350 pond gr. aan 

verscheidenen ( 16 dec. 1768). Tv1r. Valcke kon het minder wel stellen 

met Pieler d'Herbe. Ter gelegenheid van een dekenaal bezoek ( 8 juni 

1768), deed hij zijn beklag dat d'Herbe veel te veel noten op zijn 

zang had, baas wilde spelen, de «vrijwillige bezorgers van de kapel» 

tegen de pastoor opruide, zodat men kontrole eiste over inkomsten en 

uitgaven. Daar het hier geen echte kerkraad gold, vond Mr. Valcke 

deze pretenties «ongefondeerd». Hij had nog aans.toot genomen aan 

het opschrift dat Pieter d'Herbe op het graf van heerom, dat een 

familiegraf geworden was, had laten kappen ter gelegenheid van de 

bijzetting van zijn vader (zie hl. 165). Hij wilde de tekst eenvoudig 

«doen rayeeren». Pieter d'Herbe was zeker een tikje pretentieus, maar 

hij had zich toch zeer verdienstelijk gemaakt door 't verstandig beheer 

van de fundatie van de Foreeste. Hel zal wel meest dat toezicht over 

de finanties zijn dat Mr. Valcke dwars zal gezeten hebben. Oe meeste 

pastoors kunnen met zo'n toezicht moeilijk over de weg. 

Na achttien jaar in de polderlucht was pastoor Valcke het moe te 

St-Jan. Om ge".wndheidsredenen vroeg hij een verandering : op 28 

mei 1785 werd hij pastoor benoemd le lchtegem. Tijdens de Revolutie 

weigerde hij de eed. Hij hield zich verborgen en stierf als voorl

vluchtig le Ramskapelle-bij-Nieuwpoort, in 1799. 
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1785-1791 Geeraarcl Samyn. Geboren te Kachtem als zoon van Jan en 

Pieternelle Verlende, 15 april 1746. Hij was een knap student, maar 

zijn ouders waren niet bemiddeld. Deken Valcke van Rumbeke, die 

hem kende, schreef naar Brugge om voor hem een beneficie te be

komen, dat zou kunnen dienen als wijdingstitel, daar zijn ouders 

nooit in staat zouden zijn het bescheiden kapitaaltje dat hiervoor 

nodig was. hijeen te krijgen. In die aanbeveling heel Samyn : optimus 

et stud:osus. In 1769 studeert hij aan de Universiteit te Leuven en 

wordt er geproklarneerd de tiende in de eerste linie. I-lij wordt onder

pastoor te Ardooie ( 17 juli 1772). pastoor te St-Jan ( 2 juni 1785), 

pastoor op zijn geboorteparochie Kachtem ( 5 juli 1794). Weigerde 

de eed en hield zich schuil te Kachtem zelf. Üp 2 I jan. 1803 wordt 

hij pastoor te l~oeselare. waar hij overleed op 8 januari 1804. 

1791- I 802 Bernard Lip pens. Geboren te St-Laureins, 2 maart 1750, zoon 

van Jan en Joanna Cornelia !'vlatthys. Studeerde de filosofie te Leuven 

op 't Kasteelke en bekwam er, op 17 oogst 1773, de zevende plaats 

na de linie. I-lij deed eerst dienst als coadjutor te St-Jan, werd onder

pastoor te R.uddervoorde, 26 sept. 1779 ; te Maldegem, 22 juni 1786 ; 

pastoor te St-Jan, 31 juli 179 I. Pastoor Lippens legde de Republi

keinse eed af. Zoals overigens zijn vice-decanus Moffaert te Lembeke. 

Zie wat we over het geval aantekenden in de Pastoorslijsten van 

Adegem. l\1r. Lippens herriep de eed op 10 febr. en nog eens op 

6 april 180 I. Bij de grote pastoorsverhuizing na het Konkordaat, 

vloog Mr. Lippens naar Knokke, waar hij geïnstalleerd werd op 20 

januari 1803; naar Larnpernisse ( 1811) ; naar Lombardziijde-West· 

ende ( 1815) ; vroeg zijn ontslag in 1825 en ging zich vestigen te 

Kaprijke, waar hij overleed op 2 mei 1838. 

M. ENGLISI-1. 
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GRAANWINDMOLENS TE EVERGEM 

Er is reeds heel wat over windmolens geschreven. Al te dikwijls 

evenwel heeft men zich vergenoegd met een tamelijk oppervlakkige be

schrijving van molens en mulders, eventueel gekruid met een of ander 

anekdotisch gegeven. 

Oe sociaal-ekonomische betekenis van de molen en het muldersbedrijf 

in het kader van de dorpsstruktuur, de werkelijke bijdrage ervan tot het eigen 

wezen van een bepaald dorp, dat alles is tot nog toe al te weinig naar 

voren gekomen en behandeld. 

Onderhavige studie wil een bescheiden poging zijn om aan die be

staande leemte enigszins te verhelpen. 

De bronnen die hiervoor speciaal in aanmerking· konden komen zijn 

naast de traditionele rekeningen en pachtkontrakten, vooral de Staten van 

Goed der mulders geweest. Wij gebruikten er een 50-tal voor onderhavige 

studie. Zij geven ons dikwijls een volkomen nieuw en verrassend beeld der 

opeenvolgende muldersgeslachten en hun onderlinge verwantschap. 

*** 
Onder het Oud-Regime bevonden zich op het grondgebied der 

huidige gemeente Evergem 6 graanwindmolens, waarvan 3 op de heerlijk

heid St-Baafs : de Asschout-, de Kerkbrug- en de Wippelgemmolen, 2 op 

de heerlijkheid Vinderhaute : Belzele- en Kuitenbergmolen, tenslotte 1 op 

de Keure van Desteldonk : de Ooornzelemolen. 

De belangrijkste hiervan en tevens de oudste was ongetwijfeld de 

Asschou/molen. Hij hoorde toe aan de dorpsheer : de abt van de St-Baafs

abdij, later de bisschop van Gent, als graaf van Evergem. Hij stond op de 

oostzijde van Asschoutkouter, links van de huidige rijksweg Gent-Water

vliet. De allereerste maal dat er expliciet van die molen gewag wordt 

gemaakt is in 1312 (I). In één enkel beknopt regeltje vinden wij alleen de 

( 1) R.A.G.-S.B. 78. 

Gebruikte sigcls : R.AG. : Rijksarchief Gent (A.D. : fonds Abdij Doornzcle ; 
B. of K. : fonds Bisdom ; D. : fonds Desteldonk ; D.E. : fonds Département 
Escaut ; E. : fonds Evergcm ; 0. : fonds Oudburg ; S.B. : fonds St-Baafsabdij ; 
V. : fonds Vinderhou te). 
G.E. : Gemeentelijk Archief Evergem. 
N.A. : Notarieel Archief. 
S.AG. : Stadsarchief Gent (P.E. : Penningkohieren Evergcm). 
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naam van de pachter : Vl/illem Kesele. Enkele tientallen jaren later. om 

precies te ~ijn in een pachtboek van 1363 vernemen wij dat de molen in 

1355 aan ?ieler en /an Utenwulghen in pacht werd gegeven voor een 

termijn van 27 jaar ( 2 ). Een bevestiging hiervan krijgen wij door een 

gelijktijdige rekening, die de jaarlijkse pachtsom op 7 lb. gr. bepaalt ( 3 ). 

Nog ietwal later vernemen wij dat er ook een pacht in natura diende 

betaald te worden. Zo was de Asschoulmolen getakseerd op 15 mud rogge 

en was er op Allerheiligen 1398 reeds een achterstel van 6 mud 11 hal

ster ( 4 ). 

Tot 1553. datum der oprichting van Kerkbrugmolen, was de abdij

molen de enige en verplichte molen voor Evergem-St-Baafs. Dat hij in het 

jaar 1417 ingevolge slijtage door molenmeester Pieter van den Corten

bossche reeds grondig diende hersteld te worden, zal niemand verwonderen. 

Inderdaad er moest een nieuwe as en een nieuwe windpeulm in aan

gebracht worden. Eveneens dienden vier leugenbanden aangelegd en 

moesten de vier hoeken van de molen grondig verstevigd worden ( 5 ). 

De molenpachters zelf kunnen wij nog niet ononderbroken volgen. 

\Vel \velen wij dal Pieler Roegiers en /oris de Muenc in 1455 gezamenlijk 

de molen pachten voor een termijn van 6 jaar tegen een jaarlijkse pachtsom 

van 5 lb. 10 sch. gr. Na afloop van deze termijn neemt /orès )de Muenc 

alleen de pacht over voor een nieuwe termijn van 6 jaar, ditmaal tegen de 

verhoogde pachtsom van 6 lb. gr. ( 6 ). 

(2) <Molendinum dictum te ascoute in Evcrghem datum est pctri et johanni uten 

Wulghen ad firmam. 27. annorum incipicntium in festo Johannis anno. 55. pro ii. 

s. Y2 d. gr. wlvendas in festo omnium sanctorum ct sancti Johannis tali condicione 

quod retinebunt molendinurn de lapide virgis et omnibus aliin R.A.G.-S.B. 57. fo 2v0
• 

(3) <de molendino de everghcm. VII. lb. pelr. uten Wulghem R.A.G.-S.B. 39. fo 22r0
• 

(4) R.A.G.-K. 2533; I mud = 6 zakken = 12 halster. 

I Gentse zak 1ogge : ± 80 kg. waaruit I mud · ± 480 kg. I halster : ± 40 kg. 

(5) <Meester piet(er) van den cortenbossche heeft ghenome(n) lieghen min(en) hee(re) 

van sen te baefs een nieuwe hasse en (de) eene ( n) wintpol u in te doene en (de) de 

houde huut l.e doene van der muelene te aschoute binne(n) vierticnnarhte. Ende 

hier af sa! hi hebben xv scilde en(de) voert tverscoene(n) van mincn he(er)e op 

datt (er) toebehoert. ltem voert es hij sculdich in te doene iiii lueghcnhande metten 

platen. Ende de .iiii. houke van d (er) muelene te verscultene op sine cost in miin 

heer sa! de stoffe leveren. Actu(m) viii die mensis Julii anno xvii. p(resen)t d'en 

haill(iu) van senta haefs Jan reyne(r). Ende arcnt van houdege(m). EndP. mine(n) 

hee(r) sa! ghehrecken te deser mucine eene(n) wintpolu .xiii. voete lanc en(de) xv 

dume(n) dicke int viercante. hier af en gaf hem miin he(er)e niet meer dan xv 

scilde. act. in de zale den xxiiistc dach in octob. anno xvii>. R.A.G.-S.B. 791. fo 7r0
. 

(6) R.A.G.-K. 2621 : K. 2530. 
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Üp 11 januari 1476 betrekt de nieuwe pachter Piete'r de Scutere, dE! 

Asschoutmolen tegen een pacht van 7 lb. gr. en 2 kapoenen sjaars ( 7 ). 

Deze pacht wordt in 1482 met een nieuwe termijn verlengd ( 8 ). 

De eerste gedetailleerde pachtbrief. onder vorm van chirograaf. die 

ons in handen valt. dateert van 13 oktDber 1520. Pieter Plasschaert en 

\V i/[ ern, zijn zoon, verbinden zich aan de abt van St-Baafs, de molen te 

houden voor een termijn van 6 jaar, ingaande 16 juni 1521 tegen een 

jaarlijkse pachtsom van 6 lb. gr. Gemak van betalen is er wel. Om de drie 

maand zal men 1,4 van de verschuldige pachtsom opbrengen. De pachters 

zullen de molen laten zoals zij hem gevonden hebben. De kleine stop

werken en herstelling·en. zlonder kost van daghuren vallen ten laste van de 

pachter. Grotere herstellingen daarentegen vallen ten laste van de abdij. 

Als de molen om een of andere reden geelwongen is, stil te staan, clan 

krijgt de pachter hiervoor afslag. Beschadigt hij daarentegen door eigen 

roekeloosheid de molen, clan zal hij hiervoor de gepaste schadevergoeding 

betalen. Steeels kan er door de abclij een borg gevraagd worden ( 9 ). 

In 1539 werd de molen opnieuw verpacht. ditmaal aan /oris Marlens 

/s /an voor een termijn van 9 jaar tegen een jaarlijkse pachtsom van 8 lb. 

gr., 1 mud rogge en 6 sch. gr. voor het onderhoud der koralen van St-Baafs. 

Hierbij werd voor de eerste maal een tiende verhuurd mel 450 roeden 

land. De molen zelf zal door de aankomende pachter op prijsij aanvaard 

worden ( 10
). 

Negen jaar later wordt de molen met de tiende opnieuw verpacht aan 

\Villem Plasschaert voor dezelfde prijs en onder dezelfde voorwaarden. 

Deze pachtbrief is bijzonder interessant omelat hij voor het eerst een ge

cletailleercl verslag geeft over de prijsij geelaan door Pieter van den Gavere 

en Jan van der Meere, gezworen prijzers. De as met haar ijzerwerk geldt 

4 lb. gr., de roeden, 2 borsten. 4 lassen en 2 houten liggende op de molen

berg 3 lb. 10 sch., het grote wiel met de schijfloop en ijzeren toebehoorten 

4 lb. 10 sch. gr. De opperste molensteen, «loper» genaamd is 6 duim dik. 

Voor elke duim sleet zal de pachter 10 sch. betalen. De onderste molen

steen of «liggen is 5 Y2 duim dik. De sleet dient op dezelfde manier 

vergoed te worden. 

Het groot ijzer, de vork geheten, de rijf. de hals en spDor gelden 

samen 2 lb. 10 sch. gr., de kuip met koren- en meelhak, het pas met de 

licht samen 1 lb. gr. ; de binnen- en buitenreep, de steenreep en de 

«camande> samen 10 sch. gr., de prang met haar ijzerwerk 5 sch. gr. 

(7) R.A.G.-K. 1428. 

(8) R.A.G.-S.B. 792. 

(9) R.A.G.-B. 2323. Chirograaf 13 oktober 1520. 

( 10) R.A.G.-B. 2323. Chirograaf 1539. 
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Herbij dienen nog gevoegd de grote ijzeren handboom, de steenbeitel en 

twee molenkorven als afzonderlijke kateilen. Deze prijsij wordt door de 

aankomende pachter aanvaard. Bij het verstrijken van de termijn zal een 

eventuele meerwaarde door de abt vergoed worden, in het omgekeerde 

geval zal de pachter de minwaarde dienen bij te passen. Een voorafgaande 

herstelling ten belope van 4 lb. 5 sch. 9 cl. gr. zal door vVillem Plasschaert 

in rekening mogen g·ebracht worden (I 1
). Te dezer gelegenheid werden 

opnieuw herstellingen uitgevoerd e 2 ). 

Ook deze pachter houdt het slechts een termijn vol op Asschout

molen. Inderdaad op kerstavond 1557 gaat Jakob Steyaert als nieuwe 

pachter, een 9-jaarlijkse termijn in, tegen een verhoogde pachtsom van 9 

lb. gr. en I mud rogge. Opnieuw werd de molen geprezen. Ditmaal op 

"1 januari 1558 n.s. door de gebroeders Laureins, Jan en Jakob de Somere, 

molenmeesters. Opvallend is het verschil van deze prijsij, met die van 9 

jaar tevoren. Zo bv. is de as met het ijzer, die in 1549 4 lb. geprezen werd, 

thans nog slechts 1 lb. 6 sch. waard. Ook op de molenstenen is er heel wat 

sleet gekomen. Oe lopende steen is nog slechts 3 Y2 duim dik tegenover 

6 duim in 1549; de liggende steen 4 Y2 duim tegenover 5 Y2. De beide 

roeden, de 2 pestels of borsten, de 4 lassen met ijzer en toebehoorten gelden 

3 lb. 12 sch. tegenover 3 lb. 10 sch. in 1549. Het kamwiel met schijfloop 

en ijzerwerk 4 lb. gr._ tegenover 4 lb. 10 sch. 

I-let groot ijzer met toebehoorten 2 lb. 9 sch., tegenover 2 lb. 10 sch. 

Kist, treem, graanbak, meelgoot, meelbak en pas, 18 sch. gr. tegenover 

I lb. of 20 sch. gr. ; de steenreep met. toebehoorten 8 sch. gr., tegeno'Jer 

5 sch. gr. (u). De totale waarde van het draaiende vverk bedroeg aldus 

17 lb. 2 sch. gr. tegenover 22 lb. in 1549. Tengevolge van slijtage was de 

molen aldus op 9 jaar tijds met ongeveer 25 % in uitrustingswaarde ge

daald. Dit wil natuurlijk ;1iet zeggen dat de graanomzet tijdens di"! 

9-jaarlijkse periode terugliep. De verhoogde pachtsom schijnt eerder op het 

tegenovergestelde te wijzen. 

Deze pachttermijn, die normaal moest eindigen op kerstavond 1566, 

werd echter niet voltooid door Jan Steyaert. Stak onze mulder in schulden 

of had hij godsdienstige bezwaren 7 Wij weten het niet. In elk geval ten 

laatste in 1563 was hij weggevlucht en stond de molen verlaten (I 4
). Nog 

( 11) R.A.G.-B. 2323. Chirograaf 3 december 1549. 

( 12) <item betaelt clement sicrijns ende Jacop martijns van saghene an de muelene een 

groet haut spietten ende< den steeghere ende de trappen saechden iii daghen ... v. s. 

gr.> R.AG.-B. 3071 ( 1549). 

(13) R.A.G.-B. 2323. Chirograaf 31 december 1557. 

( 14) dan steyaert over de muelene taseautere me tg. de hulstthiende ende zckrr landt i x 

lb. gr. ende een mudde Roghs, LXVI tletste. Nota. desen muelenaere es fugitif 

ende ecnen N. zoude dese muelene ghccme voor den selven prijs hebben>. R.A.G.

B. 3066. 
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in hetzelfde jaar werd Asschoutmolen gemeenschappelijk verpacht aan fan 
Buusse en Gheerol[ Goossins ( 15

), aanvankelijk voor 9 lb gr., later voor 

10 lb. gr. ( 16
). Vermoedelijk overleed Jan Buusse kort na 1570, want in 

1571 vinden wij Gheerolf Goossins alleen als pachter ( 17
). 

Dit wordt bevestigd door een chirograaf van 7 maart 1573 n.s. Mulder 

Goossins gaat dan een nieuwe termijn in van 9 jaar tegen een verhoogde 

pachtsom van 11 lb. gr. en 1 mud rogge. De waarde van de rogge wordt 

in de penningkohieren van 1571 op 3 lb. geraamd en in die van 1574 op 

3 lb. 3 sch. gr. ( 18
). 

Toen Gheerolf Goossins in 1563 voor hel eerst de molen betrok, na 

de voortijdige vlucht van zijn voorzaat Jakob Steyaert, werd de molen op 

2 juni van helzelfde jaar opnieuw geprezen door Cornelis de Zomere en 

Jan de Clerck. 

Ziehier de details 

As met toebehoorten 

Buitenroede id. 

Binnenroede id. 

Karnwiel ib. 

Prang met ijzer 

Lopende steen 13 duim dik 

liggende steen 2 3,4 duim dik 

Derde steen 3 Y2 duim dik 

Grote ijzers. vork. ring, hals 

Kist met treem en bak 

Schaargewand en ijzer 

Steenreep en «camande» 

Buiten- en binnenreep 

Totaal : 

3 lb. 10 sch. 

2 lb. 5 sch. 

Ib. 5 sch. 

3 lb. 8 sch. 

16 sch. 

6 lb. 10 sch. 

lb. 7 sch. 6 gr. 

lb. 15 sch. 

4 lb. 9 sch. 

lb. 2 sch. 

11 sch. 6 gr. 

11 sch. 

2 sch. 6 gr. 

27 lb. 12 sch. 6 gr. (1 9
). 

Hierbij dienen nog gevoegd een ijzeren handboom, een steenbeitel, 

een kleine hamer, een «steenwegghe» en een «calleyte», niet in de prijsij 

begrepen, maar loch noodzakelijk bij de molen horende. Sinds de laatste 

(15) R.A.G.-B. 3161. [0 3v0
• 

(16) R.A.G.-B. 3066. 

( 17) R.A.G.-B. 3066 : B. 3172 ; S.A.G.-P.E. fo 48v0 • 

( 18) <Ghecraert Ghoessins haudt in pachte van mijn heew den Proost van ste baefs de 

muellene van Asschaut Caulcre met zeker thicndckin Jnde hulst tsrs in ghelde x lb. 

gr. en(de) een mudde Rooghs. daervooren iii lb. gr. Tsaemcn ts(iac)rs xiii lb. 

gr.> S.A.G.-P.E. 1571. 48v0
. ,Gheerolf gooss(in)s haudt Jn pachte van Mijn 

heere den Proost van stc bacfs een Coorcnmuelene ghcnaempt Asschaut muelene 

voor xj lb. gr. Jn ghelde ende' een mudde Coorins d ( ae) r vooren iii 16. iii s. gr. 

ts(iae)rs. Somme xiiii lb iii s. gr. x d.> S.A.G.-P.E. 1574. fo 59r0
• 

(19) R.!\.G.-B. 2323. Chirograaf 7 maart 1573 n.s. 
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prijsij op 4 januari 1558, blijkt de molen thans behoorlijk in staat te zijn 

gesteld ; dit blijkt uit de meerwaarde van de prijsij en zeer speciaal van de 

opperste molensteen, die destijds met een dikte van 3 Y2 duim helemaal 

afgesleten scheen, terwijl de nieuwe steen van 1563 met een dikte van 13 

duim, 4 maal zwaarder was. De afgesleten molensteen van 3 Y2 duim, 

diende dan als reserve. 

Mulder Goossins ging nochtans een sombere periode tegemoet. Ook 

hij zou de twee pachttermijnen niet voleindigen. In de apokalyptische 

periode 1580-90 zou hij eveneens ten onder gaan. Inderdaad Evergem werd 

toen niet alleen geteisterd door oprukkende legerbenden, die een ware 

burgeroorlog ontketenden, maar het werd ook geteisterd door een vreselijke 

pestepidemie, waaraan kort na 1580 Gheerolf Goossins en zijn vrouw 

bezweken. Lievin van Vlaenderen fs Frans werd als voogd van hun enig 

kind aangesteld (2°). Aan de persoonlijke goederen van de mulder, be

staande uit drie partijen land met een gezamenlijke oppervlakte van 2 

bunder 200 r. werd hand geslagen door zijn voornaamste schuldeiser 

Lameins Elaut ( 21
), wat nog eens wijst op de benarde financiële toestand 

en de uiteindelijke ondergang der familie Goossins. 

Deze ondergang was slechts het begin van de lijdensweg van Asschout

molen en zijn bewoners. In 1584 werd hij platgebrand ( 22
). Op dit ogen

blik was het de proostdij van St-Baafs. opvolgster van de abdij, onmogelijk 

haar eigendomsrechten te doen gelden. Van deze chaotische toestand 

maakte Joos van der Eecken handig gebruik. Hij richtte in de gauwte een 

nieuwe molen op en verkocht hem voor 300 lb. gr. aan Comelïs Breydel, 

die zich het beheer der proostdijgoeden had toegeëigend. Hierop kreeg Joos 

van der Eecken van de rechtmatige beheerder der goederen van St-Baafs, 

formeel verbod dergelijke korenwindmolen op te richten en hem eventueel 

te verkopen. 

Dit leidde regelrecht tot een proces tussen beide partijen. Tenslotte 

werd het geschil toch bijgelegd en kwam men tot volgend akkoord : Joos 

van der Eecken zal de nieuwopgerichte molen met al zijn toebehoorten 

integraal overdragen aan de proostdij. Deze laatste neemt meteen al de 

lasten over, in het bijzonder twee renten : de ene van vijf en de andere van 

twee pond gr. sjaars. 

Zoals wij hoger zagen werd de molen in feite verkocht voor 300 lb. 

gr. ; hetzij 1800 gulden. Na overname der lasten bleef er nog 1128 gulden 

te vorderen. Voor die som krijgt Joos van der Eecken 10 jaar pacht van 

(20) R.A.G.-E. 225, fo 17v0-23 mei 1585. Wezenrekening van het achtergelaten kind 

van wijlen Gheerolf Goossins. De rekening vcrmeldt dat er bier gehaald was <om 

den ove<rledene ende zijn familie zittende in de peste>. 

(21) R.A.G.-E. 576, fo 19r0
. - 7 maart 1590. 

(22) R.A.G.-B. 187. Rekening van het Graafschap Evergem - Grote Ontvang 1600. 
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kerstmis 1585 lot 1595. Het akkoord behelst eveneens dat hij moet instaan 

voor de draaiende werken van de molen, en dat hij hem na het verstrijken 

van de termijn, in dezelfde toestand z'al achterlaten, als hij hem aanvaard 

heeft ( 23
). Om deze overeenkomst haar volle effekt te laten sorteren, werd 

op 25 september 1585 een nieuwe prijsij gedaan, ditmaal door Cornelis de 

Zomere. Jakob van Rysselberghe en Joos Hoortelman, gezworen molen

meesters. Ziehier het resultaat van deze prijsij 

Onderplaat met handen en blokken 4 lb. 5 sch. 

Opperplaat met handen en blokken 6 lb. 5 sch. 

Staak met ijzeren maan, zetel en stropband 12 lb. 

Steenbalk met ijzeren maan 3 lb. 10 sch. 

Staart met toebehoorten 2 Ib. 10 sch. 

Steger en hangelbouten met toebehoorten 4 lb. 

Buitenroede met toebehoorten 4 lb. 

As met marbelsteen en toebehoorten 7 Ib. 

Windpuim met twee ijzeren ankers en toebehoorten 2 lb. 

IJzeren haik. steenbalk en pinnebalk 2 lb. 

Groot kamwiel met kam en toebehoorten 6 lb. 

Schijnloop met ijzeren banden en toebehoorten 2 Ib. 

De vier grote ijzers : vork. hals, rijn en spoor 5 Ib. 

Liggende steen : 11 duim dik à 1 lb. sch. 8 gr. de duim. 

Lopende steen : 8 duim dik à 1 lb. 6 sch. 8 gr. de duim. 

10 sch. 

13 sch. 

10 sch. 

10 sch. 

5 sch. 

5 sch. 

.'5 sch. 

Ringhout met blokken en ijzers 1 lb. 10 sch. gr. 

Schaargewand met toebehoorten 3 lb. 5 sch. gr. 

Kist, graan- en meelhak, tremen en meelgoot 3 Ib. 

Voeghoutoo. acht ijzeren bouten 3 lb. 15 sch. gr. 

Onderste zolder met rebben en hert 4 Ib. 

Binnensteger met trappen 

Opperste zolder met toebehoorten 

Prang met vlegel 

\Vindschut, weegijzer en toebehoorten 

Schut van de «wust ijseren » 

Windas, repen en toebehoorten 

Spijker met toebehoorten 

Steenreep 

«Cammande» met repen, graankoord 

Pashamer mei ijzen•n handhoorn ( 24
) 

lb. 

lb. 

3 lb. 

4 lb. 

4 lb. 

Ib. 

Ih. 

Ib. 

Totaal : 178 lb. 

(23) R.AG.-B. 2323. - ÜvPreenkomst geslotPn op 21 mei 1585. 

(24) R.A.G.-B. 2323. - Prijsij 25 septPmher 1585. 

3 sch. 4 gr. 

4 sch. 

15 sch. ·gl'. 

5 sch. gr. 

15 sch. 

15 sch. 

15 sch. 

15 sch. 

8 sch. gr. 

13 sch. 4 gt. 
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Aldus was het eigendomsrecht van de molen opnieuw stevig in handen 

van het bisdom Genl, opvolger van de St-Baafsabdij. ln 1586 vernemen 

wij dat er naast Joos van der Eecken nog twee andere mulders de molen 

medehuren nl. Olivier van Bouchaute en Joris Goethals fs Andries. Op 

dit ogenblik verbleven ze alle drie te Gent en werd de molen bediend 

cl oor hun «cnaepe» Lieven van Vlaeneleren fs Frans ( 25
). 

Na het verstrijken van dit akkoord op kerstmis 1595 werd de molen 

gezamenlijk verpacht aan Joris Goethals fs Andries en Lieven van Vlaen

rleren /s Frans samen met de hulsttiende voor een jaarlijkse pachtsom van 

1-l lb. gr. en 1 mud haver of 3 lb. daarvoor ( 26
). Onder dezelfde voor

wamden gaan beide pachters in 1604 en 1615 nog twee nieuwe negen

jaarlijkse pachttNmijnen aan. zodat 71ij gezamenlijk 29 jaar de molen be

dienden ( 27
). In 1615 evenwel werd de pachtsom verhoogd tot 20 lb. 

gr. ( 2R). Joris Goethals werd hij zijn overlijden in 1624 opgl{'volgd door 

Jan van Damme, die op zijn beurt in 1627 overleecl. maar waarvan de 

pacht door zijn weduwe overgenomen werd tot 1642. Dat er hetere tijden 

op komst waren. moge reeds blijken uit de steeds maar verhoogde pacht

som. die in 1624 reeds bepaald werd op 26 lb. gr. voor de molen en de 

I i ende samen ( 29
), in 1633 werd zij opnieuw verhoogd tot 50 lb. gr. ( 30

). 

waarvan 30 lb. gr. voor de molen en 20 lb. gr. voor de Lienden. 

Lieven van Vlaenderen fs Frans, sinds 1595 pachter van Asschout

molen. en tevoren reeds «cnaepe» van mulder Joos van der Eecken, over

leed op 7 december 1639. Hij moet er warmpjes ingezeten hebben, want 

als beste hoofd werd opgegeven een grauwe merrie, getakseerd op 16 lb. 

gr .. een uitzonderlijk hoog bedrag ( 31
). Hiermee vielen de h•;ee oude 

pachters weg en werd de ganse molen voor dezelfde prijs verhuurd aan 

Marlen Goeilwls C12
) en sinds kerstmis 1651 aan zijn zoon eveneens 

lvfor/en Go el hals ( 3 :
1
). Deze laatste hetrekt de molen tol 1678, maar wordt 

(25) R.A.G.-0. 819. - <Item daer en es maer Een muelene Inde voorn. Prochye van 

Everghem toehehooren (de) mijnne Eer. hPeren van ste bae.fs dan of de muelena!'rs 

woenen in ghendt te wetene Joos van der Eecken, Olivier van Bouchaute en (del) 

.foorijs Goethals fs Andries ende woordt bedient bij Lieven van Vlaenderen Jonck

man, huerlieder cnaepe en(de) den pacht es tsi(ae)rs met Een cleen thiendekin. 

Somme x lb gr.) Staat 30 december 1536. 

(26) R.A.G.-B. 187, f0 9v0
• 

(27) R.A.G.-B. 188 tot B. 204. Jaarlijkse post in de rekeningen 1610-1624. 

(28) R.AG.-B. 201. 

(29) R.A.G.-B. 207 Rekening Grote Ontvang Evergem. 

(30) R.A.G.-B. 222. 

(31) R.A.G.-B. 219, f0 43v0 . 

132) H.A.G.-B. 225. 

(33) R.A.G.-B. 232-243. 
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vanaf kerstavond 1669 bijgestaan door zijn halfbroer Joos de Poorter (3 4
). 

(Zie verwantschapstabel Goethals I!). 

Î'1arten Goethals fs Marten overlijdt in 1678 ; kort nadien vertrekt 

ook Joos de Poorter; twee nieuwe pachters betrekken van danaf de molen 

nl. /oos Goethals, zoon uan Marten en /an Steenbeke ( 35
). Hierdoor wordt 

op 8 februari 1681 een nieuwe prijsij van Asschoutmolen opgemaakt door 

Jan van den Bossche ( 36
). Ziehier hoe de onderscheidene onderdelen 

getakseerd werden : 

Onderplaat met vier banden en hlokken 

Opperplaat met vier banden en blokken 

Staak met zetel, stropband en onderste maan 

De voorhouten met het kalf en heide zaalbalken 

met ijzeren houten gesloten 

Onderste zolder, rebben, hert en nagels 

Builensleger met trappen, leen en staart met de 

!opstaken en «cruyster met hangelanten» 

Steenhaik met opperste manen en ijzerwerk 

Vierkante koker, vier haakstijlen, zes lijsten, vier 

«claustellen». deurstijlen. banden, richels, 

balken, merker en ijzerwerk 

9 Jh. 15 sch. 

9 lh. 16 sch. 8 d. 

18 lb. 4 sch. 

3 lb. 13 sch. 4 d. 

2 lb. 10 sch. 0 d. 

9 lb. 16 sch. 9 d. 

12 Ib. 0 sch. 0 d. 

52 lb. 3 sch. 4 d. 

De vorst van de daklijsten, «kerpersbert» en schaliën. 

waaggespan. kreupel gespan, priem met waaibalk 

met het vorsthout en nagels 

t( I-losse» met ijzerwerken, de beide marbelstenen 

Buitenroede, pestel, 2 lassen met toebehoorten 

Binnenroede. pestel, 2 lassen 

Vier balken En vursl, windpulm, ijzer- steen- en 

pennebalk 

Kamwiel met kammen en armen 

Schisgloop met spillen. banden en toebehoorten 

Vang met wegel en ijzerwerk 

Vier grote ijzers : vorkij7,t·r. ueyne ende peele» 

pan en spoor 

Lopende steen 9 1/3 duim dik. il 2 lb. 10 sch. de 

cluim 

Liggende steen 5 3/4 duim dik à 2 lb. gr. 

(34) R.A.G.-B. 244. 

(35) R.A.G.-13. 249. 

(36) R.A.G.-B. 2323. 

15 lb. 

16 Ib. 

9 lb. 

10 Ib. 

6 lb. 

15 Ib. 

3 lh. 
2 lb. 

11 Ib. 

23 lb. 

11 lb. 

13 sch. 4 d. 

13 sch. 4 d. 

3 sch. 4 d. 

10 sch. 

16 sch. 8 d. 

13 sch. 4 d. 

10 sch. 0 d. 

16 sch. 

13 sch. 

6 sch. 8 cl. 
10 sch. 
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Steenkist met deksel, lrembak, graanbak, klein 

baksken, meelgoot en meelbak 

Ringhout met blokken 

Klein zolderke met klein stegerke en balken 

Pas met tegengewichten en «hellemslocb 

Zakwindas met luie en toebehoorten 

\Vaterdeur met goot en smeerbalk 

Meelbak met stand 

Schutsel van de windweg met houten schaliën 

Schutsel van de beide plattezijden 

Al de repen : steenreep. buiten- en binnenreep. 

vangreep, hengselreep 

Pashumer. ijzeren handboom. sleenheitPI. nagel. 

hamer en acht scherphamers 

ViPr zeilen en slagkoorclen 

!lengsel mei win(las 

Totaal 

2 lb. 

0 lb. 

1 lb. 

1 lb. 

2 Ib. 

1 Ib. 

1 lb. 

5 lb. 

4 lb. 

2 lb. 

lb. 

5 lb. 

2 lb. 

278 lb. 

2 sch. 6 d. 

16 sch. 8 g. 

10 sch. 0 g. 

4 sch. 0 g. 

13 sch. 4 g. 

6 sch. 0 g. 

2 sch. 0 g. 

4 sch. 0 a 
b' 

6 sch. 8 g. 

0 sch. 0 g. 

10 sch. 0 g. 

10 sch. 0 g. 

6 sch. 8 g. 

8 sch. 6 g. 

I-lierbij komt dan nog de prijs van de rosmolen, die 44 lb. 10 sch. 

bedraagt. 

Een der nieuwe pachters Jan Steenbeke overleed evenwel reeds op 

2 januari 1683 ( 37
). Hij liet een minderjarig zoontje na van 4 jaar. Onze 

mulder bezat een hofstedeke en een partijtje land. die dan nog zwaar belast 

waren. Hij bezat eveneens een paard. kar, eg, ploeg, harnas, een koe. Dit 

was het voornaamste stuk inboedel. dat 10 lb. 8 sch. 6 gr. geprezen werd. 

Uit de verdere hoedelbeschrijving vernemen wij dut Jan Steenbeke een 

heseheiden landhouwbedrijf uitbaatte. Citeren wij van deze sobere staat 

alleen nog de paar luxe-voorwerpen, die wij er in aantroffen : een gouden 

ringske. een tinnen plateel. 3 à 4 tinnen lepels, deze beide laatste tenslotte 

maar gewone gebruiksvoorwerpen. Tijdens de winter werd er ook aan 

spinnen gedaan : hiervan geluigen de twee spinnewielen en de spinhekels. 

Nochtans was het sterfhuis met zoveel schulden bezwaard. dat de kommer 

de baal overtrof met 104 lb. 5 sch. 0 g. 6 cl. Kortel lijd nadien hertrouwde 

de weduwe van Jan Steenbeke. l\1arie van 1-lyfte, met mulder Jacques 

V rrlwrre, zodat wij opnieuw twee mulders op de molen hadden ( 38
). die 

een gezamenlijke jaarlijkse pachtsom van 45 lb. dienden op te brengen. 

Wanneer J'v1arie van I lyfle op haar hemt m·crlijrlt op 6 fdwuari 1 ()()3 doet 

de toestand zich niP I heel veel rooskleuriger voor ( 39
). 

137) I<.A.G.-E. 279. nr. 169. Staat van Gof'cl (i juli 1n83. 

(38) R.A.G.-B. 253-260. !<f'keningPn. 
(39) R.AG.-E. 233, fo 59r0

• Staat van GoNl 2'3 juni 1693. 
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naming_en: 
~ ~ r~l'rling 

'1 = 5taa.l"t ha/Ie 

1i' r,..a.p 
J• &hooren 
+, Loop $CÁOOt-en 

5• /tata. atran 
6: 5ta.a..ltha.llr 
f• 5teeAhallten 

/(ruis 

.Btnamingen :-
. -

J_edee!ttt!!J!J! dooranede van ..R.. Roe 
B: Wielc · 

LJ C Windwt'en 
i'_!!! UOVten molen met 8taarf . :D ;: Hal.steen 

E : Windpeulm 
F: IJa.lclfjsten 
G-' Rsvasé in püme ha/Ie 

H: Vangwiel 

I: R~ 

J: kammen 

I<: !J)erballc 
Lr Lantaarn 
n. ópillen 
t/: Lvi 
0: béa.a.k !JJel" 
P: yra.anhalc 
<P# Histin9 

R• Aem 
5: graanJa.A 
T: Klauw l"etp 

V: llaldeur 
V· lfeelbafi 

W: Rin!Jhout 
)(t fiolen ~tt>en 

Y: Windgat 
Z: Rem l"eep 
z·. /1oéte 
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Wel was er tijdens dit laatste huwelijk een kamer bijgetimmerd, zodat 

het gezin wat ruimer behuisd was. De zoon uit het eerste huwelijk, Joos 

Steenbeeke. kreeg nog een halfbroer en -zuster bij nl. Jan en Janneken 

( Johanna) Verbaere. Zij bezaten drie partijen land om en rond de molen, 

die evenwel zwaar belast waren. Ook de huisraad leek wal meer gestof

feerd. In de woonkamer treffen wij als meubilair reeds een bank, een tafel, 

een zetel. vier stoelen en een poffet (kastje) aan. Het landbouwalaam 

bestond uit een mesthaak. een riek. vlegels. boothamers en rijven. 

Deze uitrusting moge pover aandoen ; vergeten wij echter niet dat de 

landbouwuilhating hier slechts bijzaak was. De rosmolen. eigendom van 

de mulders. werd voor zijn helft op 17 lb. gr. geschat. Ook dit sterfhuis 

werd door menigvuldige schulden gedrukt. Aan de ontvanger van het 

Bisdom Gent stond men ·I jaar molenpacht ten achter, zodat de staat sloot 

met een nadelig saldo van 22 lb. 8 gr. Jacques Verbaere was eveneens 

verplicht achteraf een behoorlijke> prijsij van de molen vóór te leggen. 

llieraan voldeed hij op 7 oktoher 1693. Asschoutmolen had toen een 

waarde van 250 lb. 4 sch. I 0 gr. wat 28 lb. minder was, dan 12 jaar te 

voren. 

Kort daarop hertrouwt .Jacques Verbaere met Magdalena van Ackere. 

Nadat zijn oudste zoontje gestorven was, leek het wel of de familie Ver

baere het bijzonder moest ontgelden. Inderdaad reeds op 27 augustus 1698, 

nauwelijks 5 jaar na het overlijden van zijn eerste vrouw, sterft ook Jacques 

Verbaere ( 40
). 

Dat er na al die Legenslagen van geen merkhare vooruitgang sprake 

kon zijn. zal wel niemand verwonderen. Uit deze staat vernemen wij dat 

het molenhuis bestond uit een woonkamer, een slaapkamer, een kelder en 

een zolder, dat de overleden mulder geen gronden meer in eigendom 

bezat, en dat de molen nu op 332 lb. 18 sch. 6 gr. geprezen werd, wat 72 

lb. 13 sch. 6 gr. meer was dan 5 jaar tevoren. Hoewel Jacques Verbaere 

een knecht in dienst had, stond hij evenals in 1693, bij de ontvanger van 

het Bisdom voor vier jaar molenpacht in het krijt. Opnieuw sloot de staat 

hij een lotale baat van 150 lb. 13 sch. 9 gr. 4 den. en een totale kommer 

van 212 lb. 15 sch. 6 g. met een nadelig saldo van 62 lb. 1 sch. 8 gr. 8 den. 

Kort nadien, hertrouwde de jonge weduwe met /mt Steenbeke, stief

zoon vnn .Jacques Verhaere. zodat wij van nu af aan twee huurders 

hebhen : de oude pachter .loos Goethals en de nieuwe Jan Steenbeke. Zij 

gaan het jaar 1699 in tegen een jaarlijkse pachtsom van 45 lb. gr. en dit 

gezamenlijk lol 1713 ( 41
). 

(40) R.A.G.-E. 234. ro 58 r0
. Staat van Go<'<!. 2ó novcmbN 1G98. 

(41) R.A.G.-B. 2G7-B 281. l{,.k,.ning Grolc Ontvang Evergf'm. 
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Ook over deze andere helft van Asschoutmolen zijn wij goed ingelicht 

door een 3-tal slaten van Goed. Inderdaad in november 1693 overleed 

eveneens de echtgenote van Joos Goethals, Tanneken de Muynck. Op 12 

oktober 1695 werd de staat van zijn bezittingen opgemaakt (42
). 

Joos bezat toen drie partijen land te Slei(linge en tijdens zijn huwelijk 

had hij een behuisde hofstede gekocht in de wijk Meerbeke, nabij Asschout

molen. Hij had 2 koeien op stal slaan en voor het dood seizoen beschikte 

hij over vier spinnewielen en een weefgetouw. Joos was dus ook tegelijk 

mulder. hoer en wever, terwijl het spinnen de hoofdzakelijke bezigheid 

van zijn vrouw zal geweest zijn. l\1et de prijsij van de helft van Asschout

molen er bijgevoegd, bedroeg de totale baat 196 lb. 1 sch. 10 gr. Evenals 

zijn medevennoot .Jacques Verbaere stond .loos Goethals vier jaar molen

e:n liendenpacht ten achter. dit ten bedrage van 85 Jh. 10 sch. gr. Niet

tegenstaande hon~nvermelde haal. die bijna uitsluitend voorkomt van de 

molenprijsij. is de toestand van .loos Goethals allesbehalve schitterend en 

het halig saldo van ()5 lh. () sch. 5 gr. kan voorzeker niet le hoog aan

~eslagen worden. 

Als ook zijn tweede vrouw. Marlijntje van Tenle, op 3 maart 1711 

overlijdt. blijkt Joos Goethals er reeds heel wat op vooruitgegaan te zijn ( 43
). 

l~eecls op 22 oktober 1710 door een schenking onder levenden, vernemen 

wij dat zij samen 8 partijen en een hofstede bezaten, die met regelmatige 

lussenpozen aangekocht waren tijdens de periode 1699-1710. Het huis zelf 

was reeds wal ruimer geworden : het bestond naast de keuken, ook uit een 

noord- en ZJuidkamer, ('en kelder en een zolder. De inboedel is heel wat 

toegenomen en verscheidener geworden. Er zijn zelfs 4 gouden ringen en 

3 paar zilveren knopkens aanwezig. 

Dat ook de huiselijke linnenweverij aanzienlijk toegenomen was, moge 

blijken uit de voorraad in de zuidkamer, die besland uit 30 Y2 pond rauw 

vlassen garen. 15 pond werken garen, 15 pond gehekeld vlas, 12 pond 

gezwingeld vlas, 22 bobijnen mel omtrent drie vierendelen garen, 32 ellen 

gebleekt I innen. Ook de eigenlijke lingeriekast is goed voorzien. Zij bestaat 

o.a. uit 22 vrouwenhemden, 64 stukken lijnwaad, mutsen, kragen, neus

doeken. zijden voorschoot. keurslijf. blauwe voorschoot, een bruine en rode 

«vrisarden» vrouwenrok, hemdrok, een paar vrouwenschoenen, kousen. 9 

halsdoeken, 17 manshemden. 9 fluwijnen. 9 servetten en 3 slaaplakens. 

Zoals alle vermogende inwoners had Joos Goethals tijdens de onveilige 

oorlogsjaren een zolder gehuurd binnen de veilige stadsmuren van Gent. 

waar een koffer overgebracht was met zijn meest waardevolle bezittingen. 

(42) R.AG.E. 233. [0 167v0
• Staat van Goed 12 oktober 1695. 

(43) R.AG.-E. 236, fo 250r0
. Staal van Go<'J 10 juni 1711. 
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f\1et zijn molenpacht stond hij slechts 1 jaar en 4 maand ten achter, wat 

normaal kan genoemd worden. Dit betekende dat hij tegen een totale baat 

van 223 lb . .5 sch. 8 gr. 6 den. slechts eeln kommer had van 76 lb. 4 sch. 

1 gr. 3 den .. wal een batig saldo van 147 lb. 1 sch. 7 gr. 6 den. vertegen

woordigde. 

Bij zijn overlijden op 25 oktober 1712 was deze toestand nog ver

beterd (''~).Toen was er zelfs een batig saldo van 192 lb. 6 sch. 7 d., wat 

voor elk der kinderen 38 lb. 9 sch. 2 gr. 6 den. vertegenwoordigde. Bij het 

begrafenismaal werd 1 ton hier leeggedronken, 1 rund geslacht en 2 zakken 

l1rood uitgedeeld. wat reeds üp een gedegen welstand \Vijst. 

Warmeer zijn beide zonen Pieter en Andries Goethals, gezamenlijk 

de volledige molen vnr. hun vnder en vnn Jan Steenbeke in pacht over

nemen. zal dit Yoor een periode van 19 jnar zijn (''"). Op 22 januari 1716 

overlijdt Lievijne Aerens. de echtgenote van Andries Goethals ( 46
). Tijdens 

dit kortstondig huwelijk kon er van !!een duurzaam opgebouwd bezit sprake 

zijn. Wel lagen er 0p zolder naast de bedkoels en het hohijnwiel. 14 zakken 

rogge. 1 zak tarwe. 11 zaken boekweit, 1 Y2 zak haver, 3 steen gezwingeld 

vlas en 1'2 meuken lijnwaad. bezat (le overledene een nilzet van 64 stukken 

lijnwand en had de mtdder Pen tegoed van 3 lb. 13 sch. 4 gr. over koop 

en levering van roggemeel en bezat hij twee koeien. Toch drukten de schulden 

zwaar. Aan het Risdom Cent was hij 33 lb. 15 sch. schuldig over achter

stel van molen- en Liendenpacht ; ook het salaris voor knecht en meid 

diende betaald. Zelfs moest er nog een som geleend geld terugbetaald 

··.vorden. Toch was er nog een boni van ongeveer 120 lb. gr. 

De oudste der b·ide hroers. Piel er, overlijdt op 13 juli 1732 ( 47
). 

7:ijn weduwe, Christoflclijne de Poorter· fa ,'\bmham, eveneens dochter 

uit een aloud rnuldersgpsfachl, blijft met 8 kinderen achter, \vaarvan het 

oudste nauwelijks 22 jaar. heL jongste pas 3 jaar oud is. 

Ook Pieter Goethals was naast mulder, zijn hoofdberoep, tegelijk 

landbouwer en wever. Hij bezat nl. 2 varkens en 2 koeien, legelijk mei een 

weefgetouw en 3 spinnewielen. 

\Vat nu de molen zelf betreft. het draaiende werk werd geprez.en op 

178 lb. 9 sch. 10 gr. en het slaande daarin hegrepen de voorraad graan in 

de molen. op 136 lb. 0 sch. 2 gr., dit voor de twee deelgenoten samen. 

Achterstel \'an rnolenpacht, het inlossen van een zware obligatie met 

nog verschillend<, andere debetposten, waaronder de verplichting om aan 

( 44) R.AG.-E. 237, ra 62ra. Staat van Goed 1 1 januari 1713. 

( 45) R.A.G .. B. 282 - B. 302. Rekening Grote Ontvang Evergcm 1715-1732. 

(4ó) R.A.G.-E. 237. ra 271 ra - Staat van Goed 22 januari 1716. 
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de voorgaande mulder Jan Steenbeke, vanaf het verlaten van de molen in 

1714. jaarlijks boven het gratis malen van al zijn graan voor huishoudelijk 

gebruik. 1 zak tarwe en 1 zak beestemeel te leveren. deden de Staat der 

kommeren aanzienlijk stijgen, zodat de betrekkelijk hoge baat. toch nog 

onvoldoende leek om alle onkosten te dekken. Er bleef een klein nadelig 

saldo van 8 lh ten laste. 

Na de dood van Pieter Goethals, hertrouwde zijn weduwe met Lieven 

van Overcuaele, telg uit een Oostakkers muldersgeslacht. Kort nadien verliet 

zijn broer Andries Goethals eveneens Asschoutmolen, zodat wij vanaf 

1734 opnieuw 2 nieuwe pachters kriHren. Het zijn zoals hoger gezegd, 

Lieven van Overwaele en I oris de Poorter, gehuwd met diens zuster en 

dus zwagers ('18
). Eerstgenoemde overlijdt op 5 juni 1747 en rond die tijd 

trekt Joris de Poorter terug naar de vaderlijke molen te Doornzele. die hij 

steeds tegelijkerLijd had uitgebaat. Aldus komen er in 1747 opnieuw 2 

nieuwe pachters opduiken I an Seghers fs, Piel er, die het slechts een jaar 

volhoudt en vervangen wordt door Lieven Mannaers {s Marten wiens 

vader mulder is op Belzelemolen en Pieter de Poorter, zoon van Joris. Bij 

die geleger.heid wordt de pacht verhoogd tot 55 lb. ( 49
). Maar ook Lieven 

Mannaers zal vroegtijdig overlijden en dit reeds op 5 febmari 1753 ( 50
). 

Zijn staat maakt melding van 3 partijen land te Belzele, de baat van huis

raad, linnenkast en gebleekt lijnwaad bedraagt 66 16. 2 sch. 3 gr. Er is voor 

een bedrag van 30 16. 11 sch. 9 gr. kontante penningen in huis. De prijsij 

van Asschoutmolen. vastgesteld op 28 mei 1753, door Livinus Goethals, 

meester-molenmaker te Eeklo, bedroeg 368 lb. 15 sch. 6 gr., daarvan af

gekort in lating ten profijle van het Bisdom Gent volgens prijsij 1585 tot 

178 16. 13 sch. 4 gr. Dus blijft er nog een overschot van 190 lb. 2 sch. 2 gr. 

over de helft verdeeld 95 lb. 1 sch. 1 gr. 

De voornaamste schuldenpost bestond uit een jaar verachterde molen

pacht. Ook aan Pieter de Poorter, zijn medepachter, moest de houderigge 

4 lb. 13 sch. 4 gr. hetalen over de bediening van de helft van de molen, 

sedert de dood van de overledene. Toch gaf deze staat een batig saldo van 

121 lb. 12 sch. 2 gr. Een weduwe met 3 kleine kinderen, \Vaarvan het 

oudste slechts 5 jaar oud is, kan onmogelijk aileen het muldersbedrijf uit

oefenen. Het volgend jaar in 1754 hertrouwt zij dan ook met lan van 

Overwaele fs Piel er. Wanneer zijn medepachter Pi eter de Poorter in 1756 

het kontrakt niet meer vernieuwt ( 51
). wordt Jan van Overwaele tot 1766 

( 47) R.A.G.-E. 241. fo 222 r0
• - Staat van Goed 24 S<'ptember 1732. 

( 48) R.A.G.-B. 303 - 11. 309. Rekeningen Grote Ont\'ang E"ergem 1734-1741. 

(49) R.A.G.-B. 311 - 13. 317. 

(50) R.A.G.-E. 247, fo 170 r0
. Staat \'On Gopcl 4 juli 1753. 

(51) R.A.G.-13. 322- B. 323. 
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de enige pachter van Asschoutmolen. Joanna van Hyfte fa Joos, weduwe 

van Livinus Mannaers en echtgenote van onze Jan van Overwaele, over

lijdt op haar beurt de 26 april 1764 ( 52
). 

f\1aterieel was dit een zeer voordelige verbintenis geweest. Tijdens een 

periode van nauwelijks 10 jaar waren de onroerende goederen als volgt 

aangegroeid : bij verkaveling door overlijden van haar vader op 22 

december 1755 : 3 partijen land met een gezamenlijke oppervlakte van 

1720 roeden. Op 24 maart 1756 werd de hofstede nabij Asschoutmolen, 

die zij thans bewonen, aangekocht ; kort daarop werden nog 3 hofsteden 

bijgekocht en 4 partijen land. Dit betekende meteen dat het sterfhuis reeds 

een baat had van 23 lb 17 sch., alleen van achterstallige huis- en land

pachten. Aan de schilderijtjes. het aanzienlijk tin- en gleierwerk. de 

4:horlogerie>. de lessenaar en de juwelen, waaronder een gouden kruis. een 

paar gouden oorringen, een zilveren gordelgesp, stellen wij vast dat er in 

dit muldersgezin heel wat welstand heerste. Dit wordt nog eens onderlijnd 

door het hoog bedrag der kontante penningen : 110 lb. 17 sch. 6 gr. en 

door de menigvuldige tegoeden op diverse personen voor levering van meel. 

De prijsij van Asschoutmolen op 26 juni 1764 verricht, door Pieter Antoon 

van I-love, beliep 315 lb. 13 sch .. wal t.o.v. 1585, een meerwaarde ver

tegenwoordigde van 136 lb. 19 sch. 8 gr. Tevens was de houder voor 1/8 

gerechtigd in Wittewalmolen te Oostakker. Oe tiende. die bij Asschout

molen hoorde, had hij afzonderlijk verpacht voor 25 lb. 10 sch. g. sjaars. 

De voornaamste schuld bestond in 2 Y2 jaar verachterde molenpacht voor 

een totaal bedrag van 162 lb. 10 sch. Toch was er een stevig saldo van 

220 lb. 13 sch. 9 gr. 

Üp kerstavond 1766 verliet Jan van Overwaele, Asschoutmolen en 

werd er als pachter opgevolgd door zijn vader Pieter, en diens schoonzoon 

/an f-!aesman, gehuwd met Judoca van Overwaele. Üp zijn beurt liet 

Pieter van Overwaele zijn deel over aan zijn andere schoonzoon Pieter 

Frans Buyle, gehuwd met Katharina van Üverwaele, zodat van nu af beide 

zwagers, samen de molen in uitbating hebhen en dit tegen een jaarlijkse 

pachtsom van 73 lb. 6 sch. 8 gr. ( 53
). Het lijkt wel of geen enkele mulder 

het lang kan aarden op Asschoutmolen, want ook Jan Haesman overlijdt 

reeds op 18 mei 1776 ( 54
). Nog eens werd de molen geprezen en ditmaal 

heliep de helft van Jan Haesman 128 lh. 19 sch. In huis vond men 30 lb. 

8 sch. 7 gr. kontante penningen. Samen met de inboedel en het materiaal 

in de keuken. de kelder. het achterhuis. de voutkamer, de zolder, de schuur 

(52) R.A.G.-E. 251. fo 169v0
. Staal van Goed IS juli 1764. 

(53) RAG.-S.B. 374. Rekening 1768. 

(54) R.A.G.-E. 255. fo 59r0 
- Staat van Goed 13 november 1776. 
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en het hof. vertegenwoordigde dit een baat van 270 lb. 2 sch. 3 gr. 6 den. 

par. Hiertegenover Etonden de schulden en lasten, waarvan de zwaarste 

post, opnieuw ingenomen werd door verachterde molenpachten ten bedrage 

van 101 lb. 

Wat we eveneens vaststellen is dat Jan I-laesman zich heel 

wat minder bekommerde om de landbouwuitbating, dan zijn voorgangers. 

I-lij bezit slechts 1 varken, 40 roeden koren en 40 roeden aardappelen 

in mestvette. Daarentegen heeft hij 5 ezels, die ingeval van windstilte 

gebruikt worden orn de rosmolen te bedienen, en ook wel om de meel

vrachten der kliënlen thuis Le bezorgen. 

Reeds het volgend jaar, op 25 november 1777 hertrouwt de weduwe 

van Jan I-Iae~man, achtergebleven met 6 minderjarige kinderen met ?ieler 

Engels, die nu samen met ?Jijn zwager Pieter Frans Buyle, de molen pacht, 

vanaf 1778 voor een jaarlijkse verhoogde pachtsom van 75 lb. gr. ( 55
). 

Katharina van Overwaele heeft al evenmin geluk als haa!' zuster 

.Judoka, want ook haar man Pieter Frans Buyle overlijdt op 20 april 1789 

E:n laat haar achter met zes minderjarige kinderen, waarvan het oudste 18 

jaar en het jongste pas 5 jaar oud is ( 56
). 

De lolale baat bedraagt 264 lb. 16 sch. 6 ge. 6 d. par. \Va~ het 

landbouwbedrijf. slechts sekondair, dan bezat Pieter Frans Buyle toch 2 

varkens en 4 ezels. !·lij had een belangrijk tegoed van meel en maalloon 

aan verschillende personen ten bedrage van 32 lb. 12 sch. 11 gr. 6 d. par. 

Hierbij dient nog gevoegd 25 lb. 17 sch. 8 gr. 3 den. aan personen van 

«sobere gestaethede», dat men moeilijk realiseerbaar achtte en daarvoor 

afgeschreven werden. Opnieuw werd de molen geprezen, ditmaal op 21 
september 1789 door Guillaume Speelman, meester-molenmaker te Wet

Leren. Oe totale prijsij bedroeg 397 lb. 12 sch. 4 gr. Hiervan diende 178 lb. 

13 sch. 4 gr. over de staande prijs van lating en lening, toebehorend aan 

het Risdom, betaald. Er bleef dus nog 218 lb. 19 sch. over, voor beide 

mulders samen ; wat in deze slaat een tegoed bracht van 109 lb. 9 sch. 

6 cl. gr. 

Eigenaardig is het wel. dat het volgend jaar niet alleen de weduwe 

van Pieter-Frans Buyle, maar ook Pieter Engels, Asschoutmolen vaarwel 

zeggen. Omwille der lening en lating moest de molen opnieuw geprezen 

worden, ditmaal op kerstavond 1790. De staande en draaiende werken 

hadden toen een gezamenlijke waarde van 410 lb. gr. courant. Dit betekende 

een meerwaarde van 231 lb. 6 sch. 8 gr., die de opkomende pachter /an 
Frans Vv alraeve /s Gillis schuldig was le betalen aan Pi eter Engels en We 

(55) R.A.G.-S.B. 386-395. Rekeningen Grote Ontvang 1780-1789. 

(56) R.A.G.-E. 261, fo 189r0
• Staat van Goed 9 december 1789. 
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Pieter Frans Buyle. De verpachting van de molen werd losgemaakt van de 

tiende en voor eeJn termijn van 6 jaar verhuurd tegen een jaarlijkse pacht

prijs van 25 lb. gr. ( 57
). Jan-Frans Walraeve, die ook mulder was op 

Belzele-molen, liet met kerstmis 1794 de molen over aan zijn 22-jarig'e 

stiefzoon Pieter-F rans van l-1 ecke, tevens de laatste mulder van Asschout

molen. Uit dit laatste bewaarde pachtkontrakt ( 58
) vernemen wij dat de 

pachtprijs behouden blijft op 25 lb. gr. en da't de pachter zich aan de 

gewone voorwaarde onderwerpt. Nochtans was het einde van de molen 

zeer dichtbij. Om te beginnen werd de oude abdijmolen door de Fransen 

gekonfiskeerd er als nationaal goed te koop aangeboden. Üp 24 messiclor 

Vl R. F. ( 12 juli 1798) werd op basis van de oude prijsij van 1790, de 

totale waarde geschat op 9200 F en de jaarlijkse opbrengst hiervan op 

460 F ( 59
). Daar er op 2 germinal V lil R. F. ( 23 maart 1800) nog geen 

koper was komen opdagen, werd de verkoop opgeschort en Pieter-Frans van 

Hecke bleef er mulder. Toen gebeurde de katastrofe. Tengevolge van een 

geweldige stormwind op 18 brumaire IX R. F. ( 9 november 1800) waaide 

de molen omver. Hij werd nooit meer opgericht. Het was alsof hij zijn 

vroegere feodale heren in het graf volgen moest. Doch verwijlen wij nog 

even hij een paar gedetailleerde ooggeluigeverslagen, die ons een levendig 

beeld van het gebeurde oproepen. Allereerst is er het rapport van de 

burgemeester, opgesteld naar het verslag van Pieter-F rans van Hecke en 

andere ooggeluigen ( 60
). 

's Anderen daags begaf de burgemeester zich reeds naar de plaats van 

de ramp, nadat Pieter-Frans van Hecke hem mededeling van het gebeurde 

had gegeven. Hij stelde er vast dat de molen derwijze was vernietigd, dat 

er van heroprichting geen sprake kon zijn. Hij had er slechts enkele planken 

en versplinterde balken aangetroffen. De ondervraging der buren, naar een 

eventuele nalatigheid van de mulder, bracht integendeel aan het licht, dat 

Pieter-Frans van Hecke al het mogelijke gedaan had om de molen voor de 

stormwind te redden en dat de dit Van hecke n' était presque pas descendu 

du dit moulin l'espace d'une minute quanel il est tombé derrière lui de 

façon que ce dernier était en péril de perdre sa vie». Naar de verklaring 

door de mulder afgelegd, zou de molen Loch verkocht zijn geweest, maar 

zouden de kopers hun koopsom niet voldaan en daardoor hun eigendoms

recht verbeurd hebben. 

Dit verklaarde het verval van de molen en zijn uiteindelijke ondergang. 

Aan de andere kant zat de burgemeester enigszins verveeld met de ver-

(57) R.A.G.-B. 331. Rekening 1790-91. - R.A.G.-S.I3. 397. Rekening 1791. 

(58) R.A.G.-D.E. 1340. nr. 13. 

(59) R.A.G.-D.E. 1340. nr. 13. 

(60) G.E. - Régistre dès Procès-Verbaux, fo tlr0
• 
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nieling van dit republikeins goed op zijn grondgebied en daarom liet hij 

maar liefst twee veldwachters achter om de rest van de molen te bewaken. 

Vijf dagen later, op 15 november 1800, begaf de burgemeester z.ich 

opnieuw naar de verwoeste molen ( 61
). Ditmaal was hij vergezeld van 

Cornelis Janssens, meestermolenmaker te Gent en werd er overgegaan tot 

het opstellen van een inventaris «dirigé en langue f!amande à cause que 

Ie dit lanssens ignore la langue Française». Oe waarde der staande werken, 

werd geschat op 593.2526 F en die der draaiende werken, eigendom van 

de pachter op 1102,0218 F. 
Deze vernielde resten, en speciaal dan de staande werken, toebehorend 

uan de Republiek, werden aan de goede zorgen van de pachter toever

trouwd. totdat er een definitieve beschikking volgen zou. 

Dit betekende meteen het roemloos einde van Asschoutmolen. 

*** 
Vermelden wij hierbij aansluitend, nog een woord over de Broeckman's 

molen, opgericht in 1840 in de buurt van de verdwenen Asschoutmolen, 

door Ferdtnand Albert Braeekman van 'V·/ondelgem (Sektie 0 1277 b). 

Op 29 augustus 1840 werd toestemming tot zijn oprichting verleend ( 62
). 

Achtereensvolgens waren er volgende mulders werkzaam : 

1840-1871 : Ferdinand-Alberl Braeekman en later diens weduwe ( 63
). 

1871-1894 : / oze f Leopo[d Braeekman-De Poorter, tevens de nieuwe 

eigenaars van de molen ( 64
). 

1894-1903 : Al/red uan den Berghe ( 65
). In datzelfde jaar werd de 

molen aangekocht door Tirnon De Seille-De Graet, notaris te Gent ( 66
). 

1903-1920 : /lippoliet D'J-fooge ( 67
). In 1912 erfden de beide kin

deren Oe Seille, de molen van hun vader ( 68
) en in 1923 ging hij. bij 

huwelijk over naar Raoul Oe Groote-De Seille ( 69
). 

Als nieuwe pachter betrok Arthur De Vlieger in 1920 de molen (7°), 
die in 1938 ontmanteld werd. Naderhand werd hij eveneens eigenaar van 

( 61 ) G .E. - Régistre dès Procès-V erhaux, f0 12 v0
• 

(62) G.E. - 28. f0 82r0
• Register van Puhlikalies. 

( 63) G.E. - Bevolkingsregister 1846-66, D. 2. 

(64) G.E. - Bevolkingsregister 1880-1890, D. 2. 

(65) G.E. - Bevolkingsregister 1900-1910, D. I. 

( 66) Archief Kadaster Gent. 

(67) G.E. - Bevolkingsregister 1910-1920. D. I. 

( 68) Archief Kadaster Gent. 

( 69) Archief Kadaster Gent. 

(70) G.E. - Bevolkingsregister 1920-1930, C. 1328. 
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d e molen en in 1948 opgevolgd door zijn zoon Ba uo De Vlieger, die d e 

oude stenen molen totaal afbra k en een totaal gemoderniseerde bloem

molen bouwd e. 

*** 
Kerkbrugmolen : ln h et jaar 1552 ri chtten d e inwoners van Kerkbru gge , 

Wippelgem, Langerbru gge en Geetschure een ve rzoek tot d e prelaa t van 

S t-Baa fs om in h et oos telijk d eel van h et G raa fscha p Evergcm een lweede 

graanvvindm olen naas t di e van A ssch oul te mogen o pri chten. Dit rekwes t 

was ond ertekend door .la n d e Cos terc. Arend van d er F>cken . Bouwen 

H aeck. Andries va n d en Sompele. C hri slo ffel Sch a ,,th ec lc. Li even Roclc , 

C hri slo ffel Vi\'(' fil erl . C hri sloffel va n d e V oord e, Ja n Kcsele, Pi e ter van 

H erse le, Picter \' an d er Eec ken . Pi eter Vi veraert e n Pi etcr Sca uth eele, 

«res id erende ende wonen d e ronlsomm e C11d e ontrcnl den gh cweslc gh e

naemt d e kercbru gghe» ( 7 1
). A l d eze perso nen beloogden «hoe da l z ij

li ed en vele end e diverssch e Jae ren so nd erli nghe ten tijd e van h oogh e wa tren 

groo le scaed e en d e Interes t ghedoocht ende gheleden hebben , en( de) noch 

doen van da t zij hu erli ed er coorenc end e graenen brin gh end e up onse 

mu elene van aseoutere daer zij van oud en tijden gh ecos tum eert zijn te 

mae lene , hu erli ed er mul ct re ni et Lhuu s ghecri gh e n en co nn cn d a n thu er

li ed eren dobbelen cos,Le .. . wel di sleren van onse voom omd e mu elene een 

(7 1) IU \.G.-ll. 2344. 

1.72) lt.A.G .-n. 2344. 

13 

Kerk brugmo lt'n in 1925 , I j<wr vó0r zi)n verJwi jn in g 
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groote half mijle ofte ~et». Daar er te Kerkbmgge toch reeds een molenwal 

voorhanden is, zou het ee\n kleine moeite zijn, hier een windmolen op te 

richten. Toestemming hiervoor wordt verleend op 11 maart 1553 n.s. (1 2
). 

/an van 1-lecke mag op zijn molenberg een molen oprichten, tegen betaling 

van een jaarlijkse cijns van 1 gouden kroon ; immers het recht van de wind 

behoorde de heer, ongeacht het eigendomsrecht. Hoewel Jan in feite eige

naar is van de molen, toch is hij aan verschillende voorwaarden gebonden. 

Een der voornaamste is dat hij in geen geval schade mag berokkenen aan 

Asschoutmolen. 

Na het verstrijken var. deze twaalf jaar in 1566, wordt Jan van Hecke 

opgevolgd door Jakob Pfasschaer/ (1 3
). Naast de eigendom van zijn molen, 

waarvan de jaarlijkse pachtwaarde op 8 lb. gr. geschat werd, bezat deze 

laatste in 1571 nog een behuisde stede van 100 r., een meers van 300 r. 

en een partij land van 1 bunder. Hierbij huurde hij nog 1 gemet land van 

Christoffel Viveraert en 2 gemet van Avezoete Boegaerts. Deze 2200 r. 

land ( 3 ha) totaliseerden slechts 3 lb. 12 sch. belastbare pachtwaarde 

tegenover 8 lb. voor de molen alleen (1 4
). In 1574 wanneer hij het pacht

Innel laat varen is de verhouding nog .gunstiger voor de molen : 9 lb. 

legenover 2 lb. 10 sch. 8 gr. voor de 1336 roeden (2 ha) eigendom, het 

huis inbegrepen (1 5
). Ditzelfde jaar was Asschoutmolen 14 lb. 3 s. gr. 

getakseercl (1 6
). Doornzelemolen 13 lb. 6 sch. (1 7

) en Belzelemolen 

8 lb. gr. eR). BI ijkbaar waren de troebelen eveneens fataal voor Jakob 

Plasschaert. Na 1580 vinden wij geen enkel spoor van hem meer terug. 

Een rapport van 1587 verklaart dat er behalve Asschoutmolen geen enkele 

molen binnen Evergem-St-Baafs bedrijvig is (1 9
). Kort daarop moet Joos 

van der Eecken. die in 1585 Asschoutmolen heroprichtte, ook Kerkbmg

molen heropgebouwd hebben. Dit tenminste laat een nota van 1600 ver

staan ( 80
). Zeker is het in elk geval dat Jan van der Speyen op 26 juli 1594 

de nieuwe eigenaar is van Kerkbrugmolen ( 81
). Hij betaalde toen een 

jaarlijkse cijns aan het Bisdom van 13 s. 4 d. gr. Hij zal er trouwens mulder 

hlijven tol omstreeks 1620. 

(73) R.A.G.-B. 3066. 

(74) S.A.G.-P.E. 1571. [0 34v0
, 74v0

• 

(75) S.A.G.-P.E. 1574. fo 101v0
• 

(76) S.A.G.-P.E. 1574. fo 59v0
• 

(77) S.A.G.-P.E. 1574, f0 60r0
• 

(78) S.A.G.-P.E. 1574. fo 92v0
• 

(79) R.A.G.-0. 819. 

(80) R.A.G.-B. 187. 

(81) R.A.G.-B. 2344. 
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Een eeuw lang zal de molen nu in handen blijven van de familie 

Acke, Levoren reeds mulders te Doornzele. Inderdaad kort na 1620 koopt 

Piel er Acke /s I akob de molen. Wanneer zijn vrouw Maaike Braeekschilt 

fa Joos in 1625 overlijdt, zijn de twee minderjarige weesjes Hansken en 

Betkan. waarvan het laatste slechts 15 maand is, gerechtigd in de helft 

van Kerkbrugmolen ( 82
). 

Kort daarop hertrouwde Pieter met Elisabeth van Ypre fa Joos, waarbij 

hij nog 4 zonen en 2 dochters had. Wanneer Pieter zelf overlijdt in 1647, 

vernemen wij uit zijn Staal van Goed ( 83
) dat de korenwind- en rosmolen 

le Kcrkhmgge voor V-1 toebehoorde aan de houderigge, voor V4 aan de 

kinderen uit het tweede huwelijk. terwijl de andere helft behoorde aan Jan 

Acke en :.nijn zuster Elisabeth. kinderen uit het eerste huwelijk. Dit wordt 

bevestigd bij het afsterven van I cm Acke in 1651 (B 4
). Uit deze staat, 

opgemaakt op 6 december 1651 blijkt dat de twee achtergelaten wezen 

samen met hun moeder Jacquemijntje Steenbeke. de 3/8 bezitten van de 

molen, die evenwel reeds zwaar belast waren met twee renten, respektieve

lijk van 34 en 20 lb. gr. 

Nadien zette de weduwe van Jan Acke het bedrijf verder, samen met 

haar zwager Joris Acke, g,ehuwd met Marie de Neve. Joris overlijdt op 

25 maart 1678 en laat 3 minderjarige kinderen achter ( 85
). Wanneer wij 

de Staat van Joris Acke aandachtig overlopen, stellen wij vast dat het 

muldersbedrijf hier bijna sekundair kan genoemd worden t.o.v. het land

Louwbedrijf. Inderdaad Joris Acke bezal 3 koeien, 1 kalf. 1 varken, 2 

kon·en bijen. een vleeskuip met 2 hespen, een schild met varkenssmeer en 

volledig landbouwalaam. Tijdens zijn huwelijk was Joris Acke er in geslaagd 

gedeelten van de molen van Kerkbrugge terug te kopen ; het draaiende 

werk van de molen was 4 lb. 3 sch. 7 gr. 4 den. in waarde gestegen, terwijl 

er nog een gedeelte pacht diende betaald. (De molen was immers slechts 

gedeeltelijk eigendom). Tengevolge der Franse oorlogen had het gezin een 

:mlderkamer gehuurd te Gent. waar enkele belangrijke voorwerpen in 

veiligheid bewaard bleven. Zelfs was er een knecht en meid in dienst. De 

staal sloot men een batJg saldo van 77 lb. 3 sch. 8 gr. 4 den., wat eveneens 

op een zekere welstand wijst. 

Korte lijd nadien. ging Kerkbrugmolen over naar lan en Pieter Acke, 
7onen van Lucas, en neven van de afgestorvene, die tot 1710 de molen 

elk voor de helft uitbaatten. Wanneer de echtgenote van Pieter Acke op 

(82) R.A.G.-E. 227, 38ór0
. - Staal van Goed 9 juli 1625. 

(83) R.A.G.-E. 267, 24. - Staat van Goed 12 februari 1648. 

(84) R.A.G.-E. 268, 14. - Staat van Goed 6 december 1651. 

(85) R.A.G.-E. 231, 82r0
. - Staat van Goed 26 oktober 1678. 
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10 december 1702 overlijdt. z~en wij dat 15/32 van de molen in zijn 

handen zijn, slechts 1/32 word't nog gepacht aan Pieter Steyaert ( 86
). 

Uit de Staat opgemaakt op 8 juli 1705, bij het overlijden van zijn 

echtgenote, Jozijntje van Speybrouck. vernemen wij dat Jan Acke, tijdens 

zijn huwelijk eveneens de helft van de molen verworven had ( 87
). Blijk

baar kon Jan zich moeilijk als mulder handhaven. In elk geval stak hij in 

1705 reeds diep in de schulden. De staat sloot met een nadelig saldo van 

12 lb. 14 sch. 9 gr. Korte tijd nadien hertrouwde hij met T anneke de 

Wevere, die echter reeds overleed op 3 juni 1708. Nu stak hij nog dieper 

in de schuld. Verschillende obligaties waren er oorzaak van dat de staat 

thans sloot met een nadelig saldo van 180 lb. 6 sch. 2 gr. ( 88
). Hierop 

besluit Jan Acke het muldersbedrijf en de zwaarbelaste molen definitief 

vaarwel le zeggen. Op 25 juni 1710 verkoopt hij zijn deel (de helft van 

de molen) aan Jan Braet en Pi eter Goethals voor 1400 gulden ( 89
). Deze 

helft wordt op 20 maart 1715 opnieuw verder verkocht aan Jakob Sabodt 

fs Laureins, voor 183 lb. 6 sch. 8 gr. courant ( 90
), wat een verlies he

tekende t.o.v. van 1710. In 1715 was deze halve molen nog belast met een 

rente van 9 lb. 5 sch. ten profijte van Pieter Andries. Zoals wij hoger 

schreven was de wederhelft van de molen toen nog in handen van Pieter 

Acke fs Lukas. Blijkbaar ging het deze laatste ook niet al te zeer voor de 

wind. want op 17 april 1715 is hij gedwongen een rente van 232 lb. te 

nemen bezet op Kerkbmgmolen ten voordele van Gijzelbrecht van 

Damme ( 91
). 

Nog 15 jaar blijft Pieter Acke. mulder op Kerkbrugmolen. Ook dan 

zal hij de voor hem weinig renderende molen, trachten van de hand te 

cloen. Een eerste poging op 1 september 1728 mislukt. Wel werd de 

volledige molen toen verkocht aan Judokus Bauweos fs Joris van Sleidinge 

voor 2800 gulden, maar daar de koper insolvabel is, vervalt deze koop. 

Op 22 februari 1730 wordt hij opnieuw verkocht : ditmaal aan /oos Claeys 

/s /an, sinds 1724 mulder op de Kattekeermolen te Sleidinge. De prijs is 

ondertussen geslegen tot 512 lb. 13 sch. 4 gr. courant, met daarbij een 

jaarlijkse cijns van 13 sch. 4 gr. ten voordele van het Wenemaershospitaal. 

Binnen een maand is de molen vrij ( 92
). 

(86) R.A.G.-E. 234. fo 242v0
• - Staat van Goed 10 januari 1703. 

(87) R.A.G.-E. 235, f0 113r0
• - Staat van Goed 8 juli 1705. 

(88) R.A.G.-E. 236, [0 172r0
. -Staat van Goed 10 april 1709. 

(89) R.A.G.-E. 425. fo 73v0
• - Verkoping 25 juni 1710. 

(90) R.A.G.-E. 426, fo 193v0
. -Verkoping 20 maart 1715. 

(91) R.A.G.-E. 590. fo 156v0
• - Berenting 17 april 1715. 

(92) R.A.G.-E. 429, fo 244v0
. - Verkoping 22 februari 1730. 
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Üp 16 januari 1737 ging Joos Claeys een nieuwe rente aan van 300 

lb. gr., sterk wisselgeld. met een jaarlijkse intrest van 15 lb. gr., om daar

mede de voorgaande bezette rente van 232 lb. in te lossen ( 9~). Dit was 

een put maken om er een andere mee te vullen. Toch wist mulder Claey9 

het beter aan boord te leggen, dan zijn voorgangers, want reeds op 3 

~eptemher 1757 slaagt hij er eveneens in deze 7Ware rente in te lossen. 

Wanneer Joos Claeys op 31 december 1774 overlijdt. laat hij aan zijn 

11 kinderen een stevig fortuin na ( 94
), Zoals wij hoger zagen, kocht hij 

niet alleen de Kerkbrugmolen, die hij rentevrij wist te krijgen, maar daarhij 

nog een huis binnen Evergem-Dorp voor 2600 gulden. De molen zelf werd 

door Pieter-Antoon vap I-love, meester-molenmaker te Desteldonk op 386 

lb. 4 sch. 8 gr. geschat. Op Sleidinge. Eeksken bezat hij een bakkerij 1ier 

waarde var 90 lb. 16 sch. 8 gr. Zijn tweede echtgenote tevens houderigge, 

Anna-Theresia Beemaert, had het jaar tevoren 150 lb. van haar moeder 

geërfd. Verschillende personen stonden in het krijt voor levering van meel. 

Ook de inboedel en speciaal dan de juwelen bestaande uit een diamanten 

ring, een gouden kruis. een zilveren doos, een paar gespen en oorringen, 

getuigen van een zekere welstand. Ook hier treffen wij 5 ezels aan, die de 

rosmolen moesten bedienen Schulden zijn er buiten de traditionele be

grafeniskosten bijna niet, zodat de staat sluit met een batig saldo van 

695 lb., een zeer hoog bedrag. 

Het jaar nadien. op 25 mei 1775 staat F rancies Claeys, zoon uit het 

eerste huwelijk van wijlen Joos Claeys en Joanna Goethals. bij vorm van 

uiigroting al zijn rechten op Kerkbrugmolen af voor de som van 56 lb. gr .. 

op een totale waarde van 850 lb. gr. Hetzelfde doet eveneens de tweede 

dochter .Joanna Claeys, op 7 mei 1764 gehuwd met Jozef Roels ( 95
). 

I-leL is dan de oudste zoon uit het tweede huwelijk. Jakobus, die zijn 

overleden vader als mulder opvolgt en de molen pacht van zijn moeder. 

Pas op 2 juni 1775 gehuwd, sterft hij reeds op 18 augustus 1788 en laat 

een weduwe met 6 minderjarige 7onen achter ( 96
). Blijkbaar had de zoon 

de bloeiperiode van de vader voortgezet. Hij bezit een belangrijk krediet 

bij verschillende personen voor levering van meel en maalloon ten heelrage 

van 120 lb. 19 sch. 8 gr. 6 den. par .. daarhij nog 53 lh. 4 sch. 2 gr. van 

onzekere rekuperatie. Er is een bedrag in kas van 35 lb. aan kontante 

penningen. De prijsij van de molen werd geschat op 50 lb. en de aan

gebrachte YPrhet eringen OJ1 47 lh. 1 sch. 7 gr. Aan zijn moeder is de over-

(93) R.A.G.-E. 593, f0 151v0
. - 13Prenling 16 januari 1737. 

(94) R.A.G.-E. 254. fo 193~. - Staat van Goed 24 mei 1ïï5. 

(95) R.A.G.-E. 441. fo 217r0
. - 25 mei 1775. 

(96) R.A.G.-E. 21il. fo 114v0
. - Staat van GoPd 20 mei 1789. 
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lt~dene 1 1/2 jaar molenpacht schuldig. Na aftrok van maalloon en meel 

heelraagt dit 42 lb. 10 sch. 9 gr. De lotale kommer bedraagt 81 lb. 11 g'r. 

Tegenover een totale haat van 536 lb. 9 sch. 3 gr. 6 cl. par. betekent dit 

een batig saldo van 455 lh. 8 sch. 4 g. 6 d. par. Twee jaar nadien huwt 

zijn wed uwe met J cm Baplisl Cornelis, die aldus mulder wordt op Kerk

lmigmolen tol omstreeks 1810 ( \1 7
). Eigenaar van de molen blijft evenwel 

de familie Claeys. Jan-Baptist Cornelis wordt als mulder-pachter opgevolgd 

door Jakob \Vylinck, die wij in 1815 C' 8
) en in 1822 C' 9

) nog als dus

danig vermeld vinden. Onderlussen wan~n de eigendomsverhoudingen ook 

1cecls enigszins gewijzigd. Na de dood van hun moeder, werd de molen 

gemeenschappelijk bezit van de kinderen .loos Claeys. Nadat Franciska en 

Koleta-.lozefa reeds vweglijdig overleden waren en frans. uil het eerste 

huwelijk. zijn deel had uitgegroot gekregen. bleven nog over als deelgenoten 

.loanna x Jozef Roels. Marie, Pieter-Jan. J'v1artinus, lgnatius en de kinderen 

\'illl .lakoh. Op 6 maart 1810 staat Pieter Jan Claeys, mulder te Sleiclinge. 

zijn zesde deel af flan de 5 overige deelgenoten voor 550 r ( Ioo). Een paar 

maand nadien is het de beurt aan de kinderen van wijlen .lakoh Claeys : 

.bn-naplist. François en Charles om hun vijfde deel in Kerkbrugmolen te 

vcrkopen aan lgnatius-Jan Claeys. hakker te Evergem voor 7Ci1. 90 P of 

IJO lh. gr. wisselgeld ( 101
). 

Op C) maart 1812 tenslotte staan de overige deelgenoten Martin 

Claeys fs .loos. bakke'r te Evergem en l\1arie Claeys, \Ve van P rans 

IJierkens, tevoren van Pieter van 1-lyfte, winkelierster te Ertvelde. ge

zamenlijk hun rechten af aan lgnalius-/an Claeys, bakker le Evergem, voor 

1580 f. die aldus alleen eigenaar wordt van de molen ( 102
). Korte tijd 

nadien sterft lgnatius Claeys. Zijn weduwe Angelika-Dominika Geers 

hertrouwt met ?ieler Eglwfs, een Sleinse bakker, die aldus de nieuwe 

ei!,wnaar van Kerkbrugmolen word't. Op 4 juni 1822 wordt de molen onder 

de volgende bewoordingen le koop aangeboden : «Een Koornwindmolen 

met zijn slaende en draeyende werken. berg, op- en afrede met hel woon

huys en stallingen gestaen ende gelegen binnen de gemeente van Evergem 

wijk Kerkbrugge van ouds gemtemt Kerkbrugmeulen groot over Erfven 

derthien Roeden zeven ellen melrique ( 13 a 7 ca) ofte achten lachentig 

l~of'clf'n aude Locaele maete paelencle oost zuyd en west de hospicen 

(97) G.E. - 16. F. 80. B<'volkingsregister 1798; 17, f. 80. Bcvolkingsn·gistcr 1R03. 

(98) R.A.G.-D.E. 1815. F. 73. 

(99) G.E. - 37. nr. 687. 

( 100) N.A. - Depot de Saghcr. Not. De Reu. (i mnnrt 1810, nr. 12. 

( 101) N.A. - Depot de Saglwr, Not. De Reu. 8 m<'i 1810. nr. 32. 

( 102) N.A. - DPpot de SaghN; Not. De RPu, 9 maarl 1812. nr. 26. 
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Civil in Gend ende noord de straete» ( 103
). Oe molen zou vrij komen op 

1 juli 1822. Hij werd ingesteld op 2100 gulden door Jan Frans Eghels, 

bakker te Sleidinge. Op 18 juni 1822 werd hij toegewezen aan Jan-Baptist 

Colle. mulder te Wondelgem voor 2280 gulden. Laatstgenoemde kon 

echter de vereiste koopsom niet opbrengen. Aldus werd op 16 oktober 1822 

de molen opnieuw opgeroepen, doch hij gebrek aan kopers bleef hij uit

eindelijk aan de vroegere eigenaar. 

Door het Hollands hestuur werd op 21 augustus 1822 een wet op het 

Q"emaal ingevoerd, die tensÏotle met ingang van 1 januari 1830 opnieuw 

afgeschaft werd. Dit was de gelegenheid om aan de lokale bestmen na

vraag te doen naar de plaatselijke molens. Voor Kerkbmgmolen putten wij 

hier cle volgende gegevens uit : de molen is gelegen op 2500 m. van het 

dorp~centrum. Pachter en eigenaar somden wij tevoren op. Over Jacob 

Wytinck, toenmalige mulder. vememen wij, dat hij een grondbelasting 

betaalt van 25,66 gulden sjaars, dat hij onbemiddeld is en dat de molen 

een omzet heeft van 90.000 ponden neeierlands gemalen graan per jaar. 

I let was de geringste omzet der vijf toenmalige molens ( 104
). De jaarlijkse 

konsumptie in broodgranen voor gans Evergem werd toen geraamd op 

592.455 nederlandse ponden. De 5 molens samen verwerkten 570.000 

pond. 

Keren wij nu nog even terug naar onze Kerkhmgmolen. Op 19 decem

ber 1825 werd er tussen de toenmalige eigenaar Pieter Eghels, baasbakker 

te Evergem en Karolus de Clievere, opkomende pachter een huurkontrakt 

afgesloten. waaruit wij het volgende lichten ( 105
) : de molen met woonhuis 

wordt gehuurd voor een termijn van 6 jaar, ingaande op meiavond 1826, 

~egen een jaarlijkse pachtsom van 210 gulden. Oe huurder is verplicht alle 

helastingen te betalen. I lij neemt al de staande, roerende en draaiende 

werken van de molen te zijnen laste. Zij werden geprezen door Auguslinus 

Pisonnier, molenmaker te Sleidinge voor de som van 1921,56 gulden. 

Tv1eerwaarde zal vergoed worden door de eigenaar, minwaarde op het einde 

Yan de termijn door de pachter. Het laatste jaar van zijn pacht mag de 

pachter geen nieuwe molensteen leggen zonder toelating van de eigenaar, 

zoniet zal hij eventuele vergoeding verbeuren. 

Na het beëindigen van deze termijn verlaat Karel de Clievere de 

molen en wordt in 1834 als pachter opgevolgd door /on-Baptist Neyt, zoon 

( 103) R.A.G. - Depot lluyghe. not. J. C. van Damme. 4 juni. 18 juni. 16 oktober 1822. 

nr. 40. 

( 104) G.E. - 37, nr. 687. - 2 oktober 1822. 

(105) N.A. - Depot de Sngher, Not. P. Van de Velde, 19 december 1825. nr. 141. 
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,·an Guilielmus, komende van Wippelgemmolen, naderhand gehuwd met 

F ranciska de Craene, waarbij hij 6 kinderen had (1° 6
). 

Rond dezelfde periode had er eveneens een wisseling van eigenaars 

plaats : bij erfenis kwam de molen in 1828 aan Dominikus Geers, onderwijzer 

te Oostakker ( 107
) en in 1859 bij verdeling aan Knre/ De Visscl1er-Geers 

geneesheer te Oostakker C oR) . 

.Jan-Baptist Neyl overleed in 1862 en werd opgevolgd door zijn zoon 

Piel er, in 1864 gehuwd met Filomena Standaert ( 111 !1). Deze laatste slaagt 

er in bij zijn h11welijk op 8 juli 1864 de molen te kopen van Karel de 

Visscher en zijn echtgenote I'1aria Geers. voor 7500 F. ( 110
). Kontant kan 

hij hierop 3500 F betalen. De rest, hetzij 4.000 F zal betaald worden 

hinnen een termijn van 25 jaar. vervallende 8 juli 1889, mils een jaarlijkse 

intrest van 4 %. \Van neer Pi eter Neyt. op 29 mei 1870 vroegtijdig over

lijdt. zit zijn weduwe dus nog diep in de schulden. Dit blijkt overduidelijk 

uil zijn Staat van Goed, gepasseerd voor Notaris Viktor Van de Velde op 

24 oktoher 1870. Allereerst kunnen wij er uil opmaken dat het woonhuis 

bestond uit 2 kamers, een keuken, een achterkeukentje, een vout, een kelder 

en een zolder. Wij stellen eveneens vast dat er hier sprake is van een 

gemengd landbouw- en muldersbedrijf. Inderdaad Pieter Neyt bezat een 

koe, een paard met veulen, een muilezel. 3 varkens, 4 karren en 1 ploeg. 

De vwchten te velde werden op 950 F geschat. In lotaal was er een baat 

van 4779,65 F. Dit kon evenwel niet opwegen tegen de nadelige ver

klaringen, die samen 10.307,93 F bedroegen. Daar de haten. behalve de 

kontante penningen en het maalloon niet konden gerealiseerd worden, was 

er in feite een tekort van meer dan 9.000 F. In eeh zulkdanige toestand 

kon de arme weduwe niet anders dan zo spoedig mogelijk hertrouwen. Dit 

geheurde dan ook op 12 april 1871 met de vroegere muldersknecht Con

stantinus Claeys. Op 24 november 1881 evenwel, week de familie defini

tief uit naar Antwerpen ( 111
). De molen werd toen aangekocht en be

trokken door Petrus Kerckaert-Sclwmp, die er in 1884 eveneens een stoom

maalderij inrichtte ( 112
). Vanaf 1887 werd zijn zoon Guslaa/ er 

mulfier ( 1 ':1). Samen mei zijn 3 zusters erffle hij in 1900 de molen (1 14
) 

( JO(j) G.E. - Bevolkingsregister 1846, F. 80. 

( 107) Archief van het Kadaster. Gent. - G.E. - Bernarl:daging Schf'pmkollegf' n° 71. Jó 

augustus 1828. 

( I 08) ArchiPf van het Kar!astPr. GPnt. 

( 109) G.E. - !1evolkingsrPgistPr 1866. F. 79. 

( IlO) N.A. -Depot de Sagher, Nol. V. van rlc Velde, 2·1 oktohf'f 1870, nr. m. 
(I 11) G.E. - BPvolkingsrcgister 1880-90, F. 73. 

( 112) Archief van hd Kadaster, Gent. 

( 113) G.E. -BPvolkingsrPgislf'f 1880-90 r. 73: 1890-1900 r. 70. 
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en verkocht hem in 1923 aan zijn voormalige muldersknecht Edward 
Dlwndl. Lang zou deze laatste de molen niet meer bedienen, want een 

f>tormwind in 1926 deecl rte oude houten windmolen ineenstorten en 

definiliPf verdwijnen. 

*** 
Binnen Evergem-St-Baafs werd in 1645 een derde windmolen opge

richt : de \Vippelgemmolen. Oe oorkonde van 23 januari 1646, waarbij 

Antonius Triest, bisschop van Gent. als Graaf van Evergem. de toelating 

geeft aan .Jacques de Wulf en Lieven van Vooren een korenwindmolen 

op te richten te Wippelgem. mits een jaarlijkse cijnsrente van 5 lb. gr. en 

dit voor een periode van 27 jaar. is nog bewaard bij de huidige mulder. 

Kamiel Nt>yl ( 11
"). 

Het zal aan de oprichters verboelen zijn het graan te malen van 

personen op de westzijde van de Burggravenstroom en dit op straf van 

60 lb. par. ( 1 16
). In feite \-vas zijn gebied aldus beperkt tot de inwoners van 

Over-het-\Valer en meer speciaal voor Wippelgem, daar de zuidelijke zijde 

\'Uil de wijk Over-het-Water door Kerkbrugmolen bediend werd. 

Pas op 1 oktober 1676 wordt door Lieven van Vooren, een nieuwe 

~ermijn van 29 jaar als cijnspachter en eigenaar van Wippelgemmolen 

ingezet ( 117
). 

Warmeer Lieven van Vooren, de oude. mede-oprichter van de molen 

op 4 oktober 1677 overlijdt, worden de eigendomsverhoudingen zeer ge

kompliceerd ( 118
). Tijdens zijn huwelijk was deze laatste eveneens in het 

bezit gekomen van de andere helft van Wippelgem. Samen met zijn kin

deren l\1atlheus, .Janneken. gehuwd met Pieter Steyaert, Lieven en Marie, 

gehuwd met Adriaan Reyniers. haatte hij rte molen uit. Door het vroeg

tijdig overlijden van zijn kinderen l\1arie, gestorven op 8 mei 1676 ( 119
) 

en Lieven. overleden op 29 maart 1677 ( 120
} hebben ook deze wezen 

recht op hun deel in \Vippelgemmolen. Uit de Staat van Marie van 

Vooren. stellen wij vast dat haar man Adriaan Reyniers effektief de molen 

medelwclienrte. tIPt sterfhuis heeft een aandeel in de meerwaarde van de 

( 114) Archief van hPt Kadaster, Gent. 

( 115) Onze harlp[ijkste dank gaal naar de heN Kamiel Ncyt. muldN LP \VippclgPm rlic 

ons bNPielwillig inzage VPrlPPn(IP van rlit hPlangrijk dokument. 

(116) R.A.G.-B. 220. 

( 117) RAG.-B. 248. ]{pb•ning Grote Ontvang 1ó7ó. 

( 118) R.A.G.-E. 231. [
0 ó4v0

. - Staat van Goed 20 april 1678. 

(I 19) R.A.G.-E. 231. fo ó2v0
• - Staat van Goed 20 april 1678. 

( 120) R.A.G.-E. 231. f" (>3v 0
• - Staal van Goed 20 april 1ó78. 
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prijsij van de molen ten bedrage van 9 lb. G sch. 9 gr. ; er is een schuld in 

moienpacht ten bedrage van 10 lb. Ook in de staal van Lieven van Vooren. 

de jonge. vinden wij een post betreffende verachterde molenpacht 

Lieven van Vooren. de oude. bezat eveneens de herherg «de Hert» op 

Evergem-Dorp. waar zijn wPduwe overleed in november 1683. Zij was toen 

nog eigenares van Wippelgemmolen. want de molencijns werd door haar 

hetaald aan de ontvanger van het Bisdom Gent over de jaren 1681 en 

1682 ( 121
). Op 21 oktober 1ó82 evenwel had Pierijntje Pieters. We Lieven 

van Vooren. de oude. % van de molen aan haar zoon Mattheus verkocht 

voor 76 lb. gr. ( 122
). 

Na het overlijden van .lanneken van Vooren in maart 1695 (1 2"
1

) en 

haar echtgenooi Pieter Steyaert op 2 november 1699 (1 24
) vinden wij 

uitsluitend Mnt.'!Jeus als mulder-eig,enaar terug (1 2
"'). ln 1715 richt hij om 

de geelwongen werkloosheid tijdens windstille perioden uit te schakelen. 

een rosmolen op. waarvoor hij C'c>n nieuwe cijns van 4 sch. 8 gr. moet 

l>clalen ( 126
). 

Voor cle eerste maal vvorelt hier tevens zijn zoon Pieter als mede

eigennar vcmoemd. De familie van Vooren wijkt ondertussen uit naar 

\Vondelgcm en jakobus cle Poor/er. zoon vnn de Doornzeelse mulder 

.'\hrnham ( z.ie verwantschapstabel de Poorter) huurt Wïppelgemmolen 

van omstreeks 1720 tol 175ó. 

Dat de familie van Vooren zich ondertussen opgewerkt had tot de 

bezittende klasse. moge blijken uit de Staat van Goed van Pieter van 

Vooren. overleden te \Vondelgem op 3 okt,)ber 1725 (1 27
). 

De vijf wezen waren toen gerechtigd in 15 partijen land en een hof-

5lede te Wippelgem. aankomend van grootvaders zijde en 14 partijen land 

en hezel te renten te Evergem en Wondelgem gemeenschappelijk door de 

ouders verworven tijdens hun huwelijk. Ook de totale baat der roerende 

goederen overtrof met 291 lb. 3 sch. 1 gr. 5 den .. de nadelige verklaringen. 

Na de dood van hun grootvader Mattheus van Vooren, overleden te 

Wonde/gem op 15 januari 1732 ( 128
). komen de weduwe van Pi eter van 

Vooren. Lievijne Slock. ondertussen hertrouwd met Joris Goethals. en 

( 121) R.A.G.-E. 232. fo 14r0
. - Staat van Goed 11 oktober 1684. 

(122) R.A.G.-E. 419, [0 145v0
.- Verkoping 2 oktober 1682. 

( 123) R.A.G.-E. 234, fo 23r0
. - Staat van Goed 25 september 1697. 

( 124) R.A.G.-E. 234. [0 149v0
. - Staat van Goed 16 juni 1700. 

(125) R.A.G.-B. 267- B. 283. Rekeningen Grote Ontvang Evergcm 1ó99-1716. 

( 126) R.A.G.-B. 284. Rekening Grote Ontvang Evergem 1717. 

( 127) R.!\.G.-E. 306, nr. 43. Staat van Goed 3 oktober 1725. 

( 128) R.!\.G.-E. 241. fo 182r0 
- Staat van Goed 21 mei 1732. 
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\ \' ip p<' lg .. mm0 le11 . 

\' ïJnaf dc zu idzij(!(' Ç!t'liC'n 

h <ta r kinci c ren i11 lwl mil ,, IH'z il va n d eze gm,d e re JJ. Wij \'crn e m e n e r n og 

110g tlil dal J a ko bu s d< ' P oorte re een m n lenp<l c hl he l<l a ll va 11 23 lb . çr. -

ill 17-1-1 reeel s Qr, lh . - e 11 d a l h e l dril <ti e ncl <' w e rk \' <l il d e m o le n ge prezen 

W<'rd o p 14(J lh. 15 sc h. 

Or 16 juli 17-12 kr t't'g M a ri a rliW va n V ooren ra Pi e le r . gehu wd m e L 

Pie le r D e unin e k fs .Ja n b ij ond e rlin ge verk ave lin g d e h e lft va n \ Vippe lge m

m o len in h a ar h ez il ; d e ond e re h e lft blee r aan h ao r moed e r Li ev ijn e S loc k. 

O p d eze h e lft neeml Pi e le r D e unin c k een zw a re h ypo th eek va n 150 l b. gr. 

wi sse lge ld , ten pro fijl e va n d e pri o rin va n h e t Kl ooste r d e r Predik

h e ressen . ( 1 ~ 9 ) . 

D eze zw aar geh y po th ekeerd e m o len vvo reiL d oo r d e b e id e e igena ars 

.Jo ri s Goe th a ls en Pi e te r lJ c unin c k o p 23 re hru a ri 1756 voo r LJooo gtdd en 

vP rk oc hl aa n Liuinu s J\ley l fs / on ( 1'1" ). 

( 129) R.A.C -E. 594 , f" 204 r0
. - B" r" nling 29 mei 174 '1. 

( 130) R.i\.C.-E. 435 , f" 11i3r0
. - VNkopi11 a 23 febru ari 175ri. 
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De koper zal er in gebruik van komen op 1 mei eerstvolgend. Reeds 

op 3 mei 1756 lost hij de rente van 150 lb in (131
). 

Livinus Neyt. de slamvader van het Evergem se muldersgeslacht (zie 

verwantschaps!tahel) overlijdt op 4 april 1767 en laat een weduwe met 6 

minderjarige kinderen achter (1'12
). 

Naast de molen met een parlij land, had Lieven tijdens zijn huwelijk nog 

-~ andere partijen gekocht, die evenwel bezet waren met twee losrenten, 

samen ten belope van 350 lb. gr. De lotale baat van zijn Staat beliep 310 

lb. 17 sch. 10 gr., waarvan veruit het voornaamste deel ingenomen werd 

door het draaiende werk van de molen dat op 163 lb. 5 sch. 4 gr. geprezen 

werd. In de stallingen treffen wij 2 koeien, 1 rund, 1 kalf. 4 ezels en 2 

lopers (jonge varkens) aan. wat er op wijst dat ook Lieven Neyt op be

scheidPn srhaal aan veeleelt deed. Bepaald veel schulden zijn er eigenlijk 

niet : een obligatie van 35 lb., en 3 jaar verachterde windcijns aan het 

Bisdom Gent zijn de voornaamste posten. De staat sluit met een batig 

~aldo van 187 lh. 9 sch. 6 gr. 

Samen met haar aankomende zoons weet de achtergebleven weduwe, 

i'1aaiken de Wilde, er zich prachtig doorheen te slaan. Wanneer zlij op 

haar beurt op 25 januari 1778 overlijdt, slaan de zaken er heel wat gun

stiger voor ( 133
). Üp 11 jaar tijd is het onroerend bezit met een partij meers 

aangegrr:>eid, en is de totale baat gestegen tot 343 lb. 10 sch. 6 cl. en daar 

er bijna geen schulden zijn, is er een overschot van 331 lb. 4 sch. 10 gr. 

Vennclrlen wij verder nog dat de rosmolen, waarvoor een aparte cijns 

van 4 sch. 8 gr. diende betaald, afbrandde in 1787 en voorlopig niet meer 

wen·! opgericht ( 134
). Ondertussen waren twee der zonen Guilielmus en 

Louis gehuwd ( m). I )e ouderlijke bezittingen bleven evenwel tot 1 

augustus 181 1 in gemeenschap. Pas dan had de definitieve verkaveling 

plaats (1 36
). 

Kavel A. toebehorend aan Guilielmus Neyt, omvatte de westkant van 

een behuisde hofstede aan Wippelgemhmg, de helft van het molensltuk. 

de noordbmt van het klein molenstuk. de noordkant van de partij den 

bosch », nog een meers ach ter Meintjensgoed en een eltingmeers in cle 

Kmtwenhroeken. 

KavPI B aan Ludovikus Neyt, omvaltP de andere helft der hoger

genoemde stukken. met dif'n verstande dat R aan A 239.44 F of 22 lh. gr. 

( 131) R.A.G.-E. 594, ra 204ra. - Randnota. 

( 132) R.A.G.-E. 252. fo 131 ra. - Staat van Gord 29 juli I 767. 

( 133) f\.A.G.-E. 256, fo 38r0
. - Staat van Gord 30 septc>mher 1778. 

( 134) R.A.G.-11. 330. - Rekening Grote Ontvang EvNgc>m I 790. 

( 13')) G.E. - Rcvolkingsr<'gist<>r 1798 F. 28. F. 29. 

( 13ó) Stuk in privaat l><•zit bij KamiPl Nc>yl. \'oor dr inzage ervan hnrtdiib' dnnk. 
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courant moet opleggen. Oe molen zelf blijft gemeenschappelijk, samen met 

de nieuwopgerichte rosmolen. Van nu af tot 1895 zal Wippelgemmolen 

door twee families uitgebaat worden. 

Een vragenlijst van 28 september 1818 licht ons in, hoe te Evergem 

het maalloon berekend werd ( 137
). Het maalrecht wordt in natura betaald 

door de landbouwers en in speciën door de burgers, de bakkers, de brouwers 

en de brandewijns:tokers. In natura bedraagt dit recht 6 kg per hl rogge of 

tarwe. Aan de mulder wordt verder nog 1 kg afval per hl toegestaan. ln 

speciën bedraagt het tarief 25,71 cent per hl voor de rogge en 30 cent per 

hl voor de tarwe. Het gemeentebestuur zal er naar streven, de betaling in 

in natura, die gemakkelijk tot onregelmatigheden aanleiding kan geven, te 

Yervangen door betaling in speciën. 

ln de vragenlijst van 2 oktober 1822 vernemen wij nog het een en 

ander over onze molen ( 138
). \Vippelgemmolen bevindt zich op 3750 m. 

van het dorpscentrum. Het fortuin van de eigenaars Louis en Guillaume 

Neyt wordt op middelmatig geschat. Oe jaarlijkse belasting bedraagt 

29,53 fl en de omzet 110.000 nederlandse pond. 

\Vanneer Louis Neyt fs Livinus op 8 januari 1825 overlijdt, wordt de 

nalatenschap onder zijn 9 kinderen verdeeld ( 139
). 

Oe totale inboedel verzameld in de keuken, de kamer, het achterhuis, 

de kelder, de zolder, het voutje. het klein kamertje, de s.chuur en op het 

hof wordt op 1653,84 gulden geprezen. Hierin zijn eveneens begrepen de 

helft in ee1n paard, 3 melkkoeien, 1 nmd en 1 kalf. de helft in 3 ezels en 

een stuk lijnwaad op het weefgetouw. 

De kontante penningen belopen 4681.02 gulden. een belangrijke som 

voor die tijd. l__,auis Neyt is eveneens als geldschieter opgetreden : Pieter 

Grijp is hem 41.14 gulden schuldig voor geleend geld. Livinus de Zutter, 

pachter van het Goed te Woestijne. 127,77 gulden. Jan-Baptist van 

Vooren 372 gulden. Livinus Schauvliege 243,77 gulden, de weduwe en 

kinderen Macharius Casteels 74.57 gulden, Pieter Frans van de Velde 

43.72 gulden en Jakobus de Craene 43,72 gulden. Samen met het bedrag 

der landpachten en dat der kontante penningen, beloopt dit tegoed 5924.59 

gulden. De onroerende goederen bestaande uit 14 partijen land, een woonhuis 

en de helft van de molen toen op 1700 gulden geschat, belopen gezamen

lijk 12.620 gulden. Daar molen en huis in gemeenschappelijk bezit met 

Guilielmus Neyt, helast zijn met een eeuwige rente van 1800 gulden, dient 

hier dit bedrag over de helft of 900 gulden afgetrokken. wat betekent dat 

( 137) G.E. - 37, nr. 25. Briefwisseling 28 september 1818. 

( 138) G.E. - 37. nr. 687. Briefwisseling 2 oktober 1822. 

(139) N.A.- Depot de Sagher, Not. Pietervan de Velde, 1825, nr.120. 
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het !l lobaal ncllo-b edra ~ d er onroerende goederen van Louis N eyt 1l.720 

guldt·n lwdwagl. T ell en wij IJL! d e dri e poslen sa men dan b eloopt h et ganse 

roilll ill \'a ll l.o ui s Ncyl , ICJ.2<)8, -15 ~uld en. W al ons in deze verkaveling 

n ' rdl'r in.lcrcsscerl is , da l de helrl 1·an d e molen locgewezen wordl aan 

l ~n gP IIwrlu s Ncyl. di e sa men mcl zijn broer C crurd , de molen later zal 

uil boten. 

I ) oor het Ol'l' rliJ<I c• ,, ,·: til C uili cln,u s, broPr lë:ln Louis, op 24 januari 

1855 en hel I'Crl rck '·"n di ens heid e zonen l ~o ui s en Ja n-l3nplisL. respekti eve

J, jk i11 IS I!1 ll ilitr 1
1H· lzelt•mo le ll Pil in 18 ) -1 nnnr Kcrkbru ~m o l en , zijn de 

lll'iclc IOIH'II ' '' " I .oui;; : t:uyei/H'rlus c• u G l'mrcfu s Ncy l, ook in h el b zit) 

gp kom c11 '''" de a nd ere Iw II l I ' all \Vi plw lgP mm olcn ( 1 ~ 0 ), cl ie zij op h11n 

l>cttrl . IHI elk 1oor d t· hclrt 111 1i e" w' hntikcn . 

I k i<lc hrot•r;; z iJl I Oll clcrlu s:;cn ge h 111Vf l. ))eze loes lnnd zal ongewijzigd 

:J iijl·t·n Lol hij hel m·crli jclen 1·an J -~ ngc lhertu s N eyt op 51 december 

18(>) ('''). ll 1-t jam ciamop hcs luil de Ol'erl,'vende dee lgenoot G era rd 

Neyl . de hotd en ll'iiHimo lcll le ,dopc·n e11 Lc Ycn ·angcn door een ni eu 1Ye 

sl<·n< 'll ll'illdlllu l<'n. I liJ IITrd gebouwd op een hoge berm , waarin een ruim e 

onrl1'1bnwr ll'crcl opgl'lrokk e11. ;odat clc molcnnm en zijn kli ënlen gema k

kclq k nwl p<tiln l c11 br ko11c lcn IJill ll CIII'iJcl cn , ;onder nulli~c ruimte te 

llloell'll Jl i'IJ >i-2<'11 '11. IJ, ·zc· sLCilCII molc11. zoa ls wij hem 11u nog kunn en zien , 

\ \'ippelgc mmoicn 1nel Burgg raY e nslroom 

(1 1u) C.I.:: 
(1 -11) CE 

_OG 

KaJ a, lr<tle lc·ggl'r 1835 . 

Burge r, Lund-OverJ,jde n> l bG3. 



zij het dan in erg vervallen toestand, is gebouwd met beweegbare kap naar 

het model van Ooornzelemolen ( 1839). De bouwstenen werden vanuit 

Langerbrugge op platte schuiten overgeladen in de Burggravenstroom en 

gelost aan de aard of aanlegplaats van de molen nabij Wippelgembrug. 

Na het overlijden van de We Engelhert Neyt op 30 mei 1868, werden 

haar bezittingen onder de twee kinderen verdeeld, waarbij de helft van de 

molen, gebouwd in gemeenschap met Gerard Neyt, toekwam aan Ivo Neyl. 

Oe helft van deze nieuwgebouwde molen werd toen geschat op 

sooo F (1 42
). 

In 1870 werd er een s/oomluig geplaatst, de eerste stap naar de 

mechanisatie, die van nu af de rosmolen overbodig maakte ( 143
). Na het 

overlijden van Gerard Neyt in 1876, volgt de enige overlevende zoon 

Jakob-Frans hem op als mulder, doch het is pas in 1887 dat de molen in 

gemeenschappelijk bezit komt der beide neven Ivo en Jakob Frans (1 44
). 

Tussen die twee boterde het blijkbaar niet al te best ; misschien wilde elk 

van beiden het laken teveel naar zijn kant trekken. Het kwam zelfs zo ver 

dat Jakob Frans een tweede molen dreigde op te richten indien hij de 

volledige zeggingschap over de bestaande niet kreeg. Het eindigde hiermee 

dat Ivo Neyt zijn deel verkocht aan Jakob-Frans voor 12000 F en dat lvo 

met zijn gezin het jaar nadien vertrok naar Zeizate ( 145
). 

Van deze triomf konden Jakob-Frans en zijn echtgenote Julie Holle

bosch niet lang genielen, want beiden overleden reeds in 1898 ( 146
). 

Als oudste en enige zoon bleef de 22-jarige Kamiel als opvolger van 

zijn vader over. Tijdens zijn lang leven is het hem beschoren als laatste telg 

~ Kamiel is jonggezel ~ van he<L muldersgeslacht Neyt, in het stamhuis 

zelf. waar zijn betovergrootevader Livinus zich in 1756 kwam vestigen, de 

op- en neergang van het aloude muldersbedrijf op de voet te volgen. Met 

weemoed denkt Kamiel terug aan de gouden tijd vóór de eerste wereld

oorlog, toen de konkurrentie der elektrische maalderijen zich praktisch nog 

niet voelen liet. Ook tussen de lwee wereldoorlogen kende hij nog goede 

jaren. Onmiddellijk na de meidagen 1940 liet Kamiel de molen nog draaien. 

Maar de draait>nde wieken alarmeerden al te zeer de ijverige voedsel

kontroleurs. Hierop besloot de mulder de molen stil te leggen, voorlopig ... 

maar het werd definitief. 

( 142) N.A. - Depot de Sagher. Not. E. Beernaert. 1868. nr. 85. 

( 143) Archief van het Kadaster. Gent. 

( 144) Archief van het Kadaster. Gent. 

( 145) De mceslc van de~c inlichtingen werden mij versleekt door Kamiel Neyt. huidige 

mulder-eigenaar, waarvoor wij hem van harte danken. Zie eveneens Archief van 

het Kadaster, Gent. 

( 146) G.E. - Bevolkingsregister 1890-1900, r. 1187. 
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Sinds de laatste wereldoorlog is elk landbouwbedrijf van enig belang 

met een eigen elektrische maalderij uitgerust en kleinere bedrijven worden 

regelmatig bezocht door reiz.ende elektrische maalderijen. Het tijdperk der 

windmolens is definitief voorbij. Aan deze evoluttie van de tijd is ook 

Wippelgemmolen niet kunnen ontsnappen . 

Sinds staat de stenen reus er nog onbeweeglijk. Wel worden er lof

waardige pogingen aangewend om hem te klasseren en te restaureren. Het 

wordt hoog lijd. De kap steekt reeds vol gaten en de onttakeling is niet 

meer <te stuiten. Alleen de stenen romp is nog intakt. 

d-let is onbegrijpelijk» zucht de thans 84-jarige Kamiel «dat in één 

mensenleeftijd een zulkdanig kapitaal volledig waardeloos is gewordem. 

*** 
Op de wijk Belzele. onder de heerlijkheid Vinderhoute, bevonden 

zich eveneens twee windmolens, waarvan de Befzelemolen de oudste en 

belangrijkste was. Nopens zijn oorsprong zijn we heel slecht ingelicht. 

De Potter en Broeckaert beweren naar een ontoegankelijke bron, dat de 

molen pas in 1504 zou opgericht zijn (1 47
). 

Oudere vermeldingen van Belzele-molen vonden wij echter reeds in 

1--139, toen hij gedeeltelijk in bezit was van I ehane Poefs, \V e I an Goel
hals(148). 

Verder spreekt De Potter eveneens over een oliewindmolen, die in 

1--103 door Zeg er Pannecoucke zou opgericht zijn ( 149
). 

J'vlogelijk is er een zekere verwarring tussen beide molens ontstaan. 

Van de oliemolen hebben wij evenwel nooit enig spoor gevonden. 

In 1504 gaf graaf Laval. heer van Vinderhoute, aan Jan van der 

Hasselt en Pieter van \Vetleren vergunning om een molen op te richten, 

met recht van vrije maalderij. mits een jaarlijkse cijns van 1 mud rogge. 

Nog in een ordonnantie van 1664 wordt dit recht van de heer d'uidelijk 

bepaald : «Ende alsoo de andersalen ende persoonen woonende op de 

heerlichede van Vinderhaute ende 1'1erendree inghevolghe vanden denom

hremente vande selve heewlichede ghehauden syn lwerlieder graenen Ie 

doen ende laeten maelen op de meulens van den f1eere ter eausen van syne 

vrye maelderye, op peyne van by den ghonen de contrarie doende te ver

beuren. telcker reyse drye ponden parisis, metsgaders confiscatie vanclen 

sack ende graenen, soo wort by desen an een ieghelycken gheordonneerl, 

( 147) F. DE PUnER & .l. 13ROECKAERT. Gesc/1iedenis d<'r Oustvlaarusclw Ge

meenten. Evergem, p. 21. Gent 1865. 

( 148) S.A.G. - Reeks 301./35 [0 85r0
. - 14 januari 1439 n.s. 

( 149) DE POTTER. Evergem, p. 22. 
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tselve precyselyck t'achtervolghen, op de selve boete ende verbeurte, waer

Yan den aenbringher prouffycteren sa! het derde ... ». (1 50
). 

In 1536 was de eigenaar-gebruiker van de molen Piliep de Baerde

maecker. Volgens het penningkohier van 1571 is de molen in bezit van de 

\Ve Joos de Baerdemaecker. Het mulders- en landbouwbedrijf waren hier 

nauw aan mekaar gekoppeld en wij ·twijfelen er zelfs aan of het eerste hier 

als hoofdberoep gelden kon. Oe We Joos de Baerdemaecker baatte immers 

een landbouwbedrijf uit van 21 ha, op één na het grootste van gans 

Belzele, waarvan slechts 5 ha pachtland en 16 ha eigendom. In de totale 

taksatie maakt het bedrag van de molen slechts 27% uit (7 lb. op 25 lb. 

13 sch.). terwijl hij de andere mulders, de molen het leeuwendeel van de 

aanslag vertegenwoordigt. Zij gebruiken bijna geen landbouwland ( 151
). 

Wij leren de familie de Baerdemaecker kennen als één der voornaamste 

van het XVI~ eeuwse Belzele. 

In 1574 liggen de verhoudingen enigszins anders : het landbouwbedrijf 

blijkt op naam te staan van de We Joos de Baerdemaecker ( 152
) terwijl de 

molen afZ'onderlijk op de twee zonen Lieven en Bartholomeus gesteld is. 

De aanslag is eveneens met 1 lb. verhoogd ( 153
). 

Korte tijd nadien koopt Bartholomeus het deel van zijn broer en wordt 

dus volledig eigenaar van de molen ( 154
). 

Ook Bartholomeus de Baerdemaecker zal met zijn familie in de chaos 

der geuzentroebelen ten onder gaan. Reeds vóór 1586 is hijzelf en zijn 

echtgenote overleden. De 3 achtergelaten weesjes staan onder voogdij van 

Lieven de Baerdemaecker. zijn broer en Pi eter Temmerman ( 155
). 

De eerste echo van Belzele-molen, die wij na de troebelen opvangen, 

is van 1601. Bartholomeus van Wilclero wordt dan als «meulenaere tol 

Belzele» vermeld ( 156
), maar dat is dan ook alles. 

Korte tijd nadien wordt de molen gezamenlijk bezit van /oos Blanckaert 

en Joos de Poorter. Eerstgenoemde verkoopt op 13 januari 1614 zijn deel 

aan zijn medevennoot met daarbij «zekeren steert ende ouden staeek 

ligghende te Wesbeke voor zo vele alle de zelve haulen hem vercoopere 

(150) D. BERTEN.- Coutumes des Seigneuries enclaVIles dans Ie Vieuxbourg de Gand. 

p. 691. Brussel 1904. 

(151) S.A.G.-P.E. 1571, fo l8r0 , 61r0 • 

(152) S.A.G.-P.E. 1574. f0 20r0
, 81v0

. 

( 153) S.A.G.-P.E. 1574. fo 92v0
• 

( 154) R.A.G.-E. 225, fo 49v0 • 

( 155) R.A.G.-E. 225. fo 49v0 
: 226. fo 13v0 

: 227. fo 39r0
• 

(156) R.A.G.-E. 59, f0 157r0
. 
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annegaen». Dit alles voor een bedrag van 400 gulden met daarbij 6 lb. gr. 

voor een hoofdkleed aan de vrouw en de dochter van de verkoper ( 157
). 

Enkele maanden nadien op 23 juli 1614 verkoopt Joos de Poorter fs 

Joos de ganse molen aan Pieter Goethals /s Gerolf voor 1000 karolus

gulden ( 158
). De laS:ten waarmede deze molen bezwaard is, bestaan uit 

een cijnsrente van 6 zakken rogge jaarlijks. gaande uit de wal, ten profijte 

van de heer van Vinderhou te, 12 gr. voor de ontvanger ( verzetgeld) en 

4 lb. voor een hoofdkleed. 

Pieter Goethals wordt als mulder-eigenaar door zijn zoon ]an opgevolgd 

tot 1653, datum van zijn overlijden ( 159
). Jan overleefde aldus zijn zoon 

?ieler, die samen met hem de molen bedreef, maar reeds overleed in 

1649 (1 60
). 

Deze laatste was gerechtigd in delen van de ros- en windmolen lte 

Belzele en in 1/6 van Hondekensmolen te Sleidinge, wijk Hooiwege. 

Cornelia Goethals fs Andries, weduwe van Pieter Goethals fs Jan, her

trouwde met Jan van Hecke. Bij het overlijden van hun patemele groot

ouders Jan Goethals en Jozijntje HeekstiL ontvingen de wezen van Pieter 

Goethals verschillende partijen land. De delen in Belzele-molen bleven 

evenwel gemeenschappelijk bezit ( 161
). Samen met zijn zwager Gerard 

Goethals /s ]an baat /an uan liecke nu de molen uit (1 62
). 

Gerard Goethals overleed vóór 1680. Zijn kinderen blijven nog in 

onverdeeldheid, want bij het overlijden van Tanneken Goethals fa Gerard, 

gehuwd mel .Joos Steyaert, wordt op 20 september 1681 door meester Jan 

van den Bossche, molenmaker. de molen van Belzele geprezen, opdat Jan 

Goethals fs Gerard het recht van zijn overleden zuster in de molen zou 

kunnen afkopen. De prijzij geeft een inventaris van de molen, die wij hier 

integraal overnemen : «eerst de onderplaete met haere blocksels. De upper

plaete met haer blocksels. Item den Staeek metten zetel, de onderste rnaene 

metten Stropbandt Item beede de voechauten ghesloten met ijseren bauten. 

ltem heede de Saelbalcken, ghesloten met yseren bauten. Item den steegher 

met zijn trappen. de hanghelhauten met beede de Loopstocken. Item den 

steirt met het Calf ende yseren bauten. Item den ondersten zolder met het 

bert ende naeghels. Item het cleen steegherken met zijn trappen. Item den 

(157) R.A.G.-V. 99, [0 86v0
.- Verkoping 13 januari 1614. 

( 158) <eene coorenwintmuelene als hem competeert metten beerghe daer up ende afrede 

ende andere toebehoorten mitsgaders de hauten rontomme den \Val van dien 

ligghende ende zekeren ouden slaeek ligghende te Westbeke~. R.A.G.-V. 99, fo 96r0
• 

(159) R.A.G.-S. 764, [0 69r0
; 765, [0 222v0

• 

(160) R.A.G.-V. 65. nr. 14. Staat van Goed 24 maart 1649. 

(161) R.A.G.-V. 65. Staat van Goed 24 september 1653. 

( 162) R.A.G.-V. 65, nr. 17. Staat van Goed 7 juni 1657. 
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steenbalck met zijn maene. Item den wintpeulm met het Creupel ghespan. 

!Lem den yserbalck. Item den Steunbalck. Item den pinnebalck. Item het 

waeyghespan met den priem. Item gheheel de vurst van de dacklijste oppe

wuerts kepers ende bert. ghedeckt met hauten Schaillien. Item gheheel den 

\'ierkanten kocker te wetene beede de platte syen met zijn bert. Item den 

Wintweech met zijn balcxkens ende bert ende ghedeckt met hauten 

schaillien. Item den voorwech met zyn hert. Item de deure met het Slot 

ende eradeL Item hel hauterken vooren ande meulen, den oppersten solder 

metten Steenbeke. Voorts de rosmeulen. Eerst beede de platte zyen met 

haer plaeten ende dacklijsten. Item den achlerweech mette plaeten ende 

coppelbalck. I tem den voorweech plaele, coppelbuer ende de deure. Item 

de vursl melte kepers. latten. stroodack. Item het Steenbedde. Item den 

moerbalek Steegherken. Bedraegende den zeiven prijs tsaemen naerdien 

elck stuck separatelick is gheestimeert ter so ( m) me van een hondert vijf en 

tachtentich ponden ende acht groo (te) n. midtsgaders hebbe ook gheestimeert 

den beirch daerop de zelve meulen is staende die in prijse bedraecht ter 

so(m)me van acht ponden groo(te)m ( 163
). De totale waarde van de 

molen bedroeg dus 193 lb. 0 sch. 8 gr. 

Aan de andere kant zien wij hoe Jozijritje Goethals, gehuwd met Jan 

Cri el, op 7 mei 1690, voor meester Fil iep F rigael. openbaar notaris te Gent, 

haar deel in Belzele-molen afstaat voor 28 lb. gr. ( 164
). 

Aldus kwam de ene helft van de molen in handen van Gerard's 

kinderen, /an en Frans Goethals en de andere helft aan Andries Goethals, 

zoon van Pi eter en neef der voorgaande (Zie verwantschapstabel Goet
hals I). 

Jan en Frans sterven beiden vroegtijdig. De eerste in juni 1698. Zijn 

weduwe, Lievijne van 1-lecke. blijFt met 5 minderjarige kinderen achter ( 165
). 

De 5 wezen behouden hun aandeel in de 7/15 van Belzelemolen. Zij 

moeten nog een gedeeltelijke pacht betalen aan Frans Goethals. Daar er 

slech ls een kommer is van 21 lh. 16 sch. 3 gr .. beloopt hel hal:ig saldo 

64 lh 6 sch. 6 gr. 

Frans Goethals sterft op zijn beurt te Belzele op 25 februari 1700 ( 166
). 

I-lij was gehuwd met Petronalla de Scheirelere fa Joris, dochter van een 

aloud muldersgeslachl, dat molens bezat l e Sleidinge ( Kattekeermolen) 

en te Knesselare, nabij de kerk. De helft van de molen, die gezamenlijk in 

bezit was der weduwen Jan en Frans Goethals werd toen geprezen op 

(163) R.A.G.-V. 123. Prijsij 20 s<"plembcr 1681. 

( 164) R.A.G.-V. 123. Verkoping 7 mei 1690. 

( 165) R.A.G.-V. 56, fo 134v0 
- Staat van Goed 25 september 1698. 

( 166) R.A.G.-V. 56, fo 157r0
. - Staat van Goed 13 mei 1700. 
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36 lb. 15 sch. 8 gr. Üok deze staat sluit met een boni van 36 lb. 16 sch. 

1 gr. 

De mulders-gebruikers van de molen waren toen Andries Goethals, 

hoger vernoemd voor de helft en Jan van H ecke /s Piet er, eveneens voot 

de helft. In het Landboek van Belzele werd de molen toen getakseerd op 

een waarde van 9 gemeiJ:en ( ± 4 ha) landbouwland ( 167
). 

Dat Belzele-molen overigens in geen schitterende materiële toestand 

verkeerde, moge blijken uit het feit dat hij niet bestand was tegen de storm

wind van 8 december 1703, die de molen bijna totaal vernietigde ( 168
). 

De weduwe en wezen van Jan Goethals, die financieel in de on

mogelijkheid verkeren, de molen behoorlijk :te herstellen, verkopen hun deel 

(2/:28 van de molen) aan de weduwe Frans Goethals, ondertussen her

trouwd met Jan van Hecke, voor 5 lb. gr .Deze laatsten bezaten trouwens 

reeds 12/28 van de molen. 

Andries Goethals, bezitter van de andere helft, verkoopt op 1 maart 

1711 zijn deel aan de heer van Vinderhaute (1 69
), zodat van nu af de 

toenmalige mulder Jan van Hecke, de ganse molen in gebruik heeft, voor 

de helf:t als pachter en voor de helft als eigenaar. 

Jan van Hecke sterft op 14 januari 1714 en Petronelia de Scheirelere 

wordt voor de tweede maal weduwe ( 170
). Tijdens dit huwelijk was er 

r!ochtans orde geschapen in de ingewikkelde verdelingskwestie van Belzele

molen. De ene helft was stevig in handen gekomen van Jan van Hecke. 

Hierbij dienden nog 5 nieuw-aangekochte partijen land gevoegd. Er was 

zelfs een nieuwe keuken aangebouwd op 1 mei 1711. De totale huisraad 

der beide kamers bedroeg 34 lb. 11 sch. 2 gr. In de woonkamer hingen 8 

hespen, was er een vollechge haarduitrusting, en stonden nog twee spinne

wielen. Jan van Hecke was ook gelijktijdig boer. In zijn stallingen bevonden 

zich een zwarte koe, een vaars en een varken en op zijn erf liep een haan 

met 6 hennen. Üp zijn beide voorraadzolders lagen 20 z:akken boekweit, en 

2 Y2 zakken tarwe opgestapeld. In de molen zelf bevonden zich 3 zakken 

rogge en 2 zakken boekweit. Oe helft van de draaiende werken van 

Belzele-molen werd toen op 69 lb. 19 sch. 4 gr. geprezen door Lieven van 

Damme. Schulden waren er niet heel veel, zodat de staat met een batig 

saldo van 132 lb. 16 sch. 2 gr. 6 cl. kon afsluiten. 

( 167) R.A.G.-V. 183. {0 214r0
• 

(168) R.A.G.-V. 110. {0 29v0
• Verkoping 31 januari 1704. 

(169) R.A.G.-V. 59, {0 216v0 • 

(170) R.A.G.-V. 57, fo 93r0
. -Staat van Goed 18 maart 1714. 
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Wegens de ongunstige tijdsomstandigheden vroeg de heer van Vinder

hollJte, die naast de helft van Belzele-molen ook Kuitenbergmolen in bezit 

had. in 1715 belastingsvermindering voor beide molens ( 171
). 

Na de dood van haar tweede man, trouwde Petronelia nog een derde 

maal, ditmaal met Marten Monnaers, mulder op Kuitenberg, die nu naar 

Belzele-molen kwam. Wanneer zij zelf op 31 oktober 1736 overleed, waren 

de beide kinderen uit het derde huwelijk verwekt, respektievelijk '21 en 19 

jaar oud (1 72
). 

Tijdens deze drie huwelijken was het onroerend bezit voortdurend 

gestegen. Maar ook de meubelen en huisraad getuigen ervoor, da,t er meer 

welstand heerst in het muldersgezin. Er is een speciale weefkamer aan 

toegevoegd ; in de stallen staan er thans 3 koeien en een vaars en op het 

erf is er nu een «duivekeet» en een «biekot». 

Zeer veel personen slaan in het krijt bij Marten Mannaers voor levering 

van meel. Hierbij worden nog '24 lb. 17 sch. 5 gr. niet in rekening gebracht, 

wegens moeilijke rekupera',tie. Het liggende geld bedraagt 71 lb. 4 sch. 

3 ~r., een hoog bedrag voor die tijd. Heel veel schulden zijn er niet. Er 

dient wel pacht betaald aan Ivlevrouw van Vinderhoutel voor de helft van 

de molen. Tenslotte is er een batig saldo van '21 0 lb. 15 sch. 7 g. 6 den. 

Bekijken wij thans nog eens, meer speciaal, deze helft van Belzele

molen in handen der heren van Vinderhoute. Door het overlijden van 

Guillaume Ie Poyvre, heer van Vinderhoute, op '28 januari 1736, bleef de 

helft van de molen in gemeenzaamheid aan zijn '2 kinderen : Marie-Anna 

Thérèse Ie Poyvre, gehuwd met Jr Charles Guillaume Allegambe en 

Caroline Joanne Ie Poyvre, nog onder voogdij ( 173
}. Enkele maanden la.ter 

werd die gemeenzaamheid opgeheven en kwam de helft van de molen aan 

Mevrouw lsabelle-Thérèse Wouters, douairière van Jr Guillaume Ie Poyvre, 

als moeder en voogd van mej. Caroline-Joanne Ie Poyvre (1 74
). 

Opnieuw enkele jaren later, op 1 april 1745 bekomt Mevrouw van 

Vinderhoute, het derde vierde van Bel:zJele-molen in eigendom, door ruiling 

van een partij land van 80 roeden te Merendree en opleg van 133 lb. 6 sch. 

8 gr. aan Marten Mannaers en zijn tweede echtgenote, Joanna de 

C (17S) _ uyper . 

Marlen îYlonnaers overlijdt op 5 januari 1756. I-lij wordt als mulder 

opgevolgd door Thomas van Steenberge. 

(171) R.A.G.-0. 1226. 

( 172) R.A.G.-V. 59, fo 123v0 . - Staat van Goed 17 januari 1737. 

(173) R.A.G.-V. 59, fo 216v0 . - 1 augustus 1741. 

(174) R.A.G.-V. 59. fo 226r0 . - 17 oktober 1741. 

(175) R.A.G.-V. 113, fo 113v0
• - 1 april 1745. 
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Nog enkele jaren later, precies op 18 oktober 1759, slaagt de heer van 

Vinderhoute, .Jan François Graaf van Carnin en Staden, gehuwd met 

Cawline-Joanne Ie Poyvrl', er eindelijk m. gans de molen in te palmen. 

Inderdaad het laatste vierde wordt hem verkocht door de weduwe van Jan 

Yan Hecke fs .lan, kind uit het tweede huwelijk van Petronelia de Scheir

dere, voor 150 lb. gr. courant ( 176
). Van nu af zijn de beide Belzeelse 

molens volledig in handen van de plaatselijke heer. 

Thomas \'an Steenberge verlaat Belzele-molen in 1771 en wordt als 

pachter opgevolgd door /an-Bap/is/ van llecke, zoon van wijlen Gillis. 

mulder op Kuilenbergmolen van 1730 lot 1742 en kleinzoon nn Jan, 

mulder op Belzele-molen v<tn 1700 tot 1714 (Zie verwantschapstubel van 

llecke) . 

.Jan-Baptist van Hecke overlijdt reeds op 21 juni 1779, zodat zijn 

weduwe Bernardine de Baerdemaecker overblijft met drie minderjarige 

kinderen. respektievelijk 7 j., 4 j. en 21 maand oud ( 177
). 

De baat bestaat voornamelijk uit huisraad. 2 spinnewielen , 1 koe en 

de vmchten te velde. Op 14 juli 1779 werden de slaande werken van 

Bclzele-molen. eigendom van de heer van Vinderhoute, geprezen op 244 

lh. 0 sch. 2 gr. 6 d .. de draaiende werken op 85 lh. 7 sch. 5 gr. 6 cl., door 

1\ntoon van I-love, molenmaker te Desteldonk. Zoals bij de meeste gezin

nen, die vroegtijdig door een sterfgeval getroffen werden, liepen de 

schulden hijz:onder hoog op. Er was een achterslel van 86 lb. 7 sc~. 9 cl. 
molenpacht te betalen aan de heer van Vinderhoute. Verder diende er 

nog 26 lb. 18 sch. 3 gr. 6 d. achterstallige prijsij te worden betaald aan 

dezelfde heer, als eigenaar van de molen, bij het aankomen van de over

lcdene als mulder. Dit alles was nog maar een peulschdletje, vergeleken bij 

de zwnre schuld aan zijn stiefvader Pieter Loncke : een croiserende obligatie 

van 233 lb. 6 sch. 8 gr. Aan Pietervan Have diende dan nog 13 lb. 19 sch. 

8 gr. betaald le worden over arbeidsloon en levering van hout voor de 

molen. l-Iet kon niet anders of de familie van Jan-Baptist van Hecke moest 

onder dergelijke schuldenlast lwzwijken : er was een nadelig saldo van 

105 lb. 12 sch. 5 gr. 2 den. 

Hetzelfde jaar nog hertrouwt Bernardine de Baerdemaecker met /an 

Frnns \Valraeve, een mulderszoon uil Zaffelare. Deze laatste neemt van 

1790 tot 1794 ook de Asschoutmolen in pacht. die hij naderhand overlaat 

aan zijn stiefzoon Pieter-Frans van I-lecke. 

Dnar Belzele-molen bij de opheffing van het Oud Regiem in adellijke 

heilleien was. ligt het voor de hand dot hij gekonfiskeerd werd. Wij vonden 

( 17ó) R.i\.G.-V. 114, fo 175r0
. - 18 oktoht"r 1759. 

( 177) R.i\.G.-V. 63. fo 3r0
. - Staat van Gopcf 21 oktobC'r 1779. 
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hieromtrent evenwel geen enkel document. Wij weten alleen dat de toen

malige pachter, Jan-Frans \\;' alraeve, er in 1815 zeker reeds eigenaar van 

geworden was ( 178
). De andere stiefzoon Joos-Bemard ,vinden wij in 1803 

eveneens terug als mulder van Belz.ele-molen ( 179
). 

ln de loop van het jaar 1816 verlaat Jan Frans \Valraeve definitief 

Belzele-molen en wijkt uit naar Desteldonk. De molen zelf verhuurt hij 

een eerste maal en op 5 december 1825 een tweede maal aan Louis Neyt 

h· Guilielmus, afkomstig van Wippelgemmolen (Zie verwantschapstahel 

Neyt). 

De molen met hel woonhuis wordt dan verhuurd voor 6 jaar tegen een 

jaarlijkse pachtprijs van 226 gulden 28 Y2 cent (1 80
). In datzelfde jaar 

werd Kerkbrugmolen verhuurd voor 220 gulden. 

Al de belastingen moet de pachter te zijnen laste nemen. Bij het 

eindigen van zijn pacht zal hij prijSlij genieten van de draaiende en 

roerende werken van de molen. Zonder toelating van de eigenaar is het 

hem verboden nieuwe molenstenen te leggen. 

In de molenstatistiek van 1822 stellen wij vast dat Belzele-molen de 

hoogste belasting betaalt ( 30,21 gulden) en de grootste omzet heeft 

( 130.000 pond neeierlands gemalen graan) ( m). 
Jan-Frans Walraeve, eigenaar van Belzele-molen, z'Oals hoger gezegd 

in 1816 uitgeweken naar Desteldonk. bleek het toch niet meer zo schit

terend te stellen Reeds op 13 oktober 1818 belast hij de Belzele-molen 

met een hypotheek van 1800 gulden of 300 ponden wisselgeld, ten voordele 

van Livinus van der Steene. hovenier te Lovendegem ( 182
). 

Na het beëindigen van de pachttermijn in 1831 kocht Louis Neyt de 

molen van .J. Fr. Walraeve. Dit wordt bevestigd door de kadastrale legger 

van 1835. die hem reeds als eigenaar vermeld ( 183
). 

Louis Neyt hlijft er mulder tot hij zijn overlijden op 13 januari 

1853 (1 84
). llij wordt opgevolgd door zijn ongehuwde zonen Karel-Lodewijk, 

/an Raplisl en Vïktor, waarvan de laatste overlijdt op 31 maart 1877 (1 85
). 

I let eigendomsrecht van de molen was in 1875 overgegaan op hun 

gehuwde broer Pi eter, sinds 1844 mulder op Doornzelemolen ( 186
). Deze 

(178) R.A.G.-D.E. 1683, C. 128. 

( 179) G.E. - 17. Bevolkingsregister 1803, C. 112. 

( i80) N.A. · Depot de Sagher, Not. P. van de Velde, 1825, nr. 136. 

( 181) G.E. · 37, nr. 687. · 2 oktober 1822. 

(182) N.A. - Depot de Sagher, Not. J. de Reu, 1818. 

( 183) G.E. - nr. 15, Scktie E 972. 

( 184) G.E. · Bevolkingsregister 1846, B. 189. 

( 185) G.E. · Bcvolkingsrcgislcr 1866-1880. Il 194. fo 44ó. 

( 186) Archief van hd Kadaster, Gent. 
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laatste s tuurt in 1877 zijn zoon Theo/iel naar de ouderlijke molen te 

Belzele . Bij erfenis wordt hij e igendom van laatstgenoemde in 1902 (1 87
). 

di e samen met 7jijn zon en h et muld ersbedrijf verder zet. ln 1908 evenwel 

d oet d e famili e N ey t d e h outen windmolen van d e hand aan Gerard Baetslé
\lan I/ ulle, die h em sloopt. In d e nabijh e id van de molen wordt een 

brouwerij opgeri cht. di e h et muld ersgeslacht N eyt op and ere paden zal 

voeren ( JRR ). 

D e lvveed e mol en te Belzele was Kuit cnbergmolen., aldus genaamd 

naa r lwt gehu cht wa Rr hij in 159 1 opgeri cht werd door de h eer van Vin

d erh oule. Al s zod a nig hevond zich d eze mole n langs d e Lieve op d e 

Kuile nbe rgmo len aa n d e Lieve 

uit Prsle wes l{! ren :; van L::,·ergem . aon cl<' gren mel Lovend egem. In h et kader 

van d e h eerlijkh e id gez ien . ht> kl e('dd e hij nochlans geen grenspositie. D e 

h ee rlijkh eid Vind erh a ute strekte z ich imm Prs nog uit op belangrijke ge

rlt>e lten in oos telij k Lovendegem : d e gehu cht e r; l~ a bo t. Appensvoord e e n 

Oostve ld resso rteNden er ond er. 

Joos Bfonquor/ zo 11 er nanvnnk elijk muld er gewees t zijn { 1R
9
). Ünge

\'ecr op d eze lfd e pl aa t ~ krij gt C h arl<'s \"Rn ll ooreheke fs J an in 1617 van 

.lr .fa n W outers fs .Ir Fran ço i ~ in r ijn ~ «PPuwc li ck ende erfveli ck d e o li e-

( IRï ) J\rr hiPf van het Kadas ter. GPnl. 

( 188 ) J\rr hiPf l"un h<' l Kadaster. Gent. 

( 18Q) m-: POTI'ER. F:n~rg • ·m . p. 22. 
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wintmuelenberch te Belzele Int gheweste van Cutenberch binnen de prochie 

van Everghem met vijfthien roeden erfve ;1o de zelve ghemeten ende 

afgheleyt zijn. omme te moghen steilene ende rechtene eene oliemuelene 

ende oliehuus» ( 190
). Daar er uitdrukkelijk sprake is van een oliemolE'n, 

betreft het hier waarschijnlijk een andere molenberg, dan deze vermeld in 

1591, die het heeft over het «maelen alle soorten van graenen». 

Daar er geen domeinrekeningen bewaard zijn van de heren van 

Vinderhoute, zijn wij over deze eerste periode uiterst karig ingelicht. Alleen 

door het Liber Status Animarum van Belzele ( 1647) vernemen wij dat 

fan uan den Eynde uit Sleidingeer mulder moet geweest zijn in 1650 (1 91
). 

Heel wat beter reeds zijn we ingelicht over / an de Poorter fs Balthasar 

een der volgende pachters. \ Vanneer zijn vrouw Jozijntje de Clerck fa 

Servaas overleed in de maand mei 1678. had hij verzuimd een staal van 

Goed op te maken. Door de schepenen van Belz:ele werd hij gedagvaard 

een behoodijke staat over lc brmgen. uiterlijk op woensdag 14 mei 1681, 

dit op straf van exekut ie ( 1 
!
12

). 

Kort nadien is deze staat dan opgemaakt, die ons vertrouwd maakt 

mel het hebben en houden van onze mulder. Oe inboedel is zeer beschei

den. I-lij bestaat slechts uit het strikt noodzakelijke. Het huis zelf is niet 

veel meer dan een armelijke hut, met een koestal eraan gebouwd. Oe prijsij 

van de molen bedroeg 95 lb gr. Tengevolge van 5 V2 j. sleet viel er een 

mmwaarde van 12 lb. gr. te noteren. Oe molenpacht zelf liep tamelijk hoog 

op en bedroeg in 1678, 50 lb. jaarlijkse tegenover 30 lb. voor de Asschout

molen. De totale baat van 120 lb. 17 sch. 4 gr. werd bijna geëvenaard 

door de schulden len belope van 106 lb. 11 sch. ó gr., zodat er slechts een 

nipt batig saldo was van 14 lh. 5 sch. 10 gr. 

Jan de Poorter, die eveneens in een proces gewikkeld was met de 

Luitonant Civiel te Gent. verlaat kort na 1681 Kuitenbergmolen en wijkt 

uit naar Waterdijk. een heerlijkheid tussen Watervliet en Boekhoute. In 

1696 vraagt hij het keurbroederschap der stad Eeklo aan ( 193
). 

Op Kuitenbergmolen wordt hij opgevolgd door /an Mannaerts fs Frans, 

gehuwd met Lievijne van Parijs. Mulder Mannaerts sterft voortijdig te 

Belzele op 12 november 1694 ( 194
) en laat een weduwe met twee zoontje9 

achter. respektievelijk van 10 en 8 jaar oud. Toch stelde Jan J'vlonnaerts 

het heter dan zijn voorganger. Kort na zijn overlijden had hij te Belzele de 

( 190) R.A.G.-V. 99, fo 172v0 
- 15 juni 1617. 

( 191) R.A.G.-E. 765, fo 263r0 . 

( 192) R.A.G.-V. 65, nr. 48. Staat van Go<'d 1681. 

( 193) Stadsarchief E"klo. nr. 67. V NZoPkschriften. 

( 194) R.A.G.-\'. 5ó, f<> 72r0 . - Staat yan GoPd 17 februari I 695. 
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holstede «het Steenen I-luys» aangekocht en op zijn eigen erf een nieuwe 

schuur opgericht. De prijsij van de molen ( pachtersrecht) bedroeg 36 lb. 

13 sch. 4 f(r. Verschillende personen stonden bij hem in het krijt voor 

levering van meel. I iijzelf had niet zoveel schulden : slechts een rest van 

11 lb. molenpacht aan .Ir Filiep Wouters. heer van Vinderhaute en de 

gewone lopende onkosten. Er was een balig saldo van 78 lb. 2 sch. 3 gr. 

Het volg;ende jaar hertrouwde Lievijne van Parijs met / an Reyniers, 

zoon van Adriaan, die zelf medeeigenaar was in Wippelgemmolen. 

Evenals Belzele-molen werd Kuitenbergmolen in 1702 getakseerd op 

basis van 9 gemeten ( ± 4 ha.) landbouwland ( 195
). 

\ Vanneer Lievijne van Parijs. op 28 september 1706 eveneens over

lijdt. laat zij eeD we)gf:vtdde slaat achter die wijst op een groeiende wel
stand ( I!IG). 

Naast ck gewone inboedel. vinden wij .~r een bedrag vermeld van 

36 lh. 13 sch. 4 gr .. als prijsij voor de molen, daarin begrepen 16 lb. 13 

sch. 4 gr. die wijlen .lan :Vlonnaerts ten onrechte en voortijdig betaald had. 

Op de molen werd er tarwe. rogge en bonen gemalen : 40 zakken ervan 

werden gezamenlijk op 22 lb. gr. geprezJen. \Vat verder nog opvalt is het 

aanzienlijk bedrag aan liggend geld : 387 lb. 14 sch. 5 gr. Blijkbaar was 

Jan Reyniers een zorgzame oppotter : schulden zijn er bijna niet. in totaal 

slechts 32 lb. 6 cl.. onlwduidend tegenover de baat van 610 lb. 0 sch. 8 gr.. 

zodat er een overschot is van 578 lb. 7 sch. 6 cl. 
Na het overlijden van hun ouders. in huis bij hun stiefvader, Jan 

Reyniers. die naderhand in 1711 nog eens zal hertrouwen, moeten Pieter 

en l\1arten l\1onnaerts zich nogal onwennig gevoeld hebben. 

Op 28 april 1708 doet Pieler J'vlonnaerts. toen 24 jaar oud, een aan

vraag om uit voogdij ontheven te worden. Zijn jongere broer, 1'1arten, doet 

hetzelfde op 5 maart 1711. llij voegt erhij «dat hij suppliant van Intentie 

is te doen de neirynghe als meulenaire ende also te doen zijn eyghen prof

t'ijct» ( 1117
). I nelerelaad laatstgenoemde zal in 1714 trouwen met Petronella 

de Scheirdere. weduwe van Jan van 1-lecke. en aldus van Kuitenberg- naar 

f3elzelemolen overgaan. Deze wisselwerking tussen beide Belzeelse molens 

zullen wij trouwens de ganse 18" eeuw door. kunnen vaststellen. 

In 1710 reeds hertrouwt Jan Reyniers met Elisabeth Stockman, bij 

wie hij op het ogenblik van zijn overlijden op 1 april 1729, nog 6 kinderpn 

verwPkl heeft. liet jongste. Joannes. werd posthuum geboren ( 198
). 

( 195) R.A.G.-V. 183, [0 222r0
. 

( 196} R.A.G.-V. 56, fo 254v0
. Staat van GOf•d 28 april 1708. 

(197) R.A.G.-V. 57, fo 32r0
.- 5 maart 1711. 

(198) R.A.G.-V. 58, [0 H0v0
.- Stnat van GocJ 13 oktobC'r 1729. 
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Ook .Jan Reyniers schijnt er bij zijn overlijden warmpjes in te zitten : 

er is 167 lb. I sch. 4 gr. kontant geld in huis. Tijdens het huwelijk zijn er 

5 partijen land met een gezamenlijke oppervlakte van 1075 r. aangekocht, 

is er een rente van I 00 lh. gr. courant in eigendom ten laste van de wijk 

Belzele. De huisraad heeft een gezamenlijke waarde van 120 Ib. 15 sch. 

gr. Op de grond van de heer van Vinderhaute is er een schuur en stallingen 

gebouwd ter waarde van 18 lb. 10 sch. Oe molen zelf ver'l:egenwoordigt 

met het roskot een totale waarde van 368 lb. 4 sch. 8 gr .. waarvan de prijsij 

ten voordele \'an de pachter 47 lh. C) sch. 5 gr. bedraagt. Er is een achter

stel van 7 maand molenpacht te heta!Pn aan de heer van Vinderhoute, 

tegen cl4 lh. gr. sjaars. 

liet is wel eens interessant de uitvaartkosten van mulder Reyniers na 

te gaan. Het beste hoofd. een koe, werd geprezen op 4 lb. gr .. de doodskist 

kostte :28 sch. 4 gr .. het grafkruis 13 sch. 3 gr., de uitvaart zelf koslle 

2 lh. 9 sch. 10 gr.. 15 ?.ielemissen : 10 sch. gr .. voor het luiden van de klok 

werd 8 sch. 2 gr. hetaalcl. Aan de armen werd een zak roggemeel uit

gedt>eld onder vorm van broden. hiervoor 10 sch. 6 gr. De onderpastoor 

kreeg I 0 sch. gr.. voor het lezen van missen ; de grafmaker hekwam 2 sch. 

gr. en voor het was werd 3 sch. 2 gr. betaald. 

Enkele maanden nadien, precies op 7 januari 1730. overleed ook zijn 

echtgenote Elisaheth Stockman, zodat wij hier een bijna gelijkaardige staat 

aantreffen ( 199
). Door de tegenslagen van het laatste jaar zijn de kontante 

pennin~en van 167 lh. op 102 lb. gevallen. Zij worden bewaard in een 

koffer te Gent. De prijsij der draaiende werken van de molen is daarentegen 

w~stegen van 47 lb. tot 54 lb. Ditmaal zijn er voor e!en bedrag van 120 lb. 

I 0 sch. 6 gr. schulden gemaakt. Toch bi ij ft er nog een batig saldo van 316 

lb. I sch. 8 gr. 3 den. De oudste twee dochters uil dit tweede huwelijk van 

.lan Reyniers waren reeds gehuwd hij het overlijden van hun ouders. De 

tweede dochter. Angeline, gehuwd met Lameins Seghers, regelt de 

lopende zaken van het mulclershedrijf en zal dit nog een paar jaar voort

zetten. De jongste vier wezen worden uilbesteed : drie ervan bij hun 

schoonbroer Lameins Seghers. die hen voor 3 jaar zal aannemen tegen een 

jaarlijkse vergoeding, respektievelijk van 3 lb., 3 lb. 10 sch. en 6 Ih. gr. met 

verplichting hen naar school te sturen. Oe vierde wees Caroline Reyniers, 

q jaar oud. wordt voor 3 jaar uitbesteed hij .lan Stockman te Lemheke. 

broeder van de overledene (2° 0
)' 

Kwam Marten Monnaers hij zijn stiefvader .Jan l~eyniers. van Kuiten

hcrg- naar Belzele-molen. zo zal nu op zijn heurt Gillis van Tl ecke van hij 

( 199) R.A.G.-V. 58, fo 1 G5v0
. Staat van Goed 27 april 1730. 

1200) R.A.G.-V. 58. fo 154r0 . 

219 



zijn stiefvader Marten Monnaers op Belzele-molen naar Kuitenbergmolen 

overkomen en er de nieuwe pachter worden. Later zal dan diens zoon 

.Jan-Baptist terug naar Belzele-molen trekken. 

l-Iet heeft er de schijn van dat veel mulders jong sterven, want ook 

Gillis van 1-lecke overleed reeds op 8 januari 1742, nauwelijks 40 jaar oud. 

Marie-Anne W elvaert. zijn weduwe, blijft 21itten met twee minderjarige 

kinderen ( 201 
). 

Gït;is bezat 3 obligaties, respektieveijlk van 20, 28 en 41 Ib. Bij het 

nrmbestuur te Lovendegem was hij aangesteld als vaste mee!Ieverancier. 

Zijn totale inboedel werd geprezen op 126 lb. 2 sch. 2 gr. Bij het aankomen 

van Kuitenbergmolen had hij aan l\1evrouw van Vinderhoute, eigenares 

van de molen. een prijsij van 110 lb. gr. betaald. Schulden waren er bijna 

niet, zodat de staal besloot met een batig saldo van 312 lb. 9 sch. 1 gr. 

Naderhand hertrouwt Marie-Anne W elvaert met Pieter Loncke, die 

mulcler blijft op Kuitenbergmolen tot 1786, datum waarop Martin De 

\Veirdt, afkomstig van Ronsele, hem opvolgt ( 202
). 

In tegenstelling met Belzele-molen stellen wij vast dat bij de regiems

wisseling, deze molen in handen blijft van de familie Camin, laatste heren 

van Vinderhoute (2°3
). 

Na de dood van haar man, Martin De \Veirdt, blijft Joanne-Brigitte 

Bouchier er mulderin, zeker tot in 1815 ( 204
). 

Ten laatste in 1822 werd zij opgevolgd door /on-Baptist Kerckaert, 
haar vroegere muldersknecht 

In de meergeciteerde vragenlijst van 1822 vernemen wij dat Kuiten

bergmolen zich bevindt op 5 km van Evergem-Dorp en op 3,5 km van 

Lovendegemdorp. De molen zelf werd toen op 27,54 gulden jaarlijks ge

takseerd. Zijn omzet bedroeg 110.000 nederlandse pond en het fortuin van 

de mulder is eerder gering te noemen ( 205
). 

Toch weet hij znch op te werken, want in 1838 kan hij zelfs de molen 

in eigendom verwerven ( 206
). 

Hoewel over een talrijk kroost beschikkend, werd Jan-Baptist 

Kerc·kaert bij zijn overlijden in 1862. door niemand van zijn kinderen 

opgevolgd. Later zou toch één van zijn zoons mulder worden op Kerkbrug

molen (Zie alelaar). 

(201) R.A.G.-V. 59, fo 249v0
. -Staal van Goed 12 april 1742. 

(202) G.E. - Bevolkingsregister 1798, C. 22. 

(203) G.E. - nr. 15. Kadastrale legger 1835. Sektie F. 1429. E. : Knn. Carnin, Doornik. 

(204) R.A.G.-D.E. 1683. C. 23. 

(205) G.E. - 37, nr. 687. - 2 oktober 1822. 

(206) Archief van lwt KadastPr GPnt. 
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Karel-Louis De Vlieger, afkomstig van Sleidinge, was de nieuwe 

mulder, die op 18 maart 1864 zich op Kuitenbergmolen installeerde en er 

van meetaf eigenaar werd ( 207
). 

Karel-Lodewijk liet eveneens een talrijk nakomelingschap achter, bij 

zijn overlijden in 1894. Het bedrijf werd voortgezet door de weduwe en de 

kinderen en ging in 1902 over op de dochter Klementine, gehuwd met 

Pieter-Jozef Sauenvijns, die in datzelfde jaar eveneens eigenaar van de 

molen werd ( 208
). 

Na de eerste wereldoorlog werd er naast de houten windmolen een 

elektrische maalderij opgericht. Twee der zonen. Alfred en Georges, 

zetten het muldersbedrijf. zij het dan onder gewijzigde omstandigheden, 

verder tot op heden. Eerstgenoemde werd in 1945 eigenaar van de reeds 

vervallen molen ( 209
). Inderdaad een hevige stormwind in februari 1948 

betekende zijn roemloos en definitief einde. 

Vermelden wij tenslotte nog dat de hierbijafgedrukte doorsnede van 

de houten windmolen geïnspireerd is naar het model van Kuitenbergmolen, 

waarvan hij C€n getrouwe weergave is. 

*** 
Aan de westelijke ingang van Ooomzele-Ories, op de scheiding van 

het Graafschap Evergem met de keure van Oesteldonk-Ooomzele, doch 

binnen het gebied van deze laatste. verhief zich vanouds de Doornzele

molen, eveneens deel uitmakend van de oude parochie Evergem. 

Oorspronkelijk hoorde de molen toe aan de abdij van Ooomzele. die 

hier omstreeks 1234 gesticht werd. Vermoedelijk is hij dan ook kort nadien 

opgericht. Mede door het gebrekkig bewaard abdij-archief. krijgen wij pas 

in 1414 voor het eerst een schriftelijke bevestiging hiervan en dan nog in 

een stedelijke archiefbron ( 210
). 

Wij weten verder dat de molen het tijdens de Gentse oorlog ( 1453) 

erg te verduren had. want na de slag bij Gavere en de ermede gepaard 

gaande verwoestingen op het platteland, krijgt de abdis van Ooornzele. 

Mergriete van Axpoele. van de landsheer Filiep de Goede, op 6 april 

1454. de toelating om de verwoeste molen terug op te richten ( 211
). 

Hoewel de vermeldingen zich na deze data vermenigvuldigen, loch 

moeten wij wachten tot 1474 om iets konkeeters over onze molen te ver-

(207) G.E. - Bevolkingsregister 1866, C. 62. Archief van het Kadaster. Gent. 

(208) Archief van het Kadaster Gent. 

(209) Archief van het Kadaster Gent. 

(210) S.A.G. - Reeks 301/23, fo 10v0
• 

(211) R.A.G.-0. 105. [0 132v0
. - 6 april 1454 n.s. ; kopij 1765. 
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nemen. Tussen bamis 14'74 en 14'75 werden verschillende herstellingen 

uilgevoerd : Adriaan Hermanne en Pieter van Elseloe hadden een nieuwe 

roede en as in de molen geplaatst en ook het ij~erwerk diende ver-

( 212) vangen . 

Tijdens de strubbelingen der Vlaamse steden met Maximiliaan van 

Oostenrijk, werd het platteland opnieuw zwaar geteisterd. Zo bv. lag het 

nabijgelegen Goed te Geelschuur van 1488 tot 1492 totaal verlaten (2 13
). 

Met de molen was het ondertussen niet beter gesteld. I-lij lag opnieuw ten 

gronde verwoest. doch op 18 juni 1490 krijgt de toenmalige abdis, Johanna 

Kebboult. reeds toelating de molen opnieuw op te richten (2 14
). 

Wie de toenmalige mulder was weten wij niet. Ook in latere rekenin

gen worden de posten heel summier behandeld, zodat wij pas in 1568 voor 

het eerst de naam van een mulder aantreffen : op 6 januari 1567 huurt 

Gil/is Acke de molen tegen een jaarlijkse pachtsom van 120 lb. par. = 

10 lb. gr. en 6 zakken rogge ( 215
). Een bevestiging hiervan vinden wij in 

de penningkohieren van 1571 en 1574 ; de 6 zakken = 1 mud rogge worden 

in 1571 geschat op 3 lb. en in 1574 op 3 lb. 6 sch. gr. (2 16
). Zijn woon

hUis stond in de nabijheid van de molen, maar over de grens der heerlijk

heid, op Evergem-St-Baafs. 

Dezelfde pachtprijs blijft gehandhaafd in de jaren 1579-82. De rogge 

wordt dan geschat op 9 sch. g'r. de zak ( 217
). 

Ook voor Gillis Acke heginnen de moeilijkheden pas in 1583. Van 

dan af slaagt hij er niet meer in, zijn pachtsom behoorlijk op te breng·en. 

Een paar jaar later sterft hij. Zijn zoon Jakob volgt hem op. 

Maar voor de abdij zelf breken ook moeilijke tijden aan. Na haar 

verwoesting in 1577 door de Gentse Kalvinisten en het verlorengaan van 

het grootste deel van haar grondbezit in Akselamhacht. zijn de overblijvende 

monialen verplicht een onderkomen te 2loeken binnen de veilige stads

muren. Om een min of meer behoorlijke refuge te Gent in te richten, is de 

abdij verplicht vanaf 159-1 verschillende bezittingen van de hand te doen 

(212) <item ghegheven Adriaen hermanne endePieter van elseloe ende anderen van dat zij 

ghewrocht hebben an ons molene ende nieu heekenen ende ecne molen Roede 

ende van eender asse In ons molene ende van eenen lassche ende van anderen 

werke comt In al xviii lb v sch. par.> R.A.G.-A.D .. 8. 

(213) A. DE VOS. I-let Goed te Geelschuur te Eucrgem. Appeltjes van het JV!eetjesland, 

p. 9. Eeklo 1953. 

(214) R.A.G.-D. 105. [0 133r0
. - Kopij 1765. 

(215) R.A.G.-A.D. 11. 

(216) S.A.G.-P.E. 1571. fo 49r0 ; 1574, fo 50r0
• 

(217) R.A.G.-A.D. 10. 

222 



om er een paar huizen mee aan te kopen in Gent. Onder die omstandi(Z

heden wordt in 1598 eveneens de molen onder de hamer gebracht en 

verkocht aan de toenmalige pachter, ]akob Acke en dit voor 200 

gulden ( 218
). Hij kan de som ineens niet opbrengen : in 1599 belaalt hij 

8 lb. 6 sch. af. in 1600 5 lb. Veel genot zal Jakob aan zijn nieuw-verworven 

eigendom niet hebben, want reeds hetzelfde jaar sterft hij. Zijn weduwe 

:r.et het bedrijf voorl en slaagt er in, bij stukken en brokken, het laatste 

restant in 1605 af te betalen ( 219
). Hiermede zijn de banden van Doorn

zelemolen met de abdij definitief verbroken. 

Omstreeks 1620 wordt Charles van Vooren de nieuwe mulder-eigenaar 

van Doomzele-molen, terwijl een der zonen Acke naar Kerkbrugmolen 

lrekt ( 220
). 

Op 29 januari 1660 wordt hij aangekocht door Adriaan Zeghers Is 
Mattheus, die als tegenprestatie voor een geleende geldsom van 192 lb. de 

molen berent met een jaarlijkse rente van 12 lb. gr. ( 221
), ten voordele 

van Adriaan Willays. 

Er was toen reeds een rosmolen aan toegevoegd. Mogelijk verkeerde 

Adriaan Zeghers in geldnood, want na zijn dood kwam de molen in 

handen van /an van Nieuwenhuyse Is Pieler. Zijn Z\Oon /an Zeghers bleef 

er evenwel mulder. ( 222
). 

Zelfs Jan van Nieuwenhuyse had er geen schitterende zaak aan ge

daan en de rente ten voordele van Jr Adriaan Willays was nog lang niet 

ingelost, wanneer Jan overlijdt te Evergem op 25 juli 1678. 

Daar hij geen erfgenamen achterlaat, wordt de molen ten verzoeke 

van de schuldeisers bij wijsdom van dekrete «le Coope gheveylt à la 

hauche» ( 223
) en g·ekocht door de «creditrice hypothecaire», de weduwe 

van Sr Adriaan \Villays, de oude, voor 280 lb. gr. 

Als kurator van het vaag sterfhuis was aangesteld meester Jacques 

van Hoorenbeque, advokaat en griffier van het graafschap Evergem. 

Op dit moment besluiten de voogden van de 21-jarige Abraham de 

Poorter, nl. Joos de Poorter fs Chrisliaan en Denijs Criel. de molen voor 

hem aan te kopen. Dit gebeurt dan op 30 november 1679 : zij kunnen 

echter sleehls 138 lb. kontant betalen ; de rest word't omgezet in een jaar

lijkse rente van 8 lb. gr. sjaars, penning 16 ( 6 %) . bezet op de molen en 

(218) RAG.-A.D. 61. Rekening 1598-1600. 

(219) R.A.G.-A.D. 10. 

(220) R.A.G.-E. 39 fo 4ï5r0
• 

(221) R.A.G.-E. 418, fo 71r0
• 

(222) R.A.G.-E. 418, fo 68r0
• 

(223) R.A.G.-E. 418, f0 71r0
• 
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op andere eigendommen van de wees. Tevoren was de molen nog be

zwaard met een andere rente van 12 lb. gr. Dit alles bevestigt Abraham 

de Poorter nog eens uitdrukkelijk bij zijn meerderjarigheid op 26 juni 

1683 ( 224
). Deze renten werden op 11 november 1713 ingelost. 

Abraham de Poorter sproot uit een oud Sleins muldersgeslacht Zijn 

vader Jan overleed als mulder op Maaskruismolen te Sleidinge. de 31 

maart 1679 ( 225
) en was gerechtigd in de korenwindmolens te St-Margriete 

en in de Autricenpolder, waar hij tevoren mulder was geweest. Abraham 

was zoon uit het eerstr~ huwelijk van Jan met Jozijntje Criel. Joos en Jan 

waren zijn halfbroers uil helt tweede huwelijk met Willemijntje de Smet, 

Christiaan en Joris eveneens halfbroers uil het derde huwelijk met Janneken 

Grootaert. (Zie verwantschapstabel de Poorter). Zijn grootvader Chrisliaan 

was eveneens mulder te Sleidinge en gehuwd met de weduwe van Marten 

Goethals, de oude, mulder op Asschoutmolen ( 1642-1651 ). Tijdens dit 

huwelijk werden molens aangekocht te Ursel, Sleidinge (Maaskruis). 

Autricenpolder en Oudeman ( 226
). 

Abraham de Poorter, zou evenals zijn vader, de stamvader worden 

van een talrijk nageslacht. Hij zal niet minder dan 4-maal in het huwelijk 

treden. De molen van Doomzele zal trouwens 200 jaar lang aan zijn recht

streekse afstammelingen blijven. 

Wanneer in oktober 1686 zijn eerste vrouw, l\1arie Maenaut fa Joris, 

overlijdt, is haar staat nog niet bijzonder lijvig ( 227
). Er worden trouwens 

zeer weinig details in vermeld. Wij vernemen er alleen uit dat bij de molen 

reeds een rosmolen aanwezig was en dat het batig saldo 14 lb. 19 sch. 

6 d. bedroeg. 

Bij het overlijden van zijn tweede vrouw Janneken Mussche, op 30 

november 1691, vernemen wij reeds heel wat meer bijzonderheden ( 228
). 

Tijdens het afgelopen huwelijk werd een hofstede met een partij land en 

twee stukjes meers aangekocht. Abraham de Poorter hield toen 2 koeien, 

een rund en een varken. I-lij bezat eveneens een spinnewiel. Te Gent had 

hij een koffer staan mel 2 geweven stukken laken. Verschillende personen 

stonden bij hem in het krijt, maar zelf had hij ook heel wat schulden. De 

molen zelf was nog steeds belast met een rente van 20 lb. gr. Er waren 

nog een paar andere obligaties en verachterde belastingen te vereffenen, 

(224) R.A.G.-0. 101. [0 46v0
. 

(225) R.A.G.-E. 231, [0 143v0
• - Staat van Goed 24 januari 1680. 

(226) R.A.G.-E. 275, nr. 80. - Staat van Goed 7 november 1676. 

(227) R.A.G.-E. 232, f0 94r0
• - Staat van Goed 29 januari 1687. 

(228) R.A.G.-E. 233, [0 19r0
. - Staal van Goed 4 december 1692. 
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bij zoverre dat baal en kommer elkaar egaliseerden. Er was een miniem 

nadelig saldo van 14 sch. 8 gr. 

Bij het overlijden van zijn derde vrouw, Adriaarrtje van Holle, op 28 

juni 1700, was deze toestand toch al een beetje aangezuiverd ( 229
). De 

materiële uitrusting van het molenerf was ook gevoelig verbeterd : er was 

een «voormolen» op de molen gekonstrueerd. eveneens een bloempelderij 

met ast, kweern, graan- en waaibak, buidel- en bloemkist met het zeefwerk 

en al het gereedschap ertoe nodig, en een nieuwe schuur. De totale baat 

bedroeg 235 lb. 11 sch. 7 gr. Bij de schulden was er nog een zware post te 

vermelden : de jaarlijkse rente van 20 lb. gr. op de molen sinds 3 % jaar 

verachterd. Toch was er reeds een batig saldo van 47 lb. 16 sch. 11 gr. 

\Vanneer Abraham de Poorter tenslotte zelf overlijdt op 16 mei 1713, 

nadat hij nog een vierde maal gehuwd was met l\1arie de Mueleneire, en 

er nog twee zonen bij gewonnen had, is Doornzelemolen één van de be

langrijkste molens van Everg·em geworden ( 230
). 

De molen zelf. wordt ge:zJien het groot en verscheiden aantal kinderen, 

in uitgroling overgelaten aan ]oris de Poorter, zoon uit het eerste huwelijk, 

voor 514 lb. courant. 

In deze som is begrepen het kapitaal der beide renten ten belope van 

385 lb. en de prijsij van ros- en voormolen ten belope van 79 lb. 11 sch. 

6 gr. Nadat deze beide sommen er afgetrokken zijn, blijft er voor de 

medeerfgenamen slechts 49 lb. 8 sch. 6 gr. over. Joris de Poorter had dus 

de renten te zijnen laste genomen en ze ingelost. Deze regeling trad in voege 

op 1 augustus 1713. lakobus de Poorter, zijn halfbroer, mulder op Wip

pelgemmolen blijft evenwel gerechtigd in de helft van de rosmolen en de 

bloempelderij. Samen met de havelijke baat, het tegoed van landpachten 

en het tegoed vervat <(in het meulenboecxken over Ie levering van meel» 

bedroeg de totale baat toen 366 lb. 19 sch. lO gr. 3 den. De schulden 

waren nogal uiteenlopend : verachterde belastingen zowel voor de wijk 

Doornzele als voor Evergem-St-Baafs. waren er heel wat. Tenslotte sloot 

deze staat toch nog af met een batig baldo van 76 lb. 11 sch. 3 gr. 3 den. 

Bij het overlijden van Geertruide van Üverwaele, de eerste huisvrouw 

van Joris de Poorter, op 20 december 1730, krijgen wij opnieuw een 

inventaris van de molen. Er blijven 7 kinderen achter, waarvan het jongste 

slechts 5 jaar oud is ( 231 
). De moeder zelf was in het kraambed gestorven 

en het achtste kind lsabella overleed 8 dagen nadien. 

(229) R.A.G.-E. 234, fu 172r0
• - Staat van Goed 24 oktober 1700. 

(230) R.A.G.-E. 237, fo 112v0
. - Staal van Goed 27 september 1713. 

(231) R.A.G.-0. 170. Staat van Goed 5 februari 1731. 
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De molen is thans belast met een nieuwe rente van 116 lb. gr. In de 

dallen en op het erf van Joris lopen er 2 koeien. een rund. een mestvarken, 

2 andere varkens, 2 ezels en 6 hennen met de haan. In de molen bevinden 

zich 27 zakken rogge, 10 zakken haver. 8 V2 zakken boekweit, een zak 

tarwe, wat erwten en bonen. Voor een tolale baat van 315 lb. 4 sch. zijn 

de schulden uiterst miniem. lij bedragen slechts 17 lb. 8 sch. 5 gr., zodat 

er een batig overschot is van 297 lb. 15 sch. 7 gr. 

Reeds tevoren op 21 april 1721 had Joris de Poorter, causa uxoris. 

aan al zijn rechten op de Wittewalmolen te Oostakker verzaakt ( 2
'
12

). Na 

hel overlijden van zijn vrouw, grool hij zijn kinderen uit. die eveneens een 

aandeel in de molen hebben. l:o betaalt hij aan zijn dochter Joanna de 

Poorter, gehuwd met Pieter Saman 36 lh. 6 sch. 8 gr. uit over het veer

Uende deel dat zij bezit in de molen en de hofstede op Doomzele-Dries. 

Aan zijn tweede dochter Pietemelle, gehuwd met Pauwel de Clerck 

betaalt hij op 12 december 1751 eveneens 30 lb. uit (233
). 

Üp verzoek van zijn zwagers Judokus Stuyvaert en Pieter Saman 

werden de draaiende werken van Doomzelemolen op 5 april 1746 geprezen 

door Jan Janssens, molenmaker ( 234
). Ziehier de schatting der respektieve 

onderdelen : 

Builenroede 

Binnenroede 

As met ijzerwerk 

Kamwiel met kammen en toebehoorten 

Schijfgeloop 

Vier grote ijz~ers : vorkijzer. rijnne, hals. pan 

Vang met vlegel 

Luias met wieltjes en toebehoorten 

Repen : 2 steenrepen met stroppen 

klauwreep 

buiten- en binnenreep 

vangreep 

Lopende steen : zeventiender 

dikte 12 1/3 duim 

à 16 gulden de duim 

Liggende steen dikte 6 duim 

à 14 gulden de duim 

(232) Archief in privaatbczit. 

( 233) Archief in privaalhezit. 

(234) Archief in privaalhezit. 
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10 lb. 

7 lb. 

19 lb. 

6 lb. 

3 lb. 

8 16. 

1 16. 

16 sch. 

11 sch. 

15 sch. 

1 sch. 

6 sch. 

14 sch. 

12 sch. 

14 sch. 

6 gr. 

0 g'f. 

0 gr. 

8 gr. 

8 gr. 

6 lb. 1 sch. 6 gr. 

32 lb. 17 sch. 

14 lb. 0 sch. 0 gr. 



\' oormolen 

Kamwiel 

Schijfgeloop 

Lopende steen veertiender 

8 duim, 7 gulden de duim 

Liggende steen : 5 1/4 duim 

à 6 1/2 gulden de duim 

De 4 ijzers : vorkijzer, rijnne, hals, panne 

13 scherphamers met de hagelhamer 

4 zeilen 

Rosmolen 

As mel slaart 

Groot wiel 

Radwiel 

Klein geloop 

Lopende steen 

.:J grote ijzers 

en ijzerwerk 

3 voeten 1 duim 

dikte 4 1/2 duim 

Liggende steen geeft sleet zoals de loper 

De totale prijsij van het lopende werk bedroeg 

9 lb. 6 sch. 8 gr. 

1 lb. 15 sch. 10 gr. 

9 lb. 6 sch. 

5 lb. 13 sch. 

6 lb. 6 sch. 8 gr. 

2 lb. 5 sch. 10 gr. 

5 lb. 10 sch. 0 gr. 

5 lb. 

7 lb. 

3 lb. 

2 Ib. 

15 sch. 

4 sch. 

18 sch. 

12 sch. 

6 sch . 

memorie. 

memorie. 

0 gr. 

5 gr. 

176lb.11sch. 4gr. 

Van deze datum af doen beide schoonbroeders definitief afstand van 

de molen ten bate van hun schoonvader. 

Onderlussen was Joris de Poorter hertrouwd met Anne-îvlarie de 

Witte, hij wie hij nog drie zonen had : f\1arlinus, /oannes en Filiep-]ozef, 

die later alle drie mulder zullen worden. 

Na het overlijden van zijn echtgenote op 29 september 1765 ( 235
) 

heeft er een kontrakt van uitgroting plaats tussen Joris de Poorter en zijn 

7 kinderen uit het eerste huwelijk aan de ene kant, en de 3 zonen uit het 

tweede huwelijk aan de andere kant ( 236
). 

Deze laatsten verwerven aldus gezamenlijk de korenwindmolen, de 

hofstede onder de heerlijkheid Malsrode ( Doornzele), twee stukken land 

genaamd «de revoorden», groot 400 r., een meers te Obornzele, groot 200 

r., tenslotte de helft van de roerende goederen en de akkerprijs. 

Joris de Poorter had deze schikking getroffen <<Om t' eviteren cl' on costen 

van het stellen, staet ende inventaris als consiclerende sijnen hoogen au-

(235) G.E. - Burgerstand Overlijdens !765. 

(236) R.A.G.-0. I 05, fo 129v0
• - 10 oktober 1765. 
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derdom, als niet meer Capabel sijnde om sijn huyshouden te connen deri

gerem. lnderdaad toen hij 3 weken later, op 3 november 1765 zelf over

leed. was Joris de Poorter 84 jaar oud ( 237
). 

De klausule waardoor de acceptanten verplicht waren hun vader «sijn 

leven gheduerende te onderhouden van aet ende dranck, sieck ende gesont. 

Cleeden ende reden midtsgaders naer sijn overlijden hem eerlijck te doen 

begraeven met den middelbaeren dienst ende hauden eene behoorelijcke 

uytvaert was dus voor hen eerder voordelig uitgevallen, althans materieel 

gezien. 

Marlinus, een der zonen, huwde op 9 oktober 1771 met Joanne Marie 

SteenLeke, terwijl /oannes als jonggezel bij zijn broer bleef inwonen. 

Dit leidde op 14 januari 1772 lot de uitgroting aan de derde broer 

Filiep-fozel. die uit de gemeenschap wilde treden (238
). Hij staat zijn 

derde deel in de molen en landerijen af en ontvangt hiervoor 533 lb. 1 sch. 

8 gr. courant. 

Beide broers, :vlartinus en Joannes sluiten dan op 11 mei 1783 een 

kontrakt van gemeenschap en gaan op 3 september 1788 tot een verkave

ling en verdeling over, waarbij Martinus onder kavel A de volgende goe

deren bekwam ( 2 :
111

) : de korenwindmolen met twee hofsteden en twee 

partijen land. samen groot 700 roeden, twee partijen land genaamd «de 

re\·oorden» 410 r .. drie partijen meers samen 600 r., een partij land ge

naamd «de Cleemput» 400 r., een partij land «het Zoetemannekem, 

groot 700 r., een partij land genaamd «de Witte Oever» 1200 r. en ten

slotte een partij meers te Kluizen, groot 370 roeden. Het ganse deel ver

tegenwoordigde een wamde van 1968 lb. 1 sch. 3 gr. 

Zijn broer Joannes bekwam onder kavel B. 16 obligaties en renten, de 

helft van een molen te Kluizen, waarvan de andere helft toebehoorde aan 

Pieter-F rancies de Poorter, een behuisde hofstede het «Hoog huys» even

eens te Kluizen, een partij meers «de aanwas» te Evergem, groot 330 r., 

een bos van 200 r .. een partij land genaamd «het ackerken», een parlij 

genaamd de vijf eeckem le Ooornzele. groot 450 r., een partij meers van 

250 r. eveneens te Doornzele. tenslotte nog een partij land op de wijk 

Over-het-Water, genaamd «den achtersten Cleempub groot 300 r. Dit 

alles vertegenwoordigde een waarde van 18R3 lb. 2 sch. 6 gr. wat betekende 

dat Martinus aan zijn broer 84 lb. 18 sch. 9 gr. moest opleggen. Een paar 

obligaties blijven gemeenschappelijk en er is een andere klausule, die zegt 

( 23ï) G .E. - Burgerstand Overlijdens I ï65. 

(238) R.A.G.-0. 105. [0 194v0
. - 14 januari lïï2. 

(239) Archief in privaatbezit. 
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dat Joannes gratis de beste kamer mag betrekken in het nieuwgebouwde 

huis van l'vlartinus, bij de molen. Hoewel Martinus gehuwd was en Joannes 

een molen bezat te Kluizen, toch blijven zij samen wonen te Doomzele, 

en behoren er tot de meest gegoede ingezetenen van de wijk Doomzele. 

J'v1et de derde broer. Filiep-Jozef. mulder geworden te Bassevelde ging 

het onderlussen minder schitterend. Na het overlijden van zijn vrouw, 

omstreeks 1788 was hij neerslachtig geworden en aan de drank ver

slaafd ( 240
). 

Het kwam van kwaad tot erger. I-lij sloeg zijn kinderen en bedreigde 

de buren. bij zoverre dat l\1arlen en Jan de Poorter, een rekwest richtten 

tot de schepenen van Boekhoute-ambacht met verzoek hun broer om veilig

heidsredenen in een of andere inrichting voor geesteszieken op te sluiten. 

In 1804 vonden wij hem nochtans terug als mulder te Kluizen. 

Wanneer Joannes de Poorter op Doornzelemolen overlijdt de 13 

hrumaire XIII R. F. ( 14 november 1804) zal het duren tot i 8 maart 1807 

vooraleer over zijn erfenis definitief zal beslecht zijn ( 241
). 

Het werd inderdaad een ingewikkelde geschiedenis om de erfenis 

onder de 9 hoofdstaken voor de vaderlijke ?ijde te verdelen (7 halfbroers 

en -zusters uit het eerste huwelijk van Joris de Poorter en 2 broers uit het 

tweede huwelijk) en de twee hoofdstaken van moederszijde ; aangezien 

Joannes, zoon van Joris, als jonggezel overleed. 

Precies 2 maand voor zijn overlijden, op 27 fructidor, jaar XII R. F. 

( 14 september 1804), had hij voor notaris Impens te Gent, nijn testament 

laten opmaken : «den weleken eynde hij mij Inde Vlaemsche taele heeft 

gedicteerl, mits hij de f1ransche taele niet kundig en is». I-lij wenst begraven 

lc worden in de parochiekerk van Evergem mel de hoogste dienst en uit

deling van 60 broden aan de armen. 

In de kapel van Doornzele ( 242
) zullen 52 missen gezongen worden, 

één per zondag te beginnen vanaf de eerste zondag na zijn overlijden, 

eveneens 52 loven op elke maandag volgend op zijn overlijden. Kort na zijn 

overlijden zullen 1020 roggebroden uitgedeeld worden aan de armen en 

behoeftigen van Doornzele, Kerkbrugge en het Geuzenhoekske te Kluizen. 

De dertigsten zullen gelezen worden in de parochiekerk van Evergem en het 

jaargebed in de kapel te Doornzele. Zijn daagse kleren moeten uitgedeeld 

wonlen aan rle armen. terwijl fle hesle geprezen zullen worden en het geld 

(240) Archief in privaat bezit. 

(241) Archief in privaatbczit. Staat van Goed onderling gesloten op 19 september 1805. 

Likwidatie tussen Martinus en Fihep-Jozef de Poorter op 18 maart 1807. 

(242) Sinds 1777 als succursale kerk en proosdij, evenwel zonrler parochiPrechtPn. ingericht. 
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Voorma lige 

ho uten windmolen 

te Kuitenberg, 

verdwenen fe bru a ri 1948 

Copyri ght 

/\ .C.L. Brusse l 

eveneens bl's leecl len ba te va n d e a rm en. V erd er schenkt hij aan de kapel 

\()11 D oorn ze Ie I 08.84 F voo r heL aa nkopen van was om te gebruiken in de 

bo \'CJWeJJll cld e missen en loven. )~en jaa rgelijd e zal plaats h ebben m et 

uild e lin g van 60 rog-ge bJ oden aa n d e a rm en . Op d e uilvaart zal er een 

maa ltijd gegeven worden aan de buren. 'vVie d aa r nie t aanwezig kan zijn , 

krij gt hi ervoo r een vergoed in g va n 1,58 F per echtpaar. Al de roerende 

goederen vvorel en geschonken aan d e kind eren van M arti n d e P oorter, zi jn 

broer. hij wie hij a ls jonggezel inwoont. 

Geven wij I h ans een globaal overzicht van h et fortuin dat J.oannes d e 

Poorter nali e t en d a t moest verdeeld worden ond er d e 9 h oofdstaken 

I ) Verkopin g molen en huis te Klui zen b ij 

u itgro ling ove rgel a len aan Pi eter-F ranc ies 

d e P oorter voor 29 1 lb . 13 h . 4 a. 

2) Huis, landerij en , bos en meers le Evergem 

bij uii gro tin g aan M artin us en Filiep-.lozef 

d e P oorter 7T lb . 
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3) Bezette renten met intrest 618 Ib. 3 sch. 3 g. 5 d. 

4) Obi igaties (onbezette renten) 1473 lb. 9 sch. 11 g. 3 d. 

5) Andere haten 387 lb. 11 sch. 8 g. 

Totaal 3543 Ib. 18 sch. '2 g. 8 d. 

Schulden '298 lb. 4 sch. 11 g. 6 cl. 

Blijft te verdelen 3'245 lb. 13 sch. 3 g. '2 cl. 

Hiervan moest de helft verdeeld worden onder de 9 hoofdstaken van 

de vaderlijke zijde, en de andere helft onder de '2 hoofdstaken van de 

moederlijke zijde Ivlartin en Piliep-Jozef de Poorter). 

I )e onderlinge likwidatie van het moederlijk deel greep plaats tussen 

(leze laatste twee op 18 maart 1807 en hiermede kreeg de erfenis van 

mulder Joannes de Poorter haar definitief beslag. 

Toen Martinus de Poorter op zijn beurt overleed op 4 juni 18'21 ( 243
), 

vverd hij opgevolgd door zijn zoon / ako6, die samen met zijn moeder het 

heelrijf voortzette. 

In de vragenlijst van 18'2'2 ( 2 -:14) stellen wij vast dat Doornzelemolen 

gelegen op 5000 m. van Evergem-dorp, '2000 m. van Kluizen en 3500 m. 

van St-Kruis-Winkel, samen met Belzele-molen, de belangrijkste molen 

van Evergem geworden is, met een jaarlijkse omzet van 130.000 neder

landse pond gemalen graan en een bedrijfsbelasting van '29,56 gulden 

jaarlijks. llij had toentertijde een kliënteel dat zich uitstrekte over Evergem, 

Kluizen en St-Kruis-Winkel. 

Het zal dan ook de eerste Evergemse windmolen zijn, die in steen 

zal opgetrokken worden. DH gebeurde in 1839 ( 2 >1
5

). 

Niet lang daama verliet Jakobus de molen, maar bleef er eigenaar 

van. I lij werd als mulder voor korte lijd opgevolgd door François Geers en 

Trifoll Eghels (246
). 

In 1844 kwam Pieler Neyt, zoon van Louis, mulderszoon uit Belzele, 

de molen betrekken. Op dit ogenblik had het muldersgeslacht Neyt, vier 

van de zes Ev·~rgemse windmolens in uitbating. (Wippelgem-, Belzele-, 

Kerkhrugge- en Doornzelernolen). 

(243) G.E. - Burgerstand Overlijdens 1821. 

(244) G.E. - 37, nr. 687. - 2 oktober 1822. 

(245) •Rekest van Sicur Jacobus de Poorter strekkende lol bPkomen de noodige machti

ginge, om den als nu bestaenden hauten Molen te mogen vcranderen in Penen 

0JieuwPn slcenen Molen>. - G.E. - 39, nr. 351. - 21 februari 1839. 

(24ó) G.E. - 19 G. 125. 13evolkingsrPgislcr 1826-46. 
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S tenen windmolen 

aa n de in gang 

van de dri e le D oornz<' l<' . 

opge ri cht in I 39. 

(Toes tand 1939, 

thans ontmanleid 

en bui len geb ruik ) 

Copyri ght 

/\.C.L. Brussel 

i)ij erfenis kwam de molt• n in JF\')3 aan /on cfe Poort er-de Paepe ( 2 <17). 

P i<' ler Neyl hl1'ef !' r evenwel muld er van 1 83 , nadat zijn zoon 

Th eo fi el in 1878 teru ggelrokk en wa' naa r Belz.elr om er de mol en van zijn 

overl eden ooms over Le nemen. 

I li j werd op Doornzele opgevolgd door Pelru -Liuinus Lybaert-Van 

Bostelaere ( 2 -18). Korle Lij cl la l er pl aa lsle men er een stoommachin e en 

werd de molen omschreven a l een «Koornwind- en stoommol en:. (2'19
). 

In I 909 koch l mu Iel er Lybaert de molen. Hierm ede eindigde het 230-

jaa r la nge eigen domsrech L dPr famili e de Poorter { z;;o). 

In 192 1 deed Livinu s Lybaerl len voordele van zijn zoon J-l en.drik 

Ly!Joer/ -\ 'on Poude een sclwnkin g onder lrvenden van I oorn ze le-

(2-lï) Archi ef van hf'l Kada ster. Gent. 

(24 8 ) •.E. - Bevolkingsregister 1880-90. G. 1ï6. 

(2-19) Arc hie l va n het Karlaslcr. Gf'nl 

( 250) Archief van het Kadaster, Ge nl. 
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molen ( 2 ;; 
1
). Deze laatste bleef tot op heden eigenaar-uitbater van de 

molen. 

Keren wij nu nog even terug naar de geschiedenis van het molen

gebouw als dusdanig. Op het einde van de eerste wereldoorlog werd de 

molen het voorwerp van een intensieve beschieting. Alleen de kap werd 

doorzeefd. doch onmiddellijk hersteld. Om aan de moderne eisen te kunnen 

voldoen werd de molen achtereenvolgens voorzien van een stoommachine, 

(~en armgasmotor en tenslotte in 1938. van een elektrische motor, die nog 

steeds op volle toeren werkt. \Vegens zijn prachtige ligging en schilder

achtige molenwal, aan de ingang van Ooorm.ele-Ories. die hij volkomen 

beheerst. werd hij in 1939 geklasseerd. Tengevolge der grote droogte en 

onhruik tijdens de zomer van 1947. had hij veel geleden. Oe februaristorm 

van 1948 werd hem evenals Kuitenbergmolen, fataal. Hoewel Henri 

Lybaert cl:= molen tijdens bedoelde stormnacht op volle loeren liet draaien. 

toch hield de a3 hel niet uit en zakte stilaan naar beneden met het gevolg 

dat de wieken in de grond kapten en de kop van de as afknapte ( 252
). Er 

bleef alleen een verminkte stenen romp over. die nog steeds wacht op een 

algehele restauratie. 

(251) Archi<>f van het Kadasl<>r. Gent. 

(252) <I let Volb. clinsclag 19 april 1960, p. 8. 
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ALGEMEEN BESLUIT 

In de late middeleeuwen bevonden zich op het grondgebied der 

huidige gemeente Evergem, drie graanwindmolens : Asschout-. Doomzeie

en Belzelemolen. 

De eerste lwee waren pachtmolens. de laatste was oorspronkelijk een 

eigenmolen. In de !Sc eeuw werd Doornzele-molen tweemaal verwoest : 

respektievelijk in 1453 en 1489. 

In de 16" eeuw onlslonden twee nieuwe korenwindmolens : in 1552 

Kerkhru,gmolen en in 159 I Kuitenlwrgmolen. Aan de andere kimt' werd 

Asschoulmolen in 158-1 ten grondP verwoest en daarna volledig herop

gehouwd. 

Kerkbrugmolen was een eigenmolen. weliswaar bezwaard door de 

heerlijke rechten, terwijl Kuitenbergmolen toebehoorde aan de plaatselijke 

heer. 

In I '398 werd Doornzele-molen door de ahdij verkocht om van danaf 

eveneens een eigenmolen te worden. 

Tenslotte ontstond in 1645 de molen van \ Vippelgem, eveneens een 

eigenmolen. In de loop der 18c eeuw wist de heer van Vinderhaute ge

leidelijk aan beslag le leggen op Belzelemolen. 

De Asschoutmolen verdween voorgoed in 1800. In 1840 werd te 

Evergem de laatste volledig nieuwe windmolen opgericht : de Bracekman's 

molen. 

Bij het begin der 19e eeuw waren sleehls Doornzele- en Wippelgem

molen eigenmolens. Belzele werd het in 1831. Kuitenberg in 1838 en 

Kerkbrugge in 1864. 

De eerste stenen windmolen werd te Evergem gebouwd in 1839. De 

aftakeling der windmolens. die zich begon te manifesteren op het einde der 

19• eeuw. zette zich definitief door na de eerste wereldoorlog. Na de 

I weede wereldoorlog was er geen enkele windmolen meer aktief. 

De vragenlijst van 1822 geeft ons een duidelijk beeld van de onder

linge belangrijkheid der molens : Bclzele- en Doornzelemolen hadden een 

jaarlijkse omzei van 130.000 pond nederlands. Wippelgem- en Kuitenberg 

van 110.000 pond. Kerkbrugge tenslot te van 90.000 pond. 

Ook de kadastrale legger van 1855 laat ons de onderlinge belangrijk

heid der toenmalige molens vaststellen. Gerangschikt naar hun kadastrale 

ligging. haclclc•n zij volgend bdasiraal inkomen : 
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Sektie A 698 : Ooornzelemolen : 

C 439 : Wippelgemmolen 

C 1002 ii : Kerkbrugmolen 

I) 1277 h : Braeckrmm's molen 

E 972 : Belzele-molen 

F 1429 : Kuitenbergmolen 

342 

286 

286 

286 

286 

342 

F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. (m). 

Ons onderzoek heeft eveneens uitgewezen dat de juridische status 

der molens - ~igen- of pachtmolen - absoluut niet zo stabiel bleef als 

tmclitioneel wordt c.angenomen. In ons gehied kan dil slechts gelden yoor 

J1sscfwulmolen dif' onafgebroken ann de St-Baafsahdij later Bisdom Gent. 

hb·f todwhorcn. 

V oor de anrlcrp molens wns deze status nogal onderhevig aan 

wijzigingen : 

fiwPrkmnn 's molen : 1840-1894 : Eigen molen. 

1894-1945 : Pacht molen. 

Vanaf 1 ()4'j : EigcnmolPn - EIPktrische hloemmolf'n 

1\.erkfmlÇJtnolen 1552-1790 : Eigenmolen. 

1790-1864 Pachtmolen. 

1864-1926 Eigenmolen. 

\ Vippelgem molen : 1645-1720 : Eigenmolen. 

1720-1756 : Pachtmolen. 

Vanaf 1756 : Eigenmolen. 

Re/zehmwlen tot 1711 : Yolledig eigenmolen. 

1711-1745 half eigendom, half pacht. 

17 4 5-175() : 3!'1 pacht. 

'14 eigendom. 

175h- ± 1800 : Pachtmolen. 

± 1800-1816 : Eigenmolen. 

1816-1831 : Pachtmolen. 

Vanaf 1831 : Eigenmolen. 

Kuilenhergrnolen 1591-1838 : Pachtmolen. 

Vanaf 1838 : Eigenmolen. 

Doornzelemolen : tot 1598 : Pachtmolen. 

1598-1670 

1670-1679 

1679-1842 

1842-1 C)0C) 

(253) G.E. - Kndastrale legger 1855. 

Eigenmol en. 

Pachtmolen. 

Eigenmol en. 

Pachtmolen. 
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Beschouwen wij ten slotte zeer overzichtelijk de sociale stand der 

molenbezitters tijdens de opeenvolgende eeuwen : 

1-1•-15~ eeuw : 3 molens : 2 in handen der geestelijkheid. 

1 derde stand. 

16" eeuw 5 molens 2 in handen der geestelijkheid. 

1 kleine landadel. 

2 derde stam!. 

17" eeuw 6 molens in handen der geestelijkheid. 

1 kleine landadel. 

·~ derde stand. 

18~ eeuw ó molens 1 in handen der geestelijkheid. 

2 kleine landadel. 

3 derde stand. 

19" eeuw : 6 molens Alle molens geraken geleielelijk aan in het bezit 

der mulders zelf. 

Ons overzicht zou beslist onvolledig zijn, indien wij deze studie zou

den besluiten, zonder een blik te werpen op de sterke, onderlinge verwantl 

schap der muldersfamilies. 

De familie Acke leverde mulders over 5 generaties, verspreid over 

Doornzele- en Kerkbrugmolen ; de familie Claeys 3 generaties, verspreiel 

over Kattekeermolen te Sleidinge, Kerkbru,gmolen en een molen te \Vater

vliet; de familie Goethals I 5 generaties op Belzelemolen; de familie 

Goetlrafs Il 5 generaties op Asschoutmolen, verwant met het Sleinse mul

dersgeslacht Goethals en de Poorter; de familie van J-lecke, 4 generaties op 

Belzele-, Kuitenberg- en Asschoutmolen ; de familie Monnaers verwant 

met de familie van Hecke. 3 generaties op Kuitenherg'-, Belzele- en As

schoutmolen; de familie Neyt, zeer produktief. 6 generaties verspreiel over 

\Vippelgem-, Belzele-, Kerkbrugge- en Ooomzelemolen van 1844 tot 1870 

zelfs op alle tegelijk ; de familie de Poorter 7 generaties verspreid over 

i'1aaskruismolen ( Sleidinge), Asschoutmolen. Wippelgem- en Doornzele

molen. Zij was eveneens verwant met alle voorname muldersgeslachten 

der streek o.a. de Goethalsen en de van Overwaele' s ( Oostakker). De 

familie van Vooren tenslotte meer molenbezitters clan eigenlijke mulders. 4 

generaties, mulders en eigenaars van Wippelgemmolen. 

De ekonomische betekenis der molens op de vroegt're dorpsstmktum 

kan moeilijk overschat worden. Kijken wij slechts naar het penningkohier. 

waarhij een molen geprezen wordt op de waarde van ePn lwhuiscl pacht

goed met 20 bunder of bijna 30 ha oppervlakte. 
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Aan de andere kant heeft onze methode van onderzoek der Staten 

van G oed . ons eveneens toegelaten , niet alleen de algemene toestand der 

molens binnen een bepaalde periode te schetsen, maar evenzeer de indivi

duele op- en neergang van een bepaalde molen of van een muldersgeslacht . 

op de voet te volgen. 

A. DE VOS. 
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1451-60 

1461-70 

1471-80 

1481-90 

1491-1500 

1501-10 

1511-20 

BIJLAGE I 

Tienjaarlijkse gemiddelde pachtprijzen van Asschoutmolen. 

5 Ib. 10 sch. 

7 lb. 
7 lb. 

1521-30 6 Ib. 
1531-40 

Vanaf deze 
1541-50 

1551-60 

1561-70 

1571-80 

1581-90 

1591-1600 

1601-10 

1611-20 

1621-30 

1631-40 

1641-50 

1651-60 

1661-70 

1671-80 

1681-90 

1691-1700 

1701-10 

1711-20 

1721-30 

1731-40 

1741-50 

1751-60 

1761-70 

1771-80 

1781-90 

datum wercl de molen samen verhuurd met een tiende. 
8 lb. + 1 mud rogge. 
8 Ib. 6 sch. + I mud rogge. 
9 lb. 8 sch. + I mud rogge. 
JO lb. 16 sch. + I mud rogge. (1). 

17 Ib. 
17 lb. gr. 
18 lb. 16 sch. 
24 lb. 4 sch. 
42 lb. 16 sch. 
50 lb. 
50 lb. 
50 lb. 
50 Ib. 
47 lb. 

: 45 lb. 
45 lb. 
45 lb. 
45 lb. 
45 lb. 
50 lb. 
60 lb. 

10 sch. 

68 lb. 6 sch. 
74 lb. 12 sch. 
75 lb. 

Vanaf 1791 werd de molen verpacht zonder de tiende aan 25 lb. gr. jaarlijks. 

(I) In het penningkohier werd een mud rogge gerekend aan 3 lb. gr. in 1571 en 3 lb. 3 

Ech. gr. in 1574. 
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WA TERVLIET IN DE XVI" EEUW 

Onze voorzitter zaliger, Dr. E. Tieleman, wilde een geschiedenis van 

\Vatervliet schrijven die zo volledig mogelijk zou zijn. Zijn bronnen

materiaal stapelde zich steeds op maar slechts hij uilzondering putte hij er 

uit omdat hij alles wilde bewaren voor zijn levenswerk. Zo komt het dat 

anderen ondertussen dezelfde weg hebben afgelegd en dat, kort na zijn 

clood. het werk verscheen van Dr. Gattschalk over de historische geografie 

van westelijk Zeeuws-Vlaanderen. Watervliet krijgt ook een belangrijke 

plaats in dat boek en de bronnen die de schrijfster aanwijst vinden we 

meestal terug in het archief van Dr. Tieleman. \Vat is het spijtig dat die 

twee mensen niet hebben samengewerkt ! Het werk van Dr. Gattschalk 

beperkt zich echter tot feiten die voor het fysisch uitzicht van de streek 

belangrijk kunnen zijn. Voor de geschiedenis van Watervliet moeten we 

nog altijd terug grijpen naar de monografie van Oe Potter-Broeckaert of 

naar de Coutumes van Gilhots van Severen. Voor wat de geschiedenis van 

de kerk betreft. hebben we dan de zeer belangrijke inventaris van het 

kunstpatrimonium uit het kanton Kaprijke, geschreven door onze heden

daagse voorzitster, Dr. E. Dhanens. Met deze werken, clan nog aangevuld 

door kleinere artikels, zou er wel een geschiedenis van Watervliet te 

schrijven zijn. Er zouden dan echter nog een reeks problemen onopgelost 

blijven die ook door Dr. Tieleman nog niet helemaal bestudeerd werden. 

Het archief van Watervliet is zo uitgebreid en zb verspreid dat onze 

hetreurele voorzitter de tijd niet meer heeft gehad alles in le zien. Zo was 

hem wis en zeker hekend dat het stadsarchief te Brugge een rijke ver

zameling kerkrekeningen van Watervliet bezat. Hij was echter niet meer 

in gelegenheid daaruit: te putten. \Vij gaan dit hier doen in zijn plaats. 

l\1aar aangezien hij de publicatie van zijn geschiedenis van Watervliet 

steeds maar uitstelde, durven wij iets dergelijks ook niet aan en wij gaan 

ons beperken tot enkele aantekeningen in verhand met dit zo belangrijke 

clorr uil ons en zijn dierham Meetjesland. 

HET PROm .EEM V A~ DE AflnEKINSPOLDER 

In haar werk over de historische geografie van westelijk Zeeuws

Vlaanderen. situeerde Dr. Coltschalk de Ahhekinspolder dichthij cle 
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Honte, ten noorden van Biervliet ( 1 ). Zij heeft er belang in die polder 

daar te leggen want moest hij meer zuidwaarts gelegen hebben, dan zklu 

dit een moeilijk punt geweest zijn voor haar stelling die er op gericht is te 

bewijzen dat de Braakman geen groot water geweest is vóór de over~ 
stroming van 1377. In 13e eeuwse teksten spreekt men immers over dijken 

en schorren als men die Ahbekinspolder vermeldt. . Maar de schrijfster 

voegt Pr toch bij dal de Abhekinspolder een niet geheel bevredigend op

gelost probleem vormt. 

Inderdaad. in 13e eeuwse charters die over de Ahhekinspolder han

delen, ziet men gewoonlijk ook de naam Ter Piet of soms ook Watervliet 

vermeld staan. Het is nu zo dat Ter Piet ten noord-oosten van Watervliet 

lag, Dr. Gottschalk geeft die ligging ongeveer juist aan op de kaart die 

achteraan haar Loek steekt ( 2 ). Wij kunnen die ligging' nog nauwkeuriger 

aflezen op een 17 eeuwse kaart die ons Ter Piet en de polders uit de 

omgeving voorstelt ( '1 ). Door vergelijking van die kaart en een stafkaart 

van heden ten dage, kunnen wc hesluiten dat de kerk van Ter Piet dichtbij 

de tegenwoordige weg l.lzendijke-Filippine sLonel en wel een beetje ten 

noorden van de grens tussen Biervliet en Filippine. Die ligging wordb 

trouwens nog eens duidelijk aangegeven door een reeks geluigen die, in 

1617, in opdracht van de familie Laurin, de streek kwamen beschrijven ( 4 ). 

Die mensen zegden dat Ter Piel ongeveer vier honderd roeden ten noord

westen van de Oesterput lag. en ongeveer drie honderd roeden recht ten 

noorden van hel fort je Ter Piet dat, 150 roeden ten westen van de Oester

put, langs de zeedijk van de Laureinenpolder gebouwd was door de 

Spanjaarden. Toen die mensen dit getuigden was de Klarapolder nog niet 

ingedijkt, er lagen daar schorren waarin het verloop van de Pietgeul nog 

duidelijk was te onderscheiden. Wij kunne11 die Pietgeul nu nog gedeel

telijk op het leirein terugvinden en, samen met de aangeg1even afstanden, 

helpt dit ons om de situatie van Ter Piet juist terug te vinden. Sommige 

getuigen hadden daar trouwens nog stenen gezien en men had, op de 

plaats waar de kerk gestaan had, een baken gezet. In 1242 verkochten 

!-lugo, kastelein van Gent en zijn vrouw, aan de St. Pietersabdij alle 

rechten die ?,ij bezaten te Piete en in de Ahhekinspolder ( 5 ). In dit stuk 

( 1) Dr. E. Gotschalck. <Geografie van V./estelijk Zecuws-VIaandNm>, As><'n 1956, 

blz. 80-82. 

(2) Op die kaart staat Ter Piet wat teveel noordoostwaarts gctek<'ncl. 

( 3) Gent. Rijksarchief. Kaarten 709 (Tielcman). (\\'ij gaan hicr tcrug d<' naam van 

onze overkelen voorziltcr vcrmelrl<'n tclk<'ns uit zijn docum<'ntntiemateriaal gPput 

werd). 

('i) Gent. R. A Sint-Pieters, 2e r<'cks, nr. 1308 (Ticleman). 

(5) Van Loker<'n. .Charlr<'S ct clocumPnts de l'ahbaye clc Snint-PiNrc à Gand>. 

Gent 1868/71. blz. 271-72, d"d I. 
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wordt. evenals in enkele andere charters, de Abbekinspolder naast Ter 

Piet genoemd en Ter Piet wordt gesitueerd «in confinio de Bouchouthe». 

Inderdaad. de tegenwoordige Kruisstraat op grondgebied Bouchoute, 

vormde de grens lussen dil dorp en Ter Piet. waarom zouden wij de 

Abbekinspolder zo veel meer noordwaarts moeten gaan zoeken 7 De keure 

van Ter Piet. daterend van 1265. legt aan de inwoners van de Abbekins

polder dezelfde verplichtingen op als aan die van het dorp ( 6 ). Hierbij 

komt dan nog het hogerg-enoemd kaartje dat, alhoewel het uit de 17e eeuw 

dateert. de Abbekinspolder vlak hij Ter Piet plaatst. en wel ten oosten 

van clat (opn reeds lang verdwenen dorp. daar waar nu de Ameliapolder 

ligt. 

Er moeten zeker nog meer aanwijzingen voor die ligging kunnen aan

gebracht worden en de Ahhekinspolder blijft dus voorlopig nog een 

probleem. l\1aar onderlussen h]ijft die kaart toch een zeer voorname bron. 

HET HERONTSTAAN VAN WATERVLIET 

Eigenlijk zou hier eerst moeten gesproken worden over het Oude 

'vVatervliel. Maar de ligging van de kerk van dit dorp blijft nog steeds 

op te sporen. We kunnen er hier dus niet veel over vertellen. Wat het 

klooster van de \Vdhelmieten betreft. hiervan heeft Dr. Dhanens de 

juiste ligging aangeduid in haar Inventaris van het kunstpatrimonium van 

het kanton Kaprijke. Trouwens, ook De Polter duidde die ligging goed 

aan in zijn monografie over Watervliet We moeten er hier dus niet op 

lerug komen. Laten wij alleen eens kijken hoe het vroegere grondgebied 

van Watervliet op de zee heroverd werd. Hoe ver zich die zee, na de grote 

overstromingen van 1377 en 1404 uitstrekte. leren wij hij Dr. Gattschalk (1). 
WiJ le:nen bij haar ook hoe men geleidelijk van de Graaf Jansdijk af, 

nieuwe polders maakte. De Cocquytpolder werd, volgens de schrijfster, in 

1410 aangelegcl. de Fascierenpolder in 1412, de Hellepolder in 1415. Zij 

weet over die inpoldering geen hijzonderheden te vermelden en haar bron 

blijkt een rekening te zijn van St.-Pieters uit het jaar 1415-16. Een tienden

Lahel van die abdij daterend van rond 1470 geeft echter andere jaartallen 

aan ("). Volgens die tabel ontstond de Cocquytpolder in 1425. Door 

deze polder liep. en loopt nu nog, de Vrouweweg (de weg van de Linde 

te BentiJle naar 'vVatervliet, samenvallend met flie oude Vrouweweg tot 

uan f!P landdijk van rle MnriapoldPr). Deze weg vonnde, en vormt nog, 

(6) Van LokPrf'n. blz. 338, def'l I. 

(7) Gotschalck. blz. 16. 

(8) G<'nl. R. A. Sinl-PielPrsabdij, 2c r<'<·ks. nr. 350 (Ti<'l<'mnn). 
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de scheiding tussen St.-Jan-in-Eremo en Watervliet. Links er van, dus op 

grondgebied van St. Jan. was het kapittel van Doornik de tiendeheffer, 

rechts van die weg, dus op grondgebied van Watervliet. datzelfde kapittel 

samen met St.-Pieters. 

Volgens hoven genoemde tahel ontstond de Foscierenpolder in 1430. 

I lier ook was het tiend verdeeld. Deze polder ligt immers gedeeltelijk op 

Waten·liet en gedeeltelijk op Bassevelde. Voor zover hij op Bassevelde 

lag, waren de parochiepastoor en het klooster van Flines tiendeheffers. de 

rest werd terug verdeeld lussen Doornik en St.-Pieters. 

De Hellepolder werd. steeds volgens die tabel, in 1436 ingedijkt door 

.lan van îv1aldeQ"hem en Jacob Ghevaert. De tiendeheffers waren er de

zelfde als in de Foscierenpolder want ook deze polder ligt gedeeltelijk op 

\Vatervliet en Rassevelde t'n daarhij dan nog- in Bouchoute. Het is de 

Leetslraat die de grens vormt. 

Dan hebben we nog de .tv1ariapolder en de St.-Jorispolder. Volgens 

Dr. Coltschalk werden die in 1464 en in 1466 ing,edijkt. Volgens onze 

tabel in 1463 en in 1465. De l\1ariapolder was gemaakt t!oor Ghoessen 

van der l\1oelen en Pauwel van Overtveld. De Mariapolder ligt. juist 

zoals de Cocquytpolder, gedeeltelijk op St.-Jan en gedeeltelijk op \Valer

vliet. De Vrouweweg, die hier gedempt is, vormt de grens. Oe tienden 

werden er verdeeld zoals in de Cocquytpolder. Wat de St. Jorispolder 

betreft. die I igt gedeeltelijk op Bouchoute en gedeeltelijk op W atervliet. 

In de ~uid-oosthoek van de grens tussen die twee rechtsgebieden. stond 

een paal die nog aangeduid wordt op de kaart van Pourbus maar die reeds 

in de 17° eeuw verdwenen was. J--lij werd daar gesteld toen men de Nieuwe 

Keu re van W alen• liet afbakende. in de 13" eeuw ( 9 ). Hij stond op 

dezelfde lijn als de paal aan de Linde Le Bentille, paal die daar de zuid

westhoek van de Nieuwe Keure aanduidde. Deze paal is daar nog steeds 

aanwezig. 

En daarmee hebhen we de oudste polders van het Waten•liet na de 

(JVerstromingen genoemd. De St.-Jorispolder was dus de laatste van die 

reeks. Jan en Guy de Baensl, samen met Jan Zoete. hadden daar de 

bedijking ondernomen ( 10
). Vóór die polders nu. lag een grote schorre die 

men in vele oude teksten \Vatervliet noemt. Dat. zal weldra de Kristoffel

polder worden. We mogen veronderstellen dat de kerk van ou.d-Watervliet 

in deze polder moet gezocht worden. Een volksoverlevering zegt dat zij 

langs Bellekensstraalje stond ( 11
). Ilopen we dat we ze eens vinden. 

( 9) Bij vcrschillende schrijvers vermeld. o.a. bij De Pottf'T en bij Dr. Gotschnlck. 

blz. 77, deel 11. 

(I 0) Gotschalck. blz. 83. deel 11. 
(I I ) Medegedeeld cl oor Mevrouw Ticlcmnn. 
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De schorre die later Kristoffelpolder werd, wilde men reeds bedijken 

in 1467. Het klooster Bethlehem van Deinze wilde dit doen. Er kwam 

echter niet veel van in huis. Dat klooster had gronden gekregen van de 

Wilhelmieten. Die gronden lagen in de St. Jorispolder en ten westen van 

de plaats waar het klooster vroeger stond (dat was dus iels ten noorden 

van de le~enwoordige Kerkenhofstede). 

De St.-Salvatorspolder en de St.-Ciemenspolder werden door Jan en 

Guy de l)aenst bedijkt in 14ö6. In 1468 stonden ze onder water, werden 

spoedig lemg ingedijkt maar werden in 1471-72 terug overstroomd ( 12
). 

liet 21ou de familie Laurin zijn die ze, zoals we verder wl!en zien, terug 

indijkte. 7.e kregen toen de naam van Laureinenpolder en Filippinepolder. 

We moeten hier nu spn~ken over .leronimus Laurijn die zich in 1499 

associeerde met Paul en Guy de Baensl om de schorren ten noorden van 

de reeds ingedijkte polders, in land om te zetten. Die geschiedenis is 

genoegzaam hekencl. De Potter schreef er in het lang en het breed over 

<~n ook hij Dr. Gattschalk kregen we nog eens een overzicht. Zeggen wij 

alleen dat de Kristoffelpolder niet in 1-199 maar wel in 1498 ingedijkt 

werd. l)p .leronimuspolder kreeg zijn beurt in 1500. ook een jaar 

vroeger dan we bij Dr. Coltschalk lezen. Voor de Laureinenpolder geeft 

die schrijfster het juiste jaartal. namelijk 1503 maar de St. Barbarapolder 

werd niet in 1530 maar wel in 1509 ingedijkt. Daarbij komt dan de 

kleinere St.-Annapolder die, in 1539 wel herbedijkt werd maar reeds 

sedert 1505 bestond. Deze twee lantste polders hebben echter veel werk 

gekosl en meer dan eens liepen ze terug onder water. Ook de Laureinen

polder kostte aan .leronimus meer geld dan hij voorzien had. Hij moest 

immers het toezicht over de werken aan anderen opdragen daar hij een 

reis naar Lyon wilde ondernemen. De arbeiders maakten daar misbruik 

van en werkten ved minder. Zo weinig zorg werd er door de aannemers 

aan dit moeilijke wetk besteed, dat dE: polder bijna verloren was. Slechts 

de terugkomst van .leronimus verhinclerde het opnieuw overstromen van 

dil gebied. Oe tresorier generaal van de koning maakte zijn beklag bij z'ijn 

heer die hem zeer goed gezind was en als vergoeding mocht hij van de 

Laureinenpolder. De Helle- en St. Jorispolder, een nieuwe heerlijkheid en 

parochie maken <I ie hij \Vaterdijk zou noemen ( 13
). 

Wij zien nu dat Watervliet al heel wat groter geworden is. En we 

weten dus ook dat .Jeronimus daar een stad wilde van maken, een stad die 

allerhande vrijheden bezat. Zeggen wij echter aanstonds dat er van dit 

groots opzet niet zo veel in h11is kwam. Hij had wel het recht een ver-

(12) G('nl. R. 1\. Fonds Wat('n·li<'l. Cartularium Lnurin. blz. 152 (TiPleman) 

( 13) Brugge. Stnrl:;archi('f. Fonds Vrije. KPrkr<'k('ningen 'N alNvliet, nr. 221. 
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sterkte stad te maken van 'vVatervliet, maar hij heeft niet de gelegenheid 

gehad zijn heerlijkheid van muren, grachten en poorten te voorzien. Ook 

zijn nakomelingen hebben dit nooit gedaan. Moest dit wel gebeurd zájn, 

dan zouden wij daar zeker sporen van gevonden hebben in rekeningen, 

ommelopers en zo meer. Nergens wordt er over die versterkingen gesproken 

en we mogen gerust aannemen dat zij er nooit geweest zijn. Wij zullen 

verder zien dat Jeronimus nog andere grootse plannen nooit heeft kunnen 

verwezenliiken. \Vat hij gedaan heeft is al meer dan g·enoeg. Eerst een 

kerk bouwen, op zijn kosten huizen op het dorpsplein bouwen en voor een 

haven zorgen. We spreken dan nog niet van wat hij deed op Waterland 

of op 'J\1 aterdijk. 

Jeronimus Laurio moest volk op Zijn nieuwe heerlijkheid trachten te 

krijgen. In de polders die, aan de rand van de Graaf-Jansdijk reeds waren 

ingedijkt. woonrlen, in 1500, slechts een twintigtal gezinnen (1 4
). Het 

kwam er nu op aan zo vlug mogelijk volk aan te trekken voor vestiging in 

het centrum van de St. Kristoffelpolder waar Jeronimus reeds met het 

houwen van een kerk begonnen was. Dat was dus een moderne methode 

die .leronimus toepaste : eerst een kerk bouwen en daardoor dan inwoners 

rantrekken. Hij deed dit door vrijstelling van belastingen, inrichten van 

een vrije markt en zo mee.r. Maar om de mensen nog vlugger te doen 

komen, maakte Laurin ook een twintigtal huizen klaar ( 15
). Ze stonden 

aan de oostkant en aan de zuidkant van het dorpsplein. Rechts van het 

kerkhof. dus ten oosten van het plein, stonden twee huizen die door de 

eerste pastoor. Adriaan Withooghe in cijns gehouden werden. Zijn broer 

bleef daar tot in de jaren dertig wonen en die pachte het schoutetendom, 

dus het ambt van schoul. en ook de bakkerij van de heer. De volgende 

pastoor. Jacob Vrombout. moest zich ergens anders vestigen en hij deed 

dat in twee huizen van de heer die ten westen van het dorp stonden, op 

de hoek van het dorpsplein en de weg die naar St. Jan loopt (dat was 

vroeger de weg van Waten•liet naar Brugge). Joos van Spiere, die sinds 

I 521 pastoor was, kwam dan eindelijk wonen waar nu de pastorij is. Er 

stonden daar toen twee huizen waarin eerst twee kapelanen gewoond 

hadden. Die gingen dan in de twee huizen wonen die aan de zuidkant 

van het dorp stonden, bij de weg die naar BentiJle loopt. Meestal waren 

er echter vier priesters en dan woonde één er van in de pastorij. Verder 

haclden we natuurlijk nog het schepenhuis dat op dezelfde plaats stond 

als nu. Links van het schepenhuis woonde de griffier en rechts er van was 

het steen of de gevangenis en de schout woonde daar sinds 1536. Er was 

Jam ook een herherg die later het Blauwhuis of de Conciergerie gpnoemd 

(14) idPm PO (15) idem nr. 222. 
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werd. De schout bleef daar niet altijd Zijn woonst hebben want we zien 

dat hij in 1585 links van de pastorij woont, naast het Schuttershof. De 

baljuw had daar vroeger gewoond maar nu vestigde die zich in een nieuw 

gebouwd huis aan de muur van het kerkhof. dat is het huis dat we 

ten noorden van het dorpsplein aan de ingang van de kerk weten staan. 

We zien dus dat het grootste aantal van de huizen die Jeronimus 

bouwde, bestemd waren voor mensen die de stad of de parochie bestuur

den. En wie daartussen woonde was ook noch min of meer bij dat bestuur 

betrokken. 

Zuid-oost van het kerkhof stond dan hel kasteel waar de heren van 

Watervliet nu en dan verbleven of waar ze een kastelein aanstelden. 

Verder bezat L·mrin twee molens : één op de Jeronimuspolderdijk, 

ten noorden van het dorp. Die werd de Binnenmolen genaamd. En dan 

nog een te Bentille. Bij de Binnenmolen stond ook een meeslove wat er op 

wijst dat in de nieuwe polders veel meekrab geteeld werd. Bij de Bentilie

molen stond ook een brouwerij (nu de herberg de Linde). Dat was de 

Lannale brouwerij waar ook een mouterij aan verbonden was. Na de 

geuzenberoerten werd de brouwerij in het kasteel op het dorp overgebracht. 

Waar de Laureins veel last mee hadden, dat was met hun haven. 

Vóór dat de St.-Annapolder aangelegd was, kwam de haven tot aan de 

Kristoffelpolderdijk. Jeronimus had zijn dijkenbouwers eerst aan het werk 

gezel aan Passegeule- en Oostmanspolder maar daar waren zij weg gejaagd 

door de Bruggelingen die hun kanaal niet wensten te zien verzanden ( 16
). 

Om die mensen dan werk te geven had hij de St.-Anna- en Barbampolders 

laten indijken. De haven was nu wel een beetje ingekort, maar niet veel. 

Om ze te bereiken moest men op de dijk van de Jeronimuspolder rijden 

die tot een weg verhard was. Die haven lag toen rechts van het tegen

woordig Belgisch Lolkantoor en dus ten noorden van de Mollekotsendijk. 

Maar de St. Barbarapolder was nog niet volledig klaar of hij kwam, «hij 

tempeeste van de zee», temg onder water samen met de St.-Annapolder, 

de Laureinen- en Filippinepolders. Sint Anna- en Filippine en Laureinen

polder werden spoedig herbedijkt. de St. Barbampolder echter niet, hij was 

immers aan de kerk geschonken en die had geen geld genoeg. I-lij bleef dus 

lang als schorre liggen. ln 1512 kwam St.-Annapolder nog eens onder 

water en werd dan in 1520 samen met Barbampolder herbedijkt Maar 

nog meer dan eens zou er daar water in komen ( 17
). De schuld daarvan 

was dat de Laurins ten noorden daar van een grote geule wilden bewaren 

om hun haven diepgang te geven. Andere eigenaars in de schorren waren 

(16) idem nr. 215. Zie ook Golschulck. Llz. 166, deel IJ. 

( 17) Brugge. Stadsarchief. fonds Vrije, Kerkrekeningen W utcrvhct, nr. 213. 
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daar kwaad voor en in 1538 wilden ze een stuk grond afbakenen dat later 

de Jonkvrouwpolder zou worden. Onder die eigenaars waren het vooral 

Herman de Corte en Adriaan Loonis die dat wilden. Matthias Laurin, 

zoon van de sinds 1509 gestorven Jeronimus, had toen een proces inge

spannen vóór de raad van Mechelen. I-lij had voldoening bekomen want 

hij had kunnen bewijzen dat er dagelijks geladen en gelost werd in zijn 

haven en dal sommige koopwaren naar het buitenland gevoerd werden. 

De bedijkers, die door hun geplande polder de haven nog eens zouden 

ingekort hebben, beweerden dal die haven maar een kreek was die niet 

veel gebruikt werd. Spijl de uitslag van dal proces kwamen, in februari 

1538, die mannen loch naar Watervliet om de haven te overzien. Matthias 

Laurin was toen juist in zijn kasteel en er kwam hem een knecht vragen of 

hiJ wilde meegaan om le kijken. Matthias had toen geen tijd want hij 

moest naar Brabant. I-lij wist trouwens niet dat het nu emstig werd. Later 

berouwde het hem dat hij niet meegegaan was want er werd een dijk 

ontworpen die in 1546 werkelijk zou aangelegd worden. Matthias trok 

zich die zaak z;o ter harte dat hij er ziek var. werd. Nadat die Jonkvrouw. 

polder aangelegd was, km• men van het Mallekot nog een tijdlang de zee 

bereiken. De haven was toen dus naar het oosten toe verlegd. Dat duurde 

zo tot na de geuzenberoerten maar in hel begin van de 17e eeuw werd dan 

de Clampolder aangelegd en dan was het gedaan met die haven. Alleen 

aan het fort Pacienlie (dat is iets ten oosten van de Pyramide), werd er 

nog' wat geladen en gelost. 

I-IET 130UWEN VAN DE KERK VAN WATERVLIET 

\\'ij hebben al bewezen dat Jeronimus Laurin grootse plannen had 

die niel altijd verwezenlijkt werden. Wij kunnen dat hier nog' eens verder 

bespreken. Jeronimus wilde drie kerken bouwen : Watervliet, filippine en 

Waterland. I-lij wilde daar drie parochies van maken en er zelfs een 

collegiale stichten met !waal[ kanunniken waaronder een deken. Daaraan 

zouden twaalf prebenden verbonden zijn en andere belangrijke voor

rechten ( 18
). De oorkonden van die parochies 21ouden bewaard worden in 

een kist die met vier verschillende sloten zou gesloten worden. Drie 

kanunniken zouden over een sleutel beschikken en de vierde zou in handen 

zijn van de patroon, hier dus Jeronimus. Er moesten aan die drie kerken 

een school en een zangkoor verbonden zijn. Er zouden aflaten gegeven 

worden aan de mensen die, tijdens het bouwen, die kerken bezochten en 

wel op Pasen, Pinksteren, Allerheiligen, feest van St.-Petrus, Paulus, 

( 18) idem, nr. 221. 
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Jacobus, Francisetts en Jeronimus of tijdens de advent en de vasten. Die 

mensen moesten gebiecht hebben en ze moesten iets in de offerblok werpen 

dat gelijk was aan het loon van één dag voor een metselaar of een 

timmerman. 

Dil plan is echter slechts gedeeltelijk verwezenlijkt. Jeronimus heeft 

beslist zijn best gedaan maar hij moest met veel moeilijkheden rekening' 

houden. Daarbij stierf hij een beetje te vroeg, in 1509 namelijk. Van de 

kerk te Watervliet waren toen alleen het koor en het transept gebouweL 

Dit was al zo sedert 1503. f\'1aar de liendenheffers staken veel stokken in 

de wielen. In de schenking van de schorren Lussen Bentille, de haven van 

Bouchoute, Ter Pieten en Oud-lJzendijke, was gezegd geworden dat 

Jeronimus het recht had daar alle tienden te heffen. Maar nu dat een groot 

gedeelte van dit gebied ingedijkt was. kwamen de vroegere rechthebbenden 

uit hun schelp. Ook het kapittel van Doornik opperde bezwaren en zo 

kwam het dat Jeronimus in het begin geen geschikte rector vond voor zijn 

kerk die slechts rond Pasen 1504 gewijd en opgedragen werd. Hij moest in 

het begin voortsukkelen met huurlingen, mercenarii noemde men dat. Zo 

deed Daniël de Baenst daar aanvankelijk dienst als priester. Hij had geen 

toelating, noch van het bisdom noch van Jeronimus. Hetzelfde jaar deed 

hij afstand van zijn pastoorsambt ten voordele van Jeronimus Marchant 

die misschien nog door anderen opgevolgd werd, tot in 1508 Adriaan 

\Vithooghe wettelijk aangestelde pastoor werd. Ook in Filippine waren er 

zulke moeilijkheden. Daar ook had Jeronimus een stad willen stichten en 

in 1508 slonel er reeds een kerk gebouwd in de polder die slechts sinds 

1506 heringedijkt was. Hij had dat daar ook allemaal op eigen kosten 

gedaan en de toelating bekomen van het bisdom Utrecht om die kerk te 

bouwen. Hij had ze toegewijd aan St. Filippus ter ere van de koning, Filips 

de Schone. J'vlaar hier had hij nog meer last van het water dan te Water

vliet. Reeds in 1509 stond die polder terug onder water en na herbedijking 

(de derde ! ) gebeurden er nog verschillende overstromingen. In 1537 werd 

die kerk daar afgebroken en de stenen, balken en ijzerwerk naar Watervliet 
vervoerd ( 19 

) . 

Wij hebben hier boven al gezegd hoe Jeronimus dan een parochie 

wilde maken van Waterdijk. Dat was buiten zijn oorspronkelijk plan, alleen 

een vergoeding voor moeilijkheden in Laureinenpolder. Hij had hiervoor 

ook de toelating van het bisdom Utrecht nodig want de Laureinenpolder 

lag op het grondgebied van dit kerkelijk gebied (de Kleilandweg was de 

grens). In zijn testament dat van juni 1509 dateert, zegt Jeronimus dat men 

moel voortwerken aan de kapel die hij begon te maken op Waterdijk ter 

(19) idem nr. 216. 
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ere van de apostel St. Jacob en dat men z.o vlug mogelijk aan een pelgrim 

die naar St. Jacob in Galicië reisde. een g'Ouden offerpenning moest mee

geven voor deze heilige apostel ( 20
). Die kapel stond in de noord-oosthoek 

vau de Laureinenpolder. ten westen van de vroeger haven van Bouchoute 

en niet ver van de lsabellasluis ( 21
). Ze stond daar waarschijnlijk tot op 

het einde van de 16" eeuw. Daar die nieuwe parochie zich op grondgebied 

van Bouchaute uitstrekte. veroorzaakte dit ook heel wat moeilijkheden. 

De derde kerk die Jeronimus volgens zijn oorspronkelijk plan wilde 

bouwen. was deze van Waterland. Bij Dr. Gattschalk lezen wij dat hij in 

1509 de fundamenten voor deze kerk !iel leggen in de Jeronimuspolder ( 22
). 

Ik heb niets in dit verband gevonden. Maar het is zeker zijn opzet geweest 

in deze polder een kerk te stichten. Ze moest niet St.-Nicolaas-in-Vame 

vervangen maar wel Nieuw-l~oeselare. Ze zou toegewijd worden aan de 

H. Drievuldigheid, aan 0. L. Vrouw en aan Sint Jeroom en ze zou 

genoemd worden kerk van Waterland of van Nieuw-Roeselare. Door het 

verzet van Sint Baafs en de pastoor van Sint Margriete. die zeggen dat 800 

gemeten ten noord-westen van de Jeronimuspolder aan de. sedert 1470 

door Jan de Plaet heropgerichte parochie Sint-Margriete behoorden. bleef 

dit opzet zonder verwezenlijking. Sleehls in 1553 kwam er een kerk. Ze 

werd niet door de Laurins maar door St.-Pielers gebouwd ( 23
). En ze 

kwam niet in de Jeronimuspolder maar wel in de Oudemanspolder. Het is 

niet juist wat w·e bij Dr. Gattschalk lezen in verband met de verdeling van 

Watervliet (u). Niet na zijn dood. maar nog tijdens zijn leven gaf hij 

\Vaterdijk aan zijn dochter Maria en \Vaterland aan zijn dochter Barbara. 

DE EERSTE UITRUSTING VAN DE KERK 

Wij weten dus al dat. bij de dood van Jeronimus Laurin in 1509. 

afleen hel koor en hel transept van de kerk voltooid waren. Het zou duren 

tot 1525 vooraleer er terug grote werken uitgevoerd werden ( 25
). Onder

tussen wordt het een en het ander opgeknapt en worden er wel kleinere 

metselwerken verricht. Zo zien wij dat. in 1515. het werk van Jan Stichel

bout geïnspecteerd wordt door Jan Jozijns en Andries de Metsenaere. En 

in 1516 zijn het Lieven. Aernout en Joos van Maele die het metselwerk 

van meester Jan de Meach uit Brngge komen bezichtigen. Verder zien wij 

dat Laurens Keldermans in 1515 een sacramentshuis maakt. Het kostte 

( 20) idem nr. 221. 

(21) Gent. ~ R. A. ~ Kaarten nr. 709 (Tielcman). 
(22) Gotschalck, blz. 149, deel I!. 
(23) D. Verstraete in <Appeltjes van het Meetjesland,, 1957, blz. 100. 

(24) Gotschalck. blz. 157. deel IJ. nota 4. 

(25) llruggc. Stadsarchief. fonds Vrije. Kerkrekeningen Watervliel, nr. 216. 
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35 pond en het werd in 1516 per schip van Antwerpen naar Watervliet 

gebracht. Andries de Metsenaere maakte de voet van dat sacramentshuis 

en i'-'lallhijs de Pape, smid van Eeklo. leverde het ijzerwerk dat er voor 

nodig was. Er werden 48 pond lood aan verwerkt. Geeraert Zuuts. schilder 

van Eeklo, schilderde het en Rutger I.Jsebrandt vergulde de zes deuren er 

van. Die Andries Keldermans leverde ook een wijwatervat en samen met 

Willem de Scrinwerckere uit Sluis maakte hij ook kandelaars. Wat dat 

metselwerk betreft. het was vooral aan de vensters dat men herstellingen 

deed. In die vensters zalen glasramen die gekleurd waren. Stormweer brak 

in 1521 veel ruiten en het glasvenster aan de zuidzijde van het transept 

werd met koperen tralie beschermd. Maria Laurin, weduwe van Dismas 

van Berghen. heer van Waterdijk. schonk in dat jaar zes pond om een 

nieuw venster in die zuidzijde, waar de kruiskapel was, te maken. Meester 

Lieven Gheerolf. glasmaker, was daar de auteur van en in de brandramen 

had hij een Lieve Heer aan het Kruis tussen de twee moordenaars voor

gesteld. Ook de Lievevrouwkapel kreeg, in 1512. een glasraam gemaakt 

door Lieven Gheerolf. In 1510 had men het wapen van de heer, zjjn 

pignon en zijn wapenrok in de kerk opgehangen. Spijtig dat we niet weten 

wie het praalgraf van Jeronimus maakte. Dr. E. Dhanens geeft ons een 

beschrijving van dat praalgraf ( 26
). Het stond midden in het koor en 

iedere dag moest een der kapelanen, na de mis opgedragen voor Jeronimus, 

naar dat graf gaan en miserere bidden. De ligbeelden van dat graf stelden 

dus Jeronimus voor, zijn vrouw en zijn dochter, hij had dat zo in zijn 

lestament bepaald. Die dochter was Barbara die in 1506 gestorven 

was ( 27
). En die vrouw was wel zijn eerste vrouw, Jacquemine Peyaert, 

die in 1502 stierf. l'-1arie Strabant. zijn tweede vrouw overleefde haar man 

immers nog tamelijk lang en het praalgraf werd kort na de dood van 

.leronimus gemaakt ( 28
). 

We vernemen verder dat er reeds een orgel in de kerk was in 1510, 

Cornelis Laurens, orgelmaker te Sluis, herstelde dit orgel in 1519. In 1521 

spreekt men ook over een uurwerk. En er was een belfort of klokhuis in 

(26) Dr. E. Dhanens. Inventaris van het kunstpatrimonium, kanten Kaprijke, Gent 1956, 

blz. 136-137. 

(27) Gilliodts-Van Severen. Coutumes Watervliet. blz. 146. 

( 28) Dit belet niet dat Jacoba Peyaert te Gent begraven werd. Haar vader, Mattheeus 

Peyaert, ridder, was immers deken van Gent ( Kerkarchief vVatervliet. Tieleman). 

Üp haar graf. in de Sint-Raafskcrk. stond het volgende te lezen : d-lier ligt be

graven /w /acque/inP Pedarl, /a Matthijs, geselnecle was van Mr /eronimus Lauwe

rijn, rudder, i1eer en ho/meester ende lresorier generoof ons genadigst fwcre, heere 

van W ulervliet, Poortvliel, etc. die overlee I in 't jaar 1502, de 4c dag van Mei>. 

Die grafsteen stond aan de voet van het sacramentshuis waar later de tombe van 

de bisschop ·l'Aiamont geplaatst w~rd (Brugge, Stadsarchief. Walcrvliet. nr. 211 ). 
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hout dat echter in 1515 afgebroken werd omdat het omgewaaid was. Het 

werd in hetzelfde jaar opnieuw getimmerd en gedekt met glei (dekstro). 

Het bleef echter een zorgenkind en dat bewijst ons dat het niet zeer sterk 

was. Of het nu gebouwd was op het dak of naast de kerk heb ik niet 

kunnen uitmaken. We zullen verder zien dat men meer dan eens de 

intentie had een degelijke toren op de kerk te bouwen. Het z.al echter 

slechts een dakruiter worden. 

In 1510 werd een ijzeren kruis, zestien stenen zwaar, op de kerk gezet. 

I-let oude was omgewaaid. Aan de ingang van de kerk is een portaal met 

een houten dak. De sacristie bestond ook al en de doopvont wordt ver

plaatst. Andries de :rvietsenaere maakt een vonthuis dat hij met hout af

~luit. ln 1516 maakt meester \Villem de Serinwerkere een tabernakel voor 

0. L. Vrouw. Het werd in een der armen van het transept geplaatst en er 

achter werd iets toegemetst en gewit, misschien een venster. In alle geval 

knjgen we hier nog een vermelding van de 0. L. Vrouwkapel in het 

noordelijk deel \'an het transept. doar waar ze nu nog is. In 1519 vermeldt 

men hel altaar van het H. Kruis en een St. Jeronimusaltaar. Dit laatste 

stond in de Jeronimuskapelle, de askapel van de kerk. Die kapel bezat aan 

de zuidkant een deur waardoor de heer van Walervliel, als hij van zijn 

ka~teel naar de kerk kwam, kon binnentreden. Ze was door een afsluiting 

van de kooromgang gescheiden. In 1522 spreekt men dari. duidelijk over 

het hoogaltaar, het Jeronimusaltaar en de twee vooraltaren die dus het 

Kruis- en Lievevrouwaltaar waren. In datzelfde jaar ook werd gans het 

kruiswerk (dat is hel transept) geplaveid met 1400 witte en blauwe 

stenen. Ze kwamen van Antwerpen. Reinier Andries leverde die stenen. 

J-lij was het ook die de «harnassen» ( witstenen omraming) van de vensters 

leverde en ook een wijwatervat. Ten slotte kunnen we nog zeggen dat er 

in 1510, een buffet gemaakt werd om was te verkopen, buffet dal daar 

later steeds in de kerk bleef staan, het was immers een gewoonte in de 

streek dal de mensen was, kiekens of varkensvlees offerden. In 1515 maakte 

Lowijs van Wontergem een kelk en in 1521 werd een gestoelte in het koor 

aan het zuideinde van hoogaltaar gemaakt door Pieter Verbant. In 1522 

leverde Adriaan de Landtmeter, geelgieter, twee kandelaars voor het hoog

altaar en in 1523 werden de habijten van de kerk hersteld door Jan de 

Casuulmaker. Over de Nood Gods, een schilderij dat boven het hoogaltaar 

moet gehangen hebben, wordt niet gesproken. We mogen echter wel aan

nemen dat het daar reeds was. 

Wij zien dus dat de kerk tijdens, en kort na de dood van Jeronimus, 

haar voorlopige inrichting gekregen heeft. Indien Jeronimus of zàjn opvol-
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gers er niet in slaagden een collegiale op le richten, dan lukten zij er toch 

in vier priesters te \Vatervliet aan le stellen : een pastoor en drie kapelaans 

waarvan er één iedere dng de mis moest opdragen in de St. Jeronimuskapel. 

GROTE WERKEN AANDE KERK IN 1525 

In 1525 zou de kerk van Watervliet haar voltooiing krijg·en. Het schip 

van dit godshuis werd toen namelijk gebouwd ( 29
). I'v1attheeus van Eede, 

meester metselaar van Brugge, was de architect-bouwmeester van dit 

belangrijk werk. Wij lezen immers dat hij betaald wordt «voor 't maken 

van zekere hewerpen van de pilaeren, wentelstegher, baesen, cupementen, 

capitelen, vensters en andersins, en ook voor 't bewerp van geheel de 

kercke». Zijn helper was Adriaan van de Meulne, eveneens van Brugge. 

Mattheeus en zijn knechten ontvingen 14 pond «over 't fonderen en metsen 

tot der voetlijste». En dezelfde Iv1attheeus, samen met Adriaan van der 

Tv'Ieulne met hun knechten, kregen nog eens een grote som «over 't maecken 

van de voorkerke ende dit van de voetlijste upwaert». Het is dus maar al 

Ie duidelijk dat die mensen de kerk gebouwd hebben. De. heer van 

Watervliet was op dat ogenblik. Matthias Laurin. Joos van Spiere was 

pastoor, Pieter de Poller, Pieter van Hollant en Willem de Gheest waren 

de kapelaans. De kerkmeesters waren : Jan Goethals. Geraart Filliers, 

Jacob de Clercq, Bauwen \Vithooghe. Hillebrant Schaepshooft. Pieter 

Geerol f was koster. De werken begonnen de 13" van de lauwmaand, 1525. 

Üp die dag immers werden de kelken in zakken gestoken en er werden 

lakens gelegd op het hoogaltaar en op het altaar in de Jeronimuskapel. Üp 

de twee zijaltaren· werden geen lakens gehangen en we mogen daaruil 

besluiten dat daar in elk geval nog geen schilderijen hingen, men zou ze 

immers wel afgedekt hebben voor hel vuil. Het jaar voordien had men 

reeds met bouwplannen bezig geweest want we zien dat Mattheeus van 

Eede in maart 1524 het kruiswerk kwam onder:zlOeken om te zien of het 

zou mogelijk zijn daar een toren op te bouwen. Van een toren zal er 

echter voorlopig niets terecht komen. En ook nog in 1524 was men stenen 

beginnen äanhrengen. Er werden er 139.000 gekocht bij Jan Pierhuise en 

Adriaan Jacohsen die ze moesten leveren op de kaai te Vlissingen. Ze 

werden van daar dan per schip overgebracht naar de kaai te Watervliet 

en dan per wagen naar het kerkhof gevoerd. Zand om te metselen werd in 

de Mariepolder gedolven en het is niel onmogelijk dat de put die daar nu 

nog dichthij de diJk te zien is, op die manier zijn oorsprong vond. Later zou 

( 29) l.3rugge. Stadsarchief. Fonds Vrij~. Kerkrekeningen W alcrvliel. nr. 216. 
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daar trouwens nog klei gestoken worden om ler plaatse steen te bakken ( 30
). 

Er werden dan nog 32.000 stenen gekocht bij Huyghe Adriaanssene in 

Zeeland en eveneens per schip naar de kaai van W alerviiet gevoerd. Er 

moet dan een grote bedrijvigheid geheerst hebben in de haven. 

Iv1attheeus van Eede was naar Mechelen, Vilvoorde «en daer ontrenh 

geweest om goede arduinsteen te kopen. Leveranciers van witten en grauwen 

arduinsteen waren Gijzelbrecht Grauwels, Jan Pauwels en Ladewijk van 

Houc. Die zorgden ook voor steenhouwers uit Brabant. En terug werden 

al che stenen per schip naar de haven van Watervliet gebracht. Ook de 

kalk. die te Antwerpen gekocht werd, bracht men op dezelfde manier aan. 

Men noemde dat Brabantse kalk. Er kwam echter ook kalk van Dordrecht. 

Comelis van Coorde, steenbakker van Brugge, leverde ook vijf «last» 

Brugsen steen, nog eens per schip aangebracht. En dan is er nog een 

Lenaert Witten die 500 dijssebstenen leverde «'t welcke is cleen steen». 

De leveranciers van de arduin en van de karreelsteen hebben de voethjst, 

die in «wille arduin» was, gemaakt. Ze hadden trouwens «'t bewerp» er 

van getekend op een «huid dobbel papier». Het leveren van die arduin

steen blijkt een belangrijk feit geweest te zijn. Er werd over en weer ge

schreven naar de heer van \Vatervliet te Brugge en naar de steenhouwers 

Ie Vilvoorde en te Mechelen opdat alles op tijd zou klaar z~jn. En dan 

kwamen die steenhouwers de zaak nog eens bespreken len huize van de 

kerkmeester Bauwen Withooghe waar ze eten en drinken kregen. Die 

Bauwen woonde naast de kerk, waar de eerste pastoor, waarschijnlijk een 

familielid van hem, gewoond had. Hij had ook zo een beetje het toezicht 

over de werken, het was in elk geval de belangrijkste kerkmeester. 

Voor de stellingen die de metselaars nodig hadden werden 244 kerk

sparren en 122 planken gebruikt. Zij maakten ook «cloetem om op te 

lopen. Dat waren dan een soort matten die met wijmen gevlochten werden. 

Het was in augustus 1525 dat ze die stellingen maakten, dus zien 

we dat de werken ongeveer een jaar geduurd hebben. Het dak werd 

trouwens ~!echts in 1526 mel schaliën gedekt. Van een vloer in de voor

kerk wordt er niet gesproken, we zien alleen dat ze met aarde gevuld werd. 

Er werden nu ook nieuwe wijwatervaten gekocht en wel drie van «fassijnen

steen». Ze werden van Brugge per wagen naar Watervliet gebracht. Het 

( 30) Er bestaat ook een volksoverlevering die zegt dat daar de kerk van het oude \\Tater

vliet stond. fvlaar Sint-Laureins heeft ook zo een put die men de torenput noemt. 

Die is ook ontstaan toen men daar klei haalde om stenen te bakken d\e moesten\ 

dienen om de toren te metselen. Een ommeloper uit de 16° eeuw (Gent, R. A .. 

Fonds Watervliet. nr. 287, Tieleman) leert ons dat Jeronimus Laurein twee stuk

jes land met zuidzijde van Mariapoldcrwijk. voor zich behield om steen uit te 

hakken. 
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aantal bakstenen die aan de kerk verwerkt werden moet hoger zijn dan het 

cijfer dat we hierboven kunnen optellen. We lezen echter in de rekening 

der goederen van de heer van Watervliet, voor het jaar 1529-30 ( 31
), dat 

Jooren de Steenhacker 400.000 stenen bakte voor die heer. Deze stenen 

werden natuurlijk voor persoonlijke doeleinden gebruikt maar we mogen 

aannemen dat er ook een groot gedeelte aan de kerk besteed werd. 

Misschien werden die stenen wel ter plaatse gebakken dichtbij de dijk van 

de Mariapolder. In 1527 wilde men trouwens stenen doen bakken om de 

toren te bouwen. Men zocht vaklui in Zeeland en toen men er daar geen 

vond, te Gent. Er kwamen inderdaad steenhakkers van die stad kijken naar 

de grond en de plaats waar dit kon geschieden te Watervliet Er werd 

echter niet gewerkt omdat die mensen geen borg wilden geven. Van de 

toren kwam er dus terug niets terecht. Het klokhuis werd ondertussen nog 

eens hersteld en zoals het portaal van de kerk met glijstro gedekt. Ook 

hoven de doopvont werd zo stro of riet gelegd. In 1547 zal men die zaak 

van de toren nog eens aanpakken. Meester Jan I'-1ijnheere en Meester Joos. 

metselaars van Gent. kwamen naar Watervliet en deden, in tegenwoordig

heid van de pastoor. Remi Penninck. de schout. kerkmeesters en andere 

bejaarde mensen, de moerpijlers van de kerk ontdekken om te zien of ze 

sterk genoeg waren om een toren te dragen. Ze wilden het werk aanvaarden 

voor 11000 karolus gulden. Matthias Laurin was toen reeds zeven jaren 

dood en zijn weduwe F rancoise Ruffaulx. werd vrouw van Watervliet 

genoemd. Zij wilde zeker zijn van de draagkracht van de moerpijlers en 

daarom deed z'e. kort nadien, nog eens metselaars en timmerlieden komen 

om die pijlers te inspecteren. Dat waren dan meesters Pieter en Wouter 

Wijnhave uit Brussel, meesters Jan I'-1ijnheere en J0os Rooman uit Gent, 

clan nog meesters Jooris \Vittebrood en Jan Schardemburg uit Brugge, en 

meester Nicasius Allaert. timmerman, ook uil Brugge. De deken van Sint 

Salvators te Brugge, Pieter Carreest, was daar ook bij. Gans dat gezel

schap was op tweede Pinksteren 1548 te Watervliet waar nog eens goed 

gekeken werd naar de bloot gelegde fondaties van die pijlers. Er werd iets 

geelronken ten huize van de schout en bij Louis Maelbranche die kastelein 

was op het kasteel te \Vatervliet. Maar ook dan bleef het bij plannen 

maken. Misschien waren die moerpijlers te zwak om een toren te dragen. 

in ~~Ik geval spreekt men in 1556 nog van het oude klokhuis dat met glei 

gedekt wordt. En in 1557 maakt men een nieuw belfort om de klokken in 

te hangen. Gillis van Coorenhuyse was er de ontwerper van en hij in

spireercle zich op het belfort van Kaprijke. Coorenhuyse moest ook voor 

hel ho1!1 zorgen maar Pieter de Moor en I Iendrik Jacobsen zouden het 

(31) Brugf!e, Stadsarchief. fonds Vrije. KcrkrPkeningen Watcrvlkt. nr. 222. 
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Lelfort maken. Dat waren meester-timmerlieden uit Brugge. Het belfort 

werd per schip naar de kaai van Watervliet gebracht. Men kocht er een 

klok voor te Sluis in de 0. L Vrouwkerk. Men betaalde er 57 pond voor 

aan Joris Pante. kerkmeester van die 0. L. Vrouwkerk. De klok woog 3000 

pond en ze werd ook per schip naar Watervliet gebracht aan de kaai en 

clan per slede naar de kerk. Herman Loots, klokgieter, m:takte nog een 

andere klok met het brons van de oude klokken. Zo had V/ atervliet toch 

een niemv<> toren, zij het dan ook een houten, en nieuwe klokken. Er was 

toch nog een ander torentje op de kerk aanwezig, torentje waarop een 

uttrwPrk stond en een weerhaan. Men moest er op klimmen met een !udder. 

De kerk was nu gans in orde en men kon aan de verdere uitrusting 

t·r van (!enken. In 1537 werd er voor 100 pond timmerwerk aangenomen 

maar ik heh niet kumwn vinden wat dit was . .f\1isschien was het een ver

hetering van cle claken waarover in vorige rPkeningen mincler worclt ge

sproken. 

DE SCHILDERlJEN IN DE KERK 

\À/ij moeten aannemen dat er in 1525. reeds een schilderij hing boven 

het hoofdaltaar en een in de Jeronimuskapel. Dat wordt nergens duidelijk 

gezegd maar. zoals hier boven vermeld. bedekte men die altaren met lakens 

toen de grote werken in dat jaar begonnen. Waarschijnlijk was dit om 

geen stof op de schilderijen te krijgen. En. steeds bij gebrek aan betere 

inlichtingen. moeten we geloven dat boven het hoofdaltaar die beroemde 

Nood Gods hing ~n in de Jeronimuskapel de kopij van Van Eyck. die 

men. zoals E. I I. English in ons jaarboek van 1957 bewees ( 32
). later 

aanzag als een Drie-KoningentafereeL Wie de auteurs zijn van die doeken, 

hl ij[t tol nu toe een raadsel. 

Het is pas in de rekening van 1547-48 dat we iets vinden over 

schilderijen. Er wordt daar gpzegd dat «de tafele van 't helich cntuce» 

vernist is. Dat is dus -2en schilclerij die boven het altaar van het H. Kmis 

hing en dat altaar stond in de znidelijke arm van het transept. De kerk 

betaalde twee pond voor het vernissen omdat het bestuur van de H. Kruis

kapel er niPt goed voor zat. Wij zouden de rekeningen van cleze kapel 

moeten vinden om daar wat meer over te vernemen. Er is echter nu nog 

in de kerk van \Vatervliet een doek dat .Jezus aan het Kruis voorstelt. Dit 

doek wordt door Dr. I )hanens als 17" eeuws bestempel cl (3 3
). )-let clraagl 

c·en wapenschild van de familie Lamin en een van de Sint-Sebastiaans-

(32) E. 11. J'vl. En~lish <\Vatervlicü in <i\ppc·ltiPs vnn IH't 1\IPetjeslnnch. 1957. 

(33) Dr. Dhan<'ns, lnvPnlnris, blz.134. 
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gilde. In de H. Kruiskapel was immers ook een altaar van het schutters

verbond. 

In dezelfde rekening vinden we een betaling van twee pond voor de 

tafel van het Sint-Anna altaar. Het is hier ook om het bestuur van dat 

uitaar te helpen omdat het niet veel geld bezat. I let volgend jaar wordt 

trouwens nog eens een som van 4 pond 9 sch. 3 s. betaald aan de bezorger 

van het Sint-Anna altaar om de auteur van de schilderij te vergoeden. 

liet moet een belangrijk stuk geweest zijn want het kerkbestuur nodigt 

,\mbrosius Benson en Lanceloot. Blondeel uit om «te visiteren de tafele 

van Sinte-Anna» ( 34
). De auteur van dat doek was Adriaan Roelandts. 

pointer van Brugge. Hij beschilderde ook twee koorlessenaars ( stappeel en 

noem(le men dat) ( 35
). 

l\1en z'ou zich kunnen laten verleiden te denken dat dit schilderij 

moel vereenzelvigd worden met de Driekoningen uit de Jeronimuskapel. 

Deze kapel wordt. in de 17' eeuw, immers ook Sint-Annakapel genoemd. 

i'-1aar dat is slechts het geval sedert het hezoek van bisschop Haudion in 

1648 ( 36
). Bij dit hezoek zegt kerkmeester Neyt dat mevrouwe seer 

desireerl dat men zou weiren den autaer van St. Anna staande in de beuk 

van kerke en Sint-Anna vieren in St. Hieronimuscapelle». Die vrouwe van 

\Vatervliet vroeg ook de toelating om het hoogaltaar wat achterwaarts te 

schuiven. Het gaat dus niet op Adriaan Roelandts als auteur van de kopij 

Van Eyck (alias Driekoningen) te doen doorgaan. Misschien is dit doek. 

waarvan wij niet weten wat het voorstelde. verkocht na de geuzenberoerten. 

Er werden toen immers schilderijen geveild om geld te hebben voor de 

herstellingen aan de kerk. In een inventaris van papieren ten huize van de 

vrouwe van Walef\•liet, was er een stuk vermeld waarbij toelating gegeven 

werd enige schilderijen uit de kerk te verkopen voor de reparatie van die 

kerk ( 37
). Er waren daar zelfs ontvangshewijzen hij. Die inventaris dateert 

van 1631 maar de verkoop zal wel vroeger gebeurd zijn. Ook E. H. 
English vermeldt in zijn artikel cte verkoop van een schilderij in 1608. 

Wij kunnen ons nu afvragen waar dat St.-Anna altaar in de kerk 

ston(l. Misschien was het in de kapel van 0. L. Vrouw ondergebracht. 

dus in de noordelijke arm van het transept. Maar dat is ook alweer niet 

zeker. In 1556, de vrij(lag na sacramentsdag, kwam de suffragaan van 

(34) Ook vermeld hij Parrnentier. <Bescheiden omtrent Brugse schilders in de 16° eeuw>. 

Société d'Emulalion, 1937, blz. 115. 

( 35) Er waren zo vier stappelen in de kerk. Ze waren bedekt mPt kalfsvel en ze hadden 

gedraaide poten. Waarschijnlijk waren dat vouwhare lezenaars. 

( 3ó) Brugge. Rijksarchief. Kerkelijke archieven, nr. 385. 

(37) Brugge, Stnrlsarchief, Fonds Vrije, KerkrPkeningen Wntcrvhd. nr. 215. 
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Doornik zes altaren in de voorkerk wijden. Dat waren de altaren van het 

I-t. Kruis, van 0. L. Vrouw, van Sint Anna, van Sint Sebastiaan, van Sint 

Huhrecht en van Sint Pi eter ( 38
). Reeds in 1548 had men aan Nicasius 

van Maldeghem. deken van Aardenhurg, gevraagd of men de mis mocht 

lezen op de aularen in de voorkerk. De deken had daarvoor uitstel tot 

wijden gevraagd te Doornik want in 1553 werd hij hiervoor vergoed. Het 

moel: zijn dat er uitstel werd verleend maar in october 1555 werd de kerk 

bestolen. De diefstal gebeurde tussen elf en twaalf uur. De dieven namen 

habijten mee. kelken en ander zilverwerk. De schout van Watervliet, 

Lowijs de l\ieester. die onraad gemerkt had en de dieven wilde verrassen. 

werd op het kerkhof dood geslagen. Dat kerkhof moest nu zo snel mogel1jk 

herwijd worden samen met veel voorwerpen in de kerk. Men zou dan ook 

die altaren in de voorkerk wijden. Het bleek een grote plechtigheid te zijn 

want door het gezelschap dat hierhij tegenwoordig was, werden 75 stopen 

wijn gedronken. En men had ook de kerk versierd. Joos de Schildere ofte 

de Lavael had dit gedaan. Hij had kruisen geschilderd op de pijlers, in het 

!I. Kruiskoor en in het Lievevrouwekoor. !-lij was het ook die, in 1553 een 

passiekleed gemaakt had om in de vasten voor het hoogaltaar te hangen. 

En ten slotte weten wij dat hij, in hetzelfde jaar. de tafel schilderde in de 

Sint-Sebastiaanskapel { 39
). Zoals boven gezegd was deze kapel terzelver

tijd H. KruiskapeL Er hingen daar nu dus twee schilderijen : deze die in 

1547 vernist was, en deze van Joos de Lavael. Dit stuk draagt de hand

tekening van de meester, zo zegt E. I-1. English in zijn artikel. Het zou 

het triptiek zijn dat heden ten dage nog in de Sint Sehastiaanskapel hangt, 

rechtover het altaar. 

I )an vinden we in de rekening van 1548 nog de Hemelvaart, ge

schilderd door Sirnon Pietersseune. liernelvaart die de Lievevrou."vkapel 

moesr sieren en waarvan door R. Parmentier voor het eerst de auteur 

bekend gemaakt werd. Voor de Echilderij van de Lavael betaalde men 

twaalf pond en voor die van Pieters negentien pond. Dat blijkt in ver

houding le zijn met de grootte van de schilderijen : deze van de Lavael 

is veel kleiner dan die van Pieters. 

En daarmee hebben wij hier de 16e eeuwse schilderijen opgesomd. Er 

waren er niet vier, maar wel zes. Van die zes waren de Nood Gods en de 

kopij Van Eyck de voornaamste. Steeds worden ze, bij latere inspecties 

van bisschop of deken. als kunstvol of lwlangrijk hestempelcl. 7.e werden 

trouwens in 1627 naar Brussel gestuurd om herstelcl le worder1. De Noor! 

(38) idf'm, nr. 216. 

( 39) Zie artikel English, hlz. 750. ('n danrin ook cl(' vNwijzing('n nnnr R. Pnrm('ntiPr in 

lwt Jl,·lgisch Tijdschrift voor OwllwidkundP Pn Gcschi('(IPnis. I <l-12. hlz. 2ó7 <'n 335. 
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Cods versierde het hoogaltaar tot het door de Hemelvaart, die daar nu 

nog prijkt en gemaakt door de Craeyer, midden de 17' eeuw verdrongen 

werd. En de Driekoningen. dus kopij van Eyck, sierden de Jeronimuskapel 

ook lot rond deze lijd. alhoewel er onderbrekingen waren als gevolg van 

de beschadiging der kerk tijdens <Ie geuzenheroerten. Verder kennen wij 

de Hemelvaart van Maria, geschilderei door Pieters voor de Lievevromv

kapel. Misschien moeten wij in die kapel ook de schilderij van Adriaan 

Roelandt situeren, schilderij waarover wij dus voorlopig niet veel weten. En 

ten slotte prijkten in de H. Kruis- en Sebastiaanskapel, het triptiek van de 

La\'at>l en een schilderij die waarschijnlijk een Kristus aan het Kruis voor

stelde maar waarover we ook niet veel weten. 

In 1566. «ter eausen van trouble in de religie». kwam Joos de l\1uenck 

Ie paard \'an Brugge om de taferelen en de heelden af te doen in de kerk. 

De timmermans Jan Steyl en gezellen hielpen hem en ze droegen alles in 

hel staclhuis ( ·•n). In het jaar 1567 vinclen we een post waar gezegd worclt 

dat .Jan Steyl. timmerman. de tafel van het 11. Kruis herstelt. Het zal wel 

de lijst gewe<,st zijn die hij herstelde. En waarschijnlijk deed hij dat omdat 

men. hij het afnemen van de schilderij. gezien hacl dal er reparatie nodig 

was . .lan Steyl was van Watervliet en de herstelling gebeurde aldaar. Er 

werden trouwens nog heel wat herstellingen aan de kerk of aan de habijten 

gedaan, spijt het feit dat cle lijd onzeker was. En in 1570 komt nog de 

I)!Sschop, Remigius Driutius op bezoek. met de aartsdiaken, de deken en 

andere priesters. Pas in 1571 WPrden de kerkjuwelen vervoerd omdat men 

schrik hacl voor die van Briele en Vlissinghen». ln dat jaar ook, toen 

Assenede verbrand werd. werden de taferelen naar Brugge gevoerd «len 

huize van men heer». In 1574 deed men. echter een Verrijzenis schilderen 

door duliaan neffens de cleene Eechoutbrugge». Ze werd geschilderd 

op zes en half ellen lijnwaad. Dat werd op een houten rol gewonden en zo 

\an Grugge naar Watervliet gehrachL. Daar werd het dan gespannen en 

boven het hoogaltaar gehangen. Zeer veel kon hel niet geweest zijn want 

.luliaan, die hier niet eens meester genoemd wordt, krijgt slechts dertig 

schelling.en. Men moest echter het godsdienstig leven verder laten gaan in 

de kerk. Wanneer de processie uitging, haalde men trouwens te Bmgge de 

heste habijten, cibories en juwelen. Er heerste religievrede te Watervliet 

en een protestantse minister deed evenals de pastoor zijn dienst in de kerk. 

In 1581 houdt het uitoefenen van de katolieke godsdienst echter op. \Vat 

f·r ondertussen mei de schilderijen gehemde. IPzen wij in het reeels meer

maals aangehaal<l artikel van E. J-1. F:nglish. althans loch voor drie er 

( 40) Brugge. StnclsmchiPf. Wa!Prvlid. nr. 217. 
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van. Waarschijnlijk bleef er ook een deel in hel huis van de Laurins te 

Brugge. In de 17c eeuw krijgen we dan nog wel wat inlichtingen over 

schilctt'rijen maar het zou ons te ver leiden daar op in te gaan. 

HET DAGELIJKS LEVEN IN DE 16" EEUW 

\\'ij weten nu zo al min of meer hoe Watervliet er in de 16" eeuw 

uit zag : de kerk met het dorpsplein waar de huizen talrijker worden. In 

1574 worden er aan de lindebomen op dat dorpsplein zitseis gemaakt. 

dus een soort hanken en voor de stevigheid vult men die op met gras

zoelen. Er werden zo dertien zitseis gemaakt. De kerk. het stadhuis, de 

pastorij. het kasteel van de heer. het schuttershof van Sint-Sebastiaan. 

cl at stond allemaal rond dat groot dorpsplein. IJààr klopte het hart van \Valer

vliet. 7uidwaarts woonden de boeren. noordwaarts echter lag het water. 

De Kristoffelpolderdijk ligt maar enkele meters ten noorden van de kerk. 

Nu is dat een stmat met veel huizen en men kan zich moeilijk voorstellen 

dar (lit vroeger een hoge dijk was die de kerk tegen de wind besch'utte. 

Die wind veroorzaakte meer dan eens grote schade. En het is dan ook te 

begrijpen dat zo spoedig mogelijk een nieuwe polder aangelegd werd 

om de wind en hel water wat meer op afstand te houden. Dat was dus 

de St-Annapolder. Daar voorhij lag de haven en de zee. Ja. zo noemde 

men toen de schorren en het water dal zich naar Watervliet en de Braak

man uitstrekte. De heer van Watervliet verpachte regelmatig de visserij 

in de zee. Dat was dan in het water en op de schorren die later de Klara

polcler en Zuidpolcter zouden worden. Ook het visrecht in de geulen op 

het ingepolderct gedeelte van Watervliet werd regelmatig verpacht. Zo, 

in 152C) {'11
). de visserij in de geul van de St-Annapolder (heden ten 

dage de \ Vulfskreek). de geul in de Laurein en polder zo ver als het 

grondgebied van W aten· liet zich uitstrekte (heden ten dage de Sint

EarLarawatergang). de geul in de Krisi'Offelpolder. de geul langs de 

l.athouwersweg, een kleine geul in de Oudemanspolder. een geul in de 

.leronimuspolder «hachten de meestove». Deze laatste geul. waan•an we 

loch nog sporen kunnen terug vinden, lag in de zomer gans droog. Heden 

ten dage is dit met de meeste geulen het geval. Maar als het erg geregend 

heeft. staan ze terug vol water en kunnen we ons een beeld vormen van 

de vochtigheid waartegen de mensen te kampen hadden. En dan die 

eeuwige strijd tegen overstromingen ! Wij hebben hier boven al gezegd 

hoeveel last men had met de St.-Anna- en Barharapolder. Die Barbara

polder was lange tijd een schorre. De dijk er van heette de Lapdijk en 

moest gedeeltelijk door de kPrk ondf'rhouden worden. Door (Je Yloecl van 

( 41 ) irl<'m, nr. 222. 
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13 januari 1551 werd er veel schade veroorzaakt aan die dijk. En er werd 

toèn ook een gat geslagen in de Schinkeldijk die de St. Joris-polder van de 

Laureinenpolder scheidt. Dit kon natuurlijk maar gebeuren wanneer ook 

die l.aureinenpolder onder water liep. Het gat werd echter nog hetzelfde 

jaar gedicht. Dat herstellen g•ebeurde trouwens gewoonlijk zeer vlug. Oe 

St.-Anna- en Barhampolders kwamen zo, in de eerste jaren na hun be

dijking, vier keren onder water. De dijken werden telkens ten spoedigste 

hersteld. Zo h.v. na de vloed van maart 1536. 

Bij een dorp hoort natuurlijk een molen. Wij hebben hier boven reeels 

gezegd dat Waten·liet's binrlf'nmolen op de rlijk van de .leronimuspolder 

stond. De kaart van Pourhus toont ons hier twee molens maar ik heb 

nergens sporen gevonden van die tweede. Te Bentille, op de Landdijk. 

daar stond nog een molen en dat was wel de oudste. Bij die dijk had de 

heer van \Vatervliet trouwens ook zijn warande die zich naar het oosten 

toe uitstrekte langs de grens van de heerlijkheid. En dan stond er, tot 

mi(lden 16" eeuw. nog een molen op de landdijk van de Mariepolcler. 

Bawlewijn Withooghe bezat die in 1529. maar de molenwal behoorde aan 

de heer. In die tijd was het een stampmolen. In 1502 nochtans was dit 

een windmolen ( 42
). Hij werd in dat jaar verracht aan Jan en Lieven 

Rammoudt door .lan Vromhout die handelde in naam van Jeronimus 

Laurin. Waarschijnlijk werd die molen ook gebruikt door de inwoners van 

St.-Jan-in-Eremo. Wanneer hij verdween. deed de vrouw van Watervliet, 

Francoise Ruffault. een nieuwe maken op St.-Jan-Boven, dat is dus op de 

St. Janspolderdijk waar tot vóór enkele jaren nog een molen stond. Hij 

werd gemaakt door Jan van Hecke. houtbreker en molenmaker te Ertvelde 

en hij werd geïnspecteerd door schepenen van het Vrije in 1558. Die 

~chepenen waren vergezeld door Nicasius Alaert. molenwerker te Brugge. 

P1eter de \Yandele was daar de eerste mulder. Oe molen van Waterland 

wordt vermeld in 1529. I-lij stond in de Passegeulepolder bij het gehucht 

Stroopuit, de kreek heet daar nu nog J'vlolenkreek. Hij werd gepacht door 

Victor van der Zickele. baljuw van Vlissingen die hem natuurlijk verder 

verhuurde. In 1558 echter was de cijnspacht van die molen veel jaren 

verachterd. waarschijnlijk was hij toen erg vervallen. Het moet rond die tijd 

geweest z.ijn dat er een nieuwe molen gebouwel werd in de Vrijepolder op 

de hoek waar de dijken van Vrijepolder, Oudemanspolder en Jeronimus

polcler samen komen. Op de kaart van Pourlms staal hij op deze plaats 

aangeduid. Het is te begrijren dat men de molen dichter bij de ondertussen 

gebouwde kerk van St.-Niklaas-in-Varne wilde hebben. Reeds in 1556 

wilden Jacques Danckaert en iv1arc Taelman daar een oliemolen zetten. 

(42) G"nt- R. 1\. - Fon<ls \Vatm•li<'l. nr. 28ï (Tielcman). 
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Zij waren het misschien die er de windmolen bouwden. Dan hebben we 

ten slotte nog de molen van Waterdijk. Die stond op de Graaf J.ansdijk. 

dichthij Bouchoute. 

Wat is er dan nog allemaal meldenswaardig in een dorp dat zich als 

stad deed doorgaan ? Daar is eerst en vooral het feit dat Watervliet zich 

min of meer los maakte van het Vrije : weinig of geen belastingen betalen, 

een eigen rechtspraak en zo meer. Het was Matthias Laurin die daar voor 

zorgde. Het had heel wat processen gekocht maar in 1528 gaf het Vrije 

toe ( '13
). Waterland bleef aan deze kasseirij onderworpen en daarom stelde 

men in dat jaar grenspalen tussen de beide heerlijkheden. Men volgde de 

oude westgrens van het vroeger \ Vatervliet en men begon dus aan de 

eeuwenoude grenspaal hij de Linde te Bentil Ie (op die paal komen nu nog 

de grenzen samen van Watervliet, St.-Jan, en van Kaprijke terwijl Basse

velde er ook niet ver van hegint). Dan volgde men de oude Vrouwenweg 

en zette een paal op de zeedijk van de Cocquytpolder (die paal is ver

dwenen ; hij stond links van de weg, over de gracht dus ongeveer waar 

men nu het plaatje ziet met de aanduiding St.-Jan-in-Eremo). Een vol

gende paal werd op de zeedijk van de Mariapolder gezet op het uileinde 

van de Lathouwersstraat. links van- die weg en over de gracht (ook deze 

paal vond ik niet terug). Tussen die twee palen werd de grens loodrecht 

getrokken maar ze volgde ongeveer de loop van de daar verdwenen 

Vrouwenweg (de tegenwoordige weg naar Watervliet is, in de l\1aria

polder. aangelegel op een vroegere landweg die men kerkwegel noemde). 

De vierde paal stond ook langs de Lathouwersweg, slechts een honderdtal 

meters van de derde. Er slaat daar nu een kapelletje. Van hier af gaat de 

grens loodrecht naar het noorden en verwijdert zich steeds verder van de 

I .athouwersweg zodat de Lathouwersgeul volledig op Watervliet ligt. Oe 

vijfde paal stelde men dan op de Jeronimuspolderdijk en enkele meters 

westwaarts, sleeels op de Jeronimuspolderdijk, kwam de zesde paal daar 

waar een weg door de Oudemanspolder loopt (deze paal is daar nu nog te 

zien). De grens liep verder noordwaarts langs die landweg door de Oude

manspolder (landweg die daar samen valt met de vroegere Vrouwenweg) 

en de zevende paal kwam dan op de Oudemansstraat, over de Oudemans

geule. Eigenlijk moest die paal enkele roeden noordwaarts in het land 

geslaan hehhen, daar immers stond vroeg-er een van de vier palen van 

\Vatervliet. Van hier richtte men zich dan naar het oosten en de achtstP 

raai kwam op de zeectijk \'all de Oudemansrolcler. Zo hebben wij meteen 

ook de IPgPnwoorclige grens tussen \Vaterland en Watervliet aangeduid. 

(43) l3rugge. Stadsarchief. \VatNvlicl, nr. 221. 
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Üp zo'n belangrijk dorp als Watervliet moet er ook een bloeiende 

St.-Sebastiaansgilde bestaan hebben. Wij hebben hoger al aangeduid waar 

het schuttershof stond. leder jaar, ter gelegenheid van een bezoek van de 

heer van W atervliet, kreeg de koning van die gilde een beker wijn en werd 

door die heer ontvangen. De schutters luisterden ook de processie op en 

deze processie volgde ongeveer de grenzen van Watervliet ( 44
). 

Dan moet er ook een rederijkerskamer bestaan hebben al zijn de 

inlichtingen daarover zeer schaars. ln 1556 spreekt men van «de gezellen 

van der lagherien» (·I.>) en in 1577 helpt de kerk de onkosten dragen ver

oorzaakt «in 't vertogen ende spelen van zeker spel van zinnen te dezer 

heerlijkheid met een esbatement» ( 46
). 

Oe kerk. daarrond speelde zich vooral het dagelijks leven af. zoals dit 

truuwens op alle dorpen het geval was. Wij hebben al heel wat over die 

kerk gezegd. Besluiten we met nog enkele woorden over de geestelijkheid. 

\Vij kunnen terzelvertijd ook enkele belangrijke feiten vermelden. 

De twee eerste pastoors kennen wij reeds : Adriaan Withooghe 

(waarschijnlijk tot Pasen 1510) en Jacob V rombaut, waarschijnlijk tot 

1518. ln 1519 komt Gillis de Zomer en in 1521 Joos van Spiere. ln dat 

jaar sterft Pielers Boudens die, sedert 1515 kapelaan was (wij hebben hier 

hoven reeds gezegd dat er gewoonlijk drie kapelaans waren). Pi eter Bou

dens werd als kapelaan vervangen door Pieter van Hollant van 1 april 

1521 af. Joos van Spiere vinden wij als pastoor tot 1529. I-lij werd in de 

kerk begraven en bedacht de parochie in Zijn testament. Na hem kwam 

Van Oiesme als pastoor en rond 1537 Jeronimus Marchant. De pest was 

toen te Watervliet en pastoor Marchant trok naar Brugge. Men ging hem 

daar opzoeken in de Blinde Ezel om te vragen of hij wilde terugkomen. 

Ondertussen had een van de kapelaans, Pieter Nayele, biecht gehoort en 

sacramenten uitgedeeld. Of Marchant teruggekomen is, weet ik niet maar 

sedert 1542 vinden wij Remi Penninck als pastoor. Dat was echter een 

herder met «non residentie». I-lij liet de parochie besturen door een der 

kapelaans die nu «vicevureyt> genoemd werd. Ondertussen worden regel

matig twee scholasters of schoolmeesters vermeld. Die moeten vier kinderen 

leren lezen en zingen, kinderen die iedere dag in de mis zijn en als koristen 

optreden. Jan van Ghuysen was zo scholaster voor een lange tijd en hij 

werd ook koster. Hij zorgde voor de zangers die twee of drie in getal waren 

en die ieder jaar St.-Cecilia vierden. ln 1552 kwam Adriaan van der Beken 

naar Watervliet met aanbevelingbrieven van het geestelijk hof te Brugge. 

(44) Watervlict, Kerkarchief (Tieleman). 

( 45) Brugge, Stadsarchief. Watervliet, nr. 222. 

(46) idem. nr. 217. 
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Die wilde nu pastoor worden maar de koster, Jan van Ghuysen, had bevel 

gekregen van de heer van \Vatervliet, de kerk gesloten te houden. Hij werd 

daar later door het geestelijk hof voor veroordeeld en in de gevangenis 

gestopt. Remi Penninck werd in 1556 vervangen door Joos \Valrave en 

die zou nu op de parochie moeten verblijven. Hij stierf echter op Bamis 

van hetzelfde jaar ten huize van zijn vader in Auclenaarcle. Oe kapelaan, 

Pieter Nayelle, verving hem tol kerstmis en clan werd Erasmus de Jonghe 

aangesteld. In die tijd kwamen er soms vreemde kapelaans die slechts 

enkele maanden dienst deden. Ze dragen Franse namen en worden messire 

genoemd. 1'1aar Pieler Nayelle en Pieler van Hollant blijven lang dienst 

do~n. In 1557 werd de oude Pieter van Hollant vervang·en door z'ijn zoon 

die ook Pieter heette. Pastoor de Jonghebleef op Watervliet tot 1559. In 

dat jaar stierf hij en ook hij bedacht de kerk in zijn testament. Na hem 

kwam Pieler Coroit en die was ook een tiental jaren herder. l"vvaar met de 

godsdienstberoerten in 1568 was hij afwezig. Hij werd dan ook niet betaald 

en in 1570 vervangen door Jeronimus Ooorne. Alhoewel men toen in een 

beroerde lijd leefde, ging het godsdienstig leven te Watervliet tamelijk 

regelmatig verder. Broeder Filips van der Leye, doctor bij de Augustijnen 

te Brugge, kwam in 1568 enkele parochianen «reconcilieren» die zich 

hadden laten verleiden tijdens de beroerten maar overigens bleef het kalm. 

Alhoewel de kostelijkste zaken uil de kerk verwijderd waren, bleef men 

verder aan die kerk werken en kwamen er zelfs nieuwe gewaden en edel

smeedwerk bij. Antheunis Ackaert, die in Brugge had leren orgel spelen, 

kwam nu bij de pastoor wonen en bediende het orgel. Hij was het die de 

koristen leerde zingen. In 1571 trok hij echter naar Leuven en van daar 

naar Brugge ter schole van meester \Vdlem van Lyckerke. Oe kerk koopt 

in die tijd nog negen grote boeken bij Hugo Goltz. Dat waren de opera 

divini Auguslini. En de pastoor kreeg een nieuwe kasakke voor zijn goede 

dienst. Er kwamen echter mannen van Vlissingen die de pastoor gevangen 

namen, san1en met die van Eeklo en andere priesters. Ze namen ook kerk

juwelen en habijten mee. l\1en moest hen tien pond geven om alles terug 

te krijgen. Voortaan verborg men die juwelen in het kasteel van de heer te 

\Vatervliet waar de weduwe van Loys Jvlalbrancke. gewezen baljuw, con

eierge was en kort nadien voerde men alles naar Brugge. Er werden nu 

ook wachten aangesteld die op de toren moesten uitkijken en verwittigen 

bij onraafl. Er werd echter verder onderricht gegeven en de gevel van de 

school werd zelfs hersteld. Bij de schoolmeester Willem van Lyckercke 

stuurde men nu ook Petrus van Aken. Men betaalde zijn mondkost en het 

onderricht. Ook zijn boeken werden betaald en dat waren een grammatica, 

een evangeliarum, een Lyrocinium en rudimenlae flores. Zelfs voor pennen, 

inkt en papier werd er gezorgd. Er heerste een besmettelijke ziekte op het 

dorp en meester Chrisliaan van St. Laureins kwam de aangetaste mensen 
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verzorgen. fv!en gaf hem iedere morgen als hij kwam een glas vvijn te 

drinken en men was zeer tevreden over zijn werk. Er werd nu ook gedacht 

aan de schamele dochterkens en Katelijne van Blomme leerde die lezen 

en «properlic naeyern. 

In 1576 werd Laurens Driepont pastoor en die heeft wel het meest 

last gehad. I-lij kreeg regelmatig een vergoeding om op de parochie te 

blijven en niet weg te lopen zoals de pastoors uit het omliggende deden en 

omdat hij zich zou kunnen aanpassen en niet «rigoreuselic heesschen de 

rechten van zijn dienst» wanneer hij gewaar werd dat verschillende personen 

anders gezind waren, «houdende zo zijn parochianen bijeen, paisivelic en 

in accoorde». Zijn voorganger had die vergoeding ook gekregen maar hij 

was er toch van door gegaan. ln het jaar 79 was men trouwens ook ver

plicht een minister te betalen wanl er heerste religievrede te Watervliet 

Gillis Theune was minister . .lacob Ket was koster en Adriaan Lippens was 

de protestantse scholaster. Dat belette niet dat op 1 mei 1580 pastoor, 

burgemeester, baljuw en twee schepenen gevankelijk naar Gent gevoerd 

werden waar zij voor de Krikraad moesten verschijnen. Ze geraakten terug 

thuis nadat zij tamelijk veel geld betaald hadden. Laurens Driepont stierf 

in 1581. misschien van kommer en zorg, en was er geen regelmatig:e uit

oefc:üng meer van de goddelijke diensten. Noë! Boulangier, sedert jaren 

kapelaan, was zeer oud, kreupel en hlind en hij werd op pensioen gesteld. 

Er wordt in die lijd nog alleen een scholaster vermeld. Malthijs Wolper

dijnek namelijk. Nu hadden de protestanten te vrije hand in de kerk. Men 

kreer hezoek van Guillaume de Smet. dienaar van het goddelijk woord te 

St.-Pieters-op-den-Dijk en van Pieter Wante, ook zo een dienaar te St.

:f\1aq..rriete. Die mensen moesten allemaal betaald worden door de kerk. 

Maar toch reist men in 1582 naar Sas van Gent om daar de pastoor te 

halen en om die de mis te laten opdragen. Ofwel gaat men naar lJzendijke 

om kapelaan \Vildeman. Ofwel kwam de gekende Adolf Dhooge van 

l\1iddelburg de dienst doen. Ofwel haalde men de pastoor van Assenede, 

een predikant van de Wilhelmieten te Brugge of een Duitse kapelaan uit 

Aardenburg. Dal duurt tol rond 1600 en dan komt er terug een pastoor, 

Adriaan van der Eist namelijk. Vóór hem had broeder Anthonius Schepens 

uit Gent dikwijls dienst gedaan. Die las echter de mis op het fort Pacientie. 

De kerk werd in 1593 herwijd. Ze kwam tamelijk ongeschonden uit de 

strijd. Alleen hel koor was erg vervallen en dat zou dan ook in 1614 

volledig hersteld worden. De glans van de zestiende eeuw kreeg Water

vliet echter nooit meer terug. 

D. VERSTRAETE 
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I-IET VIJFRINGENGOED TE AALTER 

Het Vijfringengoed is gelegen langsheen de oude heerweg, die, op de 

zuidkant van Aalter, van Gent naar Brugge leidt, op nagenoeg halfweg 

Lussen deze beide steden. Het is bijgevolg niet wonderbaar dat er aldaar 

een pleisterplaats, een herberg ontstaan was. 

De herberg of hostellerij werd eveneens de Vijf Ringen geheten en 

was wijd vermaard. Dat kwam niet alleen door haar ligging halfweg. De 

reiziger die van Gent kwam en gedurende bijna een uur gaans de rand van 

het veld gevolgd had, stond nu, aan de Vijf Ringen, voor het weinig: aan

trekkelijk vooruitzicht gedurende bijna drie uren door het onherbergzame, 

woeste Buiskampveld te moelen reizen. Redenen te over dus om hier 

gebruik te maken van de laatste gelegenheid om wat uit te rusten en zich 

te verfrissen. Omgekeerd, de reiziger die van Brugge afkwam meende wel 

wat te mogen verpozen na zijn drie uren lange tocht door het onbewoonde 

veld. 

Het goed te ViJfringen lag onder de heerlijkheid van de Woeste, 

zonder dat nochtans een enkel perceel ervan leen- of renteplichtig land van 

die heerlijkheid was. Het was 30 bunder of 90 Gentse gemeten groot. Het 

landboek van 1634 wijst uit 90 gemet en 99 roeden ( = 40 ha 20 a). 

Eigenaar in 1504 was meester Gillis van der Beke, die het verpacht 

voor 7 pond groten. In 1534 was de pacht 9 pond voor de eerste drie jaar 

en 10 pond voor de volgende zes jaar (Ach. de Vos : Inventaris land

pachten in de Gentse jaarregisters van de Keure). In 1572 ( 2(J' penning

kohier) was meester Jacob van der Beke eigenaar en bleek de pacht maar 

8 pond meer te bedragen. In het landboek van 1634 was jonkvrouw Anna 

van der Beke eigenares van het Vijfringengoed dat, naar de naam van de 

eigenaars, ook als goed te Beeksfwue bekend is. Deze jonkvrouw bleek met 

een van Cranevelde gehuwd geweest te 7Jijn. want in 1634 (Land van de 

\Voestijne 372) wordt haar zoon. jonker Niklaas van Cranevelt, eigenaar. 

In 1670 wordt jonker Jan van Cranevelt. filius Charles, tot Leuven vermeld. 

Het eigenlijke Vijfringengoed lag op de zuidkant van de heerweg. 

Langs de andere kant ervan, tussen de Codebodestraat (Blakke bossen) 

en de Hooggoedstraat, lag het \lijfringenueld. De van der Beke en na hen 

de van Cranevelt hadden hier ook bezittingen, namelijk ongeveer 24 gemet 

in de Blakke bossen en 80 gemet leen in de noordoosthoek van Jat veld. 
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Dit leen is hedendaags nog bekend als het Kraneueld en is geheel en gans 

hos. ( Landboek van Aalter en leenboeken van Woeste). 

Op het Vijfringenveld, noordwest van het Vijfringengoed, dicht de 

1-lollellplas. stond het /ort Ie Vii/ringen. Dit fort werd waarschijnlijk op

gericht als verweer tegen de Hollandse Vrijbuiters, maar het was reeds in 

1634 ( landboek) veranderd in een hofstede. De plaats waar dit fort stond 

is hedendaags bos. 

Gillis van der Beke hield nog in leen van de Oudburg van Gent een 

tiende bestaande in de honderdste schoof. Deze tiende strekte zich uit op 

135 bunder land gelegen op beide zijden van de heerweg naar Brugge, 

dusschen de Loofstraete ende den Zandweghe», dit is van aan de Goeie

bodestraal tot aan de l-looggoedstraat. Een Cranevelt tot Leuven was in de 

1 r eeuw leenhouder van deze tiende, maar deze lag toen «vague». Latere 

gegevens er over zijn niet meer voorhanden. 

Loofstraat, Lownschc heerweg, was vroeger de naam van dat deel 

van de oude heerweg aan het Vijfringengoed. het deel dat thans Sterre

straat heel. Ter Lo,·en was de naam van de omgeving van deze straal. 

Het is eigenaardig dat Gillis van der Beke, de eigenaar van het Vijf

' ingengoed, hier een tiende heeft die rechtstreeks leen is van het grafelijk 

leenhof van de Oudburg van Gent. Strekte deze tiende z,ich soms niet uit 

op een deel van de 317 bunder woestijn ( = veld) die het hospilaal 

Comtesse te !~ijsel in 1242 verkocht had aan Philips, heer van de Woes

t ijne en die gelegen waren te Lovenzele 7 (Gezegd hospitaal had dit veld, 

althans ten dele, in 1237 gekregen van de gravin van Vlaanderen, Joanna 

van Conslanlinopel. Zie « lnventaire sommaire des archives hospitalières 

de Lille», tome I). In dit geval zou het Vijfringengoed een zeer oude 

oorsprong hebben. 

*** 
Het voltooien van de vaart van Brugge naar Gent in 1623 had voor 

gevolg dat de oude heerweg volledig verlaten en zonder betekenis werd 

voor het verkeer ; dit gebeurde voortaan per schip. Nog in haar rekening 

van 1727 klaagt de parochie ( = gemeente) Aalter bitter over die toestand. 

«De prochie van Aeltre heeft verloren door hel delven van de Ghentsche 

vaert den herwech van Ghendt op Brugghe ... alwaer alles moeste passeren, 

te voet, te peerde ende te waghen, midtsgaeders peysteren, doordien het 

halfweghe was>. <...van haer is wegh ghenomen de groote passage ende 

repassage van alle de coopmanschap ... , oock de taire van de menigvuldighe 

passagiers». 

De teloorgang van de heerweg was natuurlijk ook de ondergang van 

de herberg van de Vijf Ringen. De daarbij behorende boerderii werd echter 

voort bebouwd, want het landboek van 1634 vermeldt nog een pachter. 

lil 
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Sombere lijden braken aan voor ons gewest op het einde van de 1 'r 
eeuw. De aanhoudende oorlogen met de daarmede gaande inkwartieringen 

van troepen, opeisingen allerhande, ja zelfs brandstichtingen en erger, 

waren niet bevorderlijk voor de normale gang van de zaken. Ten slotte 

liep de toestand uit op een ramp voor de bevolking die herhaaldelijk op de 

vlucht moest slaan en beveiliging zoeken in de steden. Meer en meer 

eigenaars lieten hun landerijen braak liggen en lieten ze over aan de 

gemeente. die onder het toen vigerende stelsel trachtte ze te verpachten 

om aldus ten minste een deel te recupereren van de belastng die op die 

landerijen lag. 1-loe erg de toestand was toont onderstaande kleine tabel 

aan. Üp een totaal van 4758 gemet belaste gronden, lagen er «vague» in : 

1690 1764 gemet 

1693 2014 gemet 

1695 3131 gemet 

1696 2750 gemet 

1698 1745 gemet 

1700 1089 gemet 

1702 1208 gemet 

1721 517 gemet 

1735 281 gemet 

Die toeslanel was werkelijk katastrofaal. Oe opbrengst van de ver

pachting van de vague gronden (en alle geraakten niet verpacht) bracht 

op verre na de som niet op waarmede zij belast waren. Aldus in 1721 
bracht de verpachting maar E 189 op, terwijl de te betalen belasting voor 

die gronden E 293 beliep. En toch moest de gemeente haar volle aandeel 

in de belasting aan de ontvanger van de kasseirij afdragen. De?.e aar.wlde 

niet desnoods dwangmaatregelen te treffen en deed zelfs soms een schepen 

of de ontvanger vastzetten in de ciperagie van het Gravenkasteel te Gent. 

Aldus heeft schepen Pieler de Schepper. rond 1698. omtrent 600 dagen 

vast gezeten. terwijl schepen Jan van Renterghem in de ciperagie overleed 

in 1700,. 

!let Vijfringengoed werd ook aan de parochie overgelaten omstreeks 

1690 en is bijna honderd jaar lang «vague» gebleven. 

Het hofstedeke (de vroegere hostellerij was immers tot die lage rang 

vervallen ! ) met het daarmede gaande zaailand. zonder de bossen en 

vijvers, werd jaarlijks door de gemeente verpacht «op conditie dat de 

pachter de edificien zal aanveerden in staenden prijs ende deselve houden 

iP hehoorlijcken stael, om ten afscheeden insgelijcx ghepresen te worden, 

dies hij pachter in cas van verbeterynghe geen verghelt en sal hebben, 

nemaer versleght sijnde sal hij de courtresse aen de prochic moeten op

legghcm. 
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In 1751 was de opbrengst nm deze verpachting f: 1.0.0, boven de 

lasten, en in 1779 E 1.5.0. 

In een lijst van de herbergen in 1779 leest men dat op de gronden 

van het Vijfringengoed. alwaar eerlijels geweest heeft een grote hostellerij, 

Karel Dobbelacre een klein huizeke heeft staan. die aldaar heeft doen 

uitsteken de Vijf Ringen, naar de oude naam en die aldaar tol verderf en 

mis1eid van vele jonge en oude lieden heeft verkocht bier, brandewijn en 

andere dranken, dies hij hetzelve als nu over enige tijd heeft geslaakt. 

Geen wonder dat men in de pachtconditie van 1780 leest : «Mits in dit 

hofstedeken. wesende eene oude gepriviligeerde hcrberghe. door het schen

ken ende verconpen van wijn. bieren, genijver ende ander drancken tsedert 

eenighe Jaeren errewaert. diversche brutaliteyten, gevechten ende andere 

geschillen zijn geschiedt. soo word by desen aen den pachter geinterdiceert 

diergelycke ofte andere drancken te vercoopen, op pene van ipso facto 

pachtbraeke te incurreren». 

Toch biedt Dabhelaere voor datzelfde jaar 1780 f: 4.0.0. boven de 

lasten. Dit zal echter het laatste jaar L:ijn dat het Vijfringengoed in de 

vague zat. gelijk wij verder zullen zien. 

De vijvers werden afzonderlijk verpacht. maar brachten al niet veel 

meer op dan enkele schellingen per jaar. Toch werd er vis in gekweekt, 

zoals blijkt uil de verpachtingen. 

Het hout in de bossen en op de velderijen werd op regelmalige tijd

slippen gekupt en verkocht. 

Ook het Kraneveld en de andere percelen op het Vijfringenveld wer

den jaarlijks verpacht maar hrachten nooit meer op dan twee schellingen, 

hoven de lasten. 

In 1780 einde! ijk bleken de eigenaars van het Vijfringengoed zich te 

herinneren dal zij goed op Aalter liggen hadden. (Land van de Woestijne 

38. folio 191. en 384 folio 41 ). Dit waren toen Albert-Joseph-J-Iubert de 

Bavière, heer van Zandbergen, Ruisbeek. Waver, Bernivillers, enz .. met 

consoorlen. 

Üp 22 juni 1780 stelden zij te koop een vervallen hofstede. land. 

bossen. meers en vijvers, die van in de jaren 1680 vague en geabandonneerd 

gelegen hadden. welke hofstede is een oude geoctroyeerde hoslelierij ge

naamd de Vijf Ringen, slaande te Aalter in de Sterrewijk. 

Kopers wan~n. voor E 590 wisselgeld, Gudlaume Boghaert. Pieter-Jaak 

Andries en .lan-Baplist l~oelandts. griffier van Aalter. In de koop waren 

begrepen de percelen op hel Vijfringenveld langs de kant van de Blakke 

bossen. maar niet de 80 gemet van het Kraneveld. Dit laatste blijkt rond 

die tijd van het goed gescheiden geweest te zijn en was eigendom geworden 
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van burggraaf d'Arconati Visconti te Bmssel. Er zal dan hier verder niet 

meer over gesproken worden. 

In het landboek leest men dat de koop aldus verdeeld werd : Roe

Ianclts en Andries elk 1,4 en Boghaert de Y2. 

Het ware hier de plaats een en ander te zeggen over de griffier 

1\oelandts, die de grootste grondeigenaar van Aalter geworden is, maar dit 

is slof voor een lalere bijdrage. 

I let part van Boghaert bestond in het noordwestelijk deel van het 

goed. Ie zuiden van de Bollebek. Een paar jaren later koopt deze een stuk 
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land op de Bollekouter, rechtover zijn eigendom in het Vijfringengoed, 

maar op de andere kant van de heerweg. Dit land had toebehoord aan de 

afgeschafte Jezuïeten van Antwerpen. Boghaert laat hier een hofstede 

bouwen (thans eigendom van de heer Lummerzheim) en voegt daarbij zijn 

gTonden van het Vijfringengoed. Aldus werd dit deel definitief van dit 

goed afgescheiden. 

Of Anclries ooit werkelijk 1,4 van het goed bezeten heeft kan niet 

achterhaald worden. maar in 1810 bezat hij maar 1.42 ha meer, die in 

181 3 reeds in het bezit waren van de griffier Roelandts. 

De griffier Roeianclts bezat de oost- en de zuidkant van het goed, 

alsook de perrelen in de Blakke bossen. I-lij overleed te Aalter in 1813. 

7ijn beziltingen van het Vijfringengoed werden verdeeld als volgt : 

A. ,........, zijn zoon, eveneens Jan-Baptist geheten, handelaar te Ant

werpen, kreeg het zuidelijke deel van het goed. Onder zeer veel andere 

bezittingen was deze eigenaar van de BleUervijver op het Aaltershoekje, 

alwaar hij een huilenverblijf gebouwd had en van de voormelde hofstede 

van Boghaerl. Hij overleed te Aalter in 1839, kinderloos. I-lij schonk al 

zijn goederen aan zijn nicht, Camilla van Cutsem, die met de heer 

Alexander Jullien gehuwd was. Daardoor werd weer een groot slu.k van 

het Vijfringengoed afgescheiden en bij de hofstede Boghaert gevoegd. 

B. ,........, zijn schoonzoon, Jan-Baptist Hellebaut, echtgenote van 

Angelique Roelandts, erft het deel gelegen op de oostkant van het voren 

besproken deel van Boghaert . 

.J. B. I lellebaut was primus in de filosofie en dokter in de rechten 

van de Universiteit van Leuven, advokaat te Gent en professor in de 

rechten aan de Gentse Universiteit van in 1816, datum van hare stichting. 

flij was rektor van die Universiteit in 1819-1820. 

I-lij overleed reeds in 1819 en zijn weduwe hertrouwt met Jacob

.Joseph ~ laus, hierachter vermeld. 

C. ,........, zijn zoon Frans-.Joseph Roelandts, negociant te Antwerpen en 

ongehuwd overleden te Elsene in 1828, kreeg het noordoostelijk deel van 

het goed en de percelen in de Blakke bossen. I-lij verkoopt echter zijn deel 

in 1822 aan de heer Jacoh-.loseph Haus. Op dit deel staat het hofsteedie 

hewoond door Busschaert, gestaan langs de heerweg en dat staat op de 

plaats waar de oude hostellerij geslaan heeft. Het daarachter gelegen hof

sleedje. thans bewoond door Ardeel, werd naar alle waarschijnlijkheid 

maar rond 1810 gebouwd. 

Jacoh-.Joseph llaus werd geboren te \Vurzburg in Beieren ten jare 

1796 en overleed te Gent in 1881. ]-lij was een kleinzoon van Frans

Antoon Haus von HaliSen, paltsgraaf van het Heilig Rijk, overleden te 

\Vurzhurg in 1771 . .Jacoh-.Joseph was professor in de rechten aan (Ie 
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l niversi te il Le C ent van in 18 17 en doceerde Lol aan zijn overlijden. l-lij 

w a versch eidene malen rector van die Universiteit. Hij was bevriend met 

konin g Leopold l en werkte med e aan h et opstellen of h erzien van ver

schillend e wetboeken. Hij schreef ook ver ch e id ene werken op juridisch 

en h islori eh gebied . 

Professor H a us liel om. lreek 1850 een buitenverblijf bouwen op het 

Vijfrin gengoed. Hij h ad vie r zonen , waarvan twee ongehuwd bleven. Zijn 

lweede zoon , August, vrederechter eerst te M eulebeke, daarna te Kortrijk, 

uved eed Lc Aa lter in I 75. nog vóór zi jn vader. Zijn zoon Ernest, vrede

,. chte r te evele. erfd e het Vijfrin gengoed van zijn grootvad er in 1 1. 

I lij was gehu wd met [vl. H orten e messaert en overl eed te evele in 

1003 . lijn weduwe overl eefd e h em lot in 1937. 

E111esl 1 la us h ad dri e kind eren : een doch ter en Lwee zo nen. D e 

oudste va n dezen . luilena n.l-kolonel Au gust H aus , was tijdens de laat te 

oo rl og comm an d a nt van de zone lll van h el G eheim Leger. D e Duitsers 

hadd en zijn L'rhlgf' nole en dochter als gijzelaars geva ngen genomen ; b eiden 

kwamen 0 111 in 1944 in h e l ka mp va n R avens büi ck. Au gust H a us z.P if 

overl c(•cl l(• C(·nl in 19-19 en li gL Le Aalter begraven. Een ned erig monu

men t. ge[) laals l aa n d e voe l va n het krui s in de S terrestraat, op h et Vijf

ri ngengoed , h erinn ert aan kolonel l-l aus en aan zijn vrouw en dochter. 

I lel LC'gcnwoordi g landhui s van dC' Vijfr ingC'n 

O e tegenwoordi ge eigenaa r van h et Vij frin gengoed cl and re zoon 

ng' le cl van Ern esl H a us, d e h eer J acq ues-.lo eph H a us. gehu wd 111 

Pauw. Flij heeft drie kind eren . 
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In 1938 werd het buitengoed dat professor Haus gebouwd had, ge

moderniseerd en gedeeltelijk herbouwd. 

*** 
Terwijl het Vijfringengoed. gelijk wij zagen. op de west- en op de 

zuidkant aanzienlijk verminderd werd. doordat grote stukken bij de hof

stede Boghaert gevoegd werden. wist professor Haus dit op even aanzien

lijke wijze op de oostkant te vermeerderen. Hij verwierf namelijk, op 

enkele hectaren na. al het land gelegen lussen het oude goed en de Ver

gcylestraat. met de Sterrestraai op de noorelkani en het Oucl-Leike op cle 

;ttl ifl kan L. 

Daaronder is ePn perceel waarop de herberg de Sterre stond. Dit 

is het huis thans bewoond door de wefluwe van Arlhur de Zutter. De 

lijs! van de herbergen van 1779 zegt dat deze herberg over menigvuldige. 

ontelbare jaren opgericht was en dat men niet kon zeggen met wiens per

missie. nog wanneer dat gebeurd was. In 1670 was eigenaar van deze 

herberg, benevens van veel ander goed te Aalter. Frans van de Vyvere. 

raadspensionaris van de stad Gent, die dat jaar de twee grote koperen 

kandelaars geschonken had die nu nog het koor van de kerk van Aalter 

versieren. Het is aan deze herberg dat dil deel van de oude heerweg zijn 

naam te danken heeft. In de laatste tijden werd deze herberg verplaatst. 

eerst naar de overkant van de straat en daarna. nadat dit laatste huis 

enkele jaren geen herberg meer geweest was, naar een andere straat, 

lamelijk ver van de oude Sterre. Om de zaak te regelen heeft men de 

Sterrestraat en de nieuwe herberg de Sterre samengebracht in een nieuwe 

wijk : de Sterrewijk. 

Arth. VERHOUSTRAETE 
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DE VERDWENEN \VINDMOLENS 

VAN I ,ANDEGET'-1 EN HANSBEKE 

<<Ere zij cle molen en cle molensleen 

\V on/ vuur !JOkt geen brood oll een» 

Deze bijdrage over de vt>rdwenPn molms van LandegPm en 

Hansbeke, is een bescheid<"n poging om de gPdachtenis aan deze 

oude bekenden in ere te houdPn. 

I-let lot welke ze ondt>rgingen leidde l<"n slotlP naar de 

voiiedige ondergang, de een aan het oorlogsgewel<l. dP anrtPrP aan 

natuurelementen. 

Moge dit ten slotte hijdragen tot het beter kennen van de 

streek langs het Schipdonkkanaal en het Zuiden van het l\1eetjes· 

land. 

I-IEIRENTI-IOEKMOLEN TE LANDEGEM 

Ging men van Landegem dorp, over de oude ophaalbrug aan het 

kanaal van Schipdonk, langs de Damstraat en sloeg men de Kouter lopende 

naar Merendree in. dan bemerkte men de heerlijke standaardmolen rus

tende op leerlingen op zijn molenberg. 

Juist aan het kruispunt met de weg naar Hansbeke slaat ook het 

molenhuis, verscholen in de mooie lindebomen. welke met hun brede 

kruin het huis overschaduwen. I-lier stond in 1918 Heirenlhoekmolen, ten 

kadaster gekend Sectie 0. n° 393. 

De geschiedenis van de molen vangt aan in de grijze oudheid, want 

in cle geschiedenis van Landegem door Fr. De Potter en J. Broeckaert. slaat 

de7le molen vermeld in 1579. De pacht bedroeg toen 51 pond. te voldoen 

hij de heer van Nevele. deze steeg lot 77 pond in 1659. Nu nog noemt 

men deze plaats «Nevels Veldekem. 

Veel meer is er over deze houten molen niet voorhanden. wellicht 

z.al hij ook zoals vele andere molens een zware tol betaald hebben aan 

allerlei krijgsbenden. geuzen en vrijbuiters. In 1678 werd hij herbouwd. na 

een vernieling zoals hoger vernoemd. Meer gegevens over deze molen zijn 

niet voorhanclen. we moeten hf•m noodgedwongen in het duistere ctPr tijden 

laten wegzinken. 
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Toch in 1835 komt hij als hel morgengloren temg tot ons. Toen was 

hij eigendom van mulder De Vriendt Joannes Baptist welke zijn molen 

goed onderhield. Na Zijn overlijden baatte zijn weduwe, geboren Coleta 

Sierens. in 1865 het maalheelrijf verder uit. De molen kwam terug le koop 

in 1861 en werd eigendom van De Paepe Francies, molenaar en brouwer 

van beroep. Na 10 jaar moest deze hem terug van de hand doen. In 1870 

werd hij bij notariële akte door meester De Nobelle van Gent eigendom 

van Emiel Claeys. terwijl diens zoon Cyriel als mulder op Heirenthoek

molen bekend staat. later opgevolgd door Vercruysse Guslaaf in 1889 en 

René Van Hoecke in 1890. 

Op 13 januari 1900 kwam Heirenthoekmolen terug te koop. De 

koopbrief vermeld «Gemeente Landegem. Heirenthoek, Eenen koornwind

molen staande Te Landegem, I-leirenthoek, met al het staande en draaiende 

werk. werkend op zich zelfs». De verkoping liep over 3 zitdagen. Wat 

zal er van deze molen nu geworden ? 

In het nabije I-lansheke woonde toen de 11. Emiel Verplaetse, een 

man welke veel van de streek, het natuurschoon en windmolens hield. 

Sinds geruime tijd koesterde hij de stiile wens eens eigenaar te worden van 

zulk een molen. Nu had hij een enige kans. I-lij Loog naar Landegem en 

was op de derd~ zitdag eigenaar van I-leirenthoekmolen voor de som van 

5250 F., zonder de «prijsseige». 

Claeys verliet onmiddellijk de molen met het gevolg dat er onverwijld 

een andew mulder diende te worden gezocht. 

De molenmaker Kmel Adams uit Afsnee, werd er mede belast en 

Yond te Afsnee een mulder, Emiel Cocquyt, welke naar Landegem over

kwam en in 1900 zijn intrek nam op lleirenthoekmolen. Deze Cocquyt 

was de vader van de kloeke struik welke aan de burgerluchtvaart de zeer 

\·erdienstelijke Prosper schonk. 

In 1902 deed eigenaar Verplaetse de molen volledig vernieuwen en 

herstelde het staande en draaiende werk. In 1907 werd een gebouw op

gericht voor maalderij met vuurmachien, later vervangen met gasmengseL 

De ketsers Oscar De Vos, en Achiel Van W assenhove trokken de 

streek rond met paard en kar, terwijl de mulder er lustig op los maalde. 

Een bewijs wat deze molen waard was is wel het kadastraal inkomen 

welke 304 F bedroeg in 1855. 

In zijn houten molenlichilam wentelden drie koppels molenstenen 

Wilarvan 1 haver-. 1 rogge- en 1 tarwesteen. 

])och. deze oersiC'rk<:' wimlmolen zou. zoals zovele ilmlere een rlroevig 

einde kennen. 
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JHta r een e ls 

van Antoinc Van i iocrkc 

Ann de horizon dreigden de donkere oor logswolken. T'-1a chtige legers 

!rokken onder zijn wi eken wes twaarts. Maa r Loen de Leru gto ht aanv ing in 

19 18, zo u hel onverbidd elijke gebeuren. 

In sf'p lember 19 18 bij het bevrijding off en ief aan heL kanaal van 

chipdonk hie ld de a ftr ekkende Dui-tse r tot het einde Loe sland. D e molen 

best gesc hikt als uilk ijk posl, zo hij in handen viel van de Belgisch e sol

dalen. moesl verdwijn en, en zou aan de zinn eloze strijd ten off r vallen. 

Op een bevel van een off icier werd en all e bomen en struiken op man s

hoogte afgezaagd . oo k de staa kmolen moesl dit lol ondergaan. M et h ev ig 

ge kraa k slortle hij Len grond e. Dil betekende meteen h et eind e van l-l ei

rcnlho ekm olen. 

D e eigenaar en zoon V erplae t e, welke jui l hun schuil plaat verl aten 

hadden waren ge tui g van di l droev ig schouwspel. M et \ e moed zag n 

ze hun geli efd e molen in eengezakt op zijn molenberg liggen. 

a de wapens til stand kwam de vraag naar voren wal nu m t d 

mol(·'n? F::indeloze urPn werden er ov r gesprok·n, samen mel Ie hu i.-
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vriend Arthur Buysse, broeder van de Nevelse letterkundige Cyriel Buysse, 

het voor en nadeel werd genoegzaam overwogen. Eindelijk viel het lot. De 

moÎen zou niet meer opgebouwd worden, uit reden van de zeer grote en 

zware l'innnriéle last. Ook uit handelsoogpunt was het technisch niet ver

antwoord nog in 1919 een nieuwe windmolen te houwen. \Vanl alles ging 

toen reeds mP-t de motor. 

Uit het mooiste eikenhout deed de eigenaar zich een mooie trap en 

eiken deuren maken voor 7Jijn herstelde villa. Zo tronen nu de overblijfsels 

van de molen te Landegem voorl. als lnntste herinnering aan wat eens 

\\'as. 's lands voomaamstf' economie. 

Na 191 C) werd de hestaande maalderij versterkt terwijl in 1924 .lul es 

Corquyt het heelrijf overnam. nu opgevolgd (!oor Emiel. 

Zo verloor Lnndegem zijn lleirenthoekmolen. als slachtoffer vnn <Ie 

norlogsgn I wel. 

Wli.DE MOLEN TE LANDEGEM 

De wijk 'vVilde. beter gekend als Landegem Wilde had ook zijn 

windmolen. Deze was opgericht een honderdtal meter ten oosten hel punt 

\\'aar de i\1uschschaverstraat samenkomt met de Wilcleclreef. Wildemolen 

was een staakmolen op teerlingen gebouwd op hogen wal. ten kadaster 

gekend als Sectie B. n° 733. Ook deze molen moet zeer oud zijn. want 

de Potter l'n Broeckaert vermelden de7le windreus in hun geschiedenis van 

Landegcm als gekend in 1643. Zeker bestond hij in het jaar 1754 want 

dit jaartal stond in de staak ingebeiteld. 

Em oud gezegde is bewaard gebleven. Toen de landbouwers, zich 

in tlie jaren naar <Ie molen begaven met hun graan waren ze gewapend 

met een bijl, om zich tegen de rovers te beveiligen in deze eenz.ame streek. 

Op de molen gekomen sloegen ze hun bijl in een der okselhanden ; van

daar de vele inkepingen op deze stukken. 

De eerste gekende eigenaar komt tot ons in 1835. hel was Constantin 

Acke welke in voorgenoemd jaar de eigenaar was van de molen. Bij de 

openhare verkoping in 1855 kwam hij in handen van Constantin Baele. 

Diens naam stond geheitel<l in de steekhanden van de molen alsook in 

een meelgoot. Later vertrok deze naar \Vingene. I---lij werd opgevolgd door 

zijn zoon Pieter Baele welke opgevolgd werd door de Kinderen Baele. in 

1878. In 1880 vinden we hem verhuurd aan Theofiel Van de Casteele en 

het was ook deze mulder welke de molen aankocht in 1881. De mulders

gast was Lamhrecht Theodoor sinds 1886 opgevolgd door Alfred De Neve 

welke 20 jaren lang op de molen mulder was. Deze heeft natuurlijk vele 

herinneringen hcwnar<l ann deze windrPus. 
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\ V ilde molen 

naa r een oude kaa rt 189 

ln ICJ06 Lijd l'ns C'l' ll hevig onweder viel de bliksem in de molenstaak 

i'odul de hroM,cn moerpiaal gcsmolLen en de slaak open gelrokken was. 

li et was de molenm aker Karel O e Y ens uit D ein ze welke de staak ver

nieuwde, ze werd aa ngekocht lc Win gene in een her nhof. 

In I 9 13 werd de molen eigendom van Th eo fi el V an de Casteele en 

gin g in I 9 14 over in de handen van k emi V anh eirze le. 

In zijn houlen molen li chaam wenteld en er twee koppel stenen van 

elk 1 ,6') m. doormeter als oo k een kl ein e tarwe teen, e n ue\·entiender)}. 

Heel gt'mi1 kk elijk konden er I 00 za kken graan worden opges tapeld in deze 

molen. a l de muld er er maar goed voor zorgde dat ze altijd in evenvvi ht 

iagen. Dil om de molen ~oed le kunn en krui en. l-Iet kada traal inkom en 

hc· li ep in 1855 2 10 F. 

M el paard en kel erskar doo rkruislen Guslaa f Vercmys en, Raymond 

Bockacrl en H enri Ga nsbeke de streek. 

l n 1900 werd door Petru s Van de asteele een vuurma hine g bou> d 

vvaa nn cdc een mekani sche maald erij werkte met haverpleller n haver

cylind er. 
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!'-1ulderstekens werden er niet gebruikt, enkel werd naast het cijfer 

een ) geplaatst voor mauw» gewicht en een ( voor «gewillig» gewicht. Een 

goede muldersgast diende er dan ook voor te zorgen zijn muldersstiel uit

stekend te kennen, naar een ge:z;egde van de 80-jarige muldersgast Alfred 

De Neve, moest hij goed zorgen dat gedurende de dag de molen kon 

bijgekruid worden van het zuiden naar het noorden, aangezien de heer

sende winden meestal naar het noorden opdraaiden. 

Gedurende de eerste wereldoorlog werd de molen zoals vele andere 

op rust gesteld. In 1918 bij het aftrekken der duitse soldaten bracht een 

officier het onheilspellend nieuws dat de molen moest vernield worden. 

Doch de eigenaar pleitte met zoveel moed en overredingskracht voor het 

behoud van de molen dat de duitse officier zich liet uitkopen voor 1200 

mark, zodat Wildemolen gered de oorlog overleefde, echter niet voor lang. 

In 1921 was de eigenaar Vanheirzele op de molen aan het werk ; 

plots stak een storm op en vooraleer de wieken konden gevangen worden 

plofte de molen met hevig gekraak neder op zijn molenberg, de eigenaar 

was tussen zijn zakken gevallen en liep als wonder geen enkel letsel op. 

Een jaar later werd de molen afgetakeld terwijl alle bruikbare stukken 

per opbod aan de mulders uit het ronde verkocht werden. l'vlet deze storm 

eindigt ook de geschiedenis van Wildemolen zndat Landegem op enkele 

juren tijd twee molens zag verdwijnen. Als biezonderheid kan nog vermeld 

worden dat in hel oorspronkelijk molenhuis le Wilde nu bewoond door 

Allred De Neve een prachtige eikenhaik de zoldering schraagt. Üp deze 

balk staat in sierlijke letters gekerfcl. 

CIPRIA CIRON GHE Tf-.11 S ANNO MDCC ... 

\Vat ons laat vermoeden dat een Gents molenmaker Cipriaan Ciron 

met lichtmis van 17 ... , aan de molen of het molenhuis heeft gewerkt of 

gebouwd. 

DE DORPSl\'IOLEN TE LANDEGEM 

Verliet men eertijds Landegem dorp en ging men de steenweg nuar 

Merendree op, nu de huidige Statiestraat, dan had men een 500 m. buiten 

het dorp een houten windmolen rustende op een torenkot, en er gebouwd 

op de Sectie B n° 160. Ten kadaster staat hij bekend als de oliemolen met 

eén inkomen van 266 F in 1855. Deze molen noemde :nen d)orpsmolen 

of ook De Weerdts molem. Zijn bouwjaar is niet met zekerheid te 

bepalen, loch mag gerekend worden lussen 1825 en 1855. 

In 1855 was hij olie- en graanmolen, de staak was doorboord waarin 

de hoofdas draaide, welke in het torenkot de pletstenen in beweging bracht, 

zodat de olieuitbating volleelig in het torenkot was gelegen, terwijl de 
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maalderij welke bestond uit 2 paar molen tenen in het houten molenlichaam 

ondergebracht wa . 

D e eigenaar van de dorp molen was Van der V ennet Aloysius in 

1855 opgevolgd door V an der V enn et D és iré in 1870, en Van der V ennet 

E dward in 1879. B ij d ien a fsterven werd hij verder gebruikt doo r d e W ed. 

Van der V enn et en kinderen in 1 8 1. In 1893 kwam d e molen te koop en 

werd eigendom van D e \Veere! Karel Lodewijk , welke h em eerst verhuurde 

aan Caekerl Fe li x lot in 1898 en nadi en zelf de mol en uitbaatte. 

7oa ls op an dere molens werd er o p de do rpsmo len ook geketst met 

paa rd en br. doch mu ld erstekens zijn er niel gebru ikt geweest. Alh oewel 

deze molen zee r sterk was gebouwd , loch zou h em een lang be taan niet 

voo rbeh oud en zijn . In 19 10 bij een h ev ige slorm kon mulder D e W eerd 

d e \ ieken niel meer van gen , d eze draa iden als een tol in h et rond. D e 

molenaar en zijn zoon . di e op d e molen werkten zagen h et gevaar en d e 

schr ik sloeg hun naa r h el h a rt. Zij zonken op de kni eën en ri epen uit , «A Sa 

laa l ons sa men een schi r lgebed lezen , want h el e inde slaal voor d e deur». 

Oe [ orpsmolcn 

naur ee n oud e folo 1899. 
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Hierop deed zich een hevig gekraak voor en het einde was voorbij. De 

molenas was opgelicht en de wieken sloegen tegen het torenkot te pletter. 

Dit was dan ook het einde van de molen. In 1911 brak de eigenaar deze 

af en de stukken ruim 4000 kgr. werden per opbod verkocht aan de 

molenaars uil de ronde. Hierna vertrok De Weerd naar Frankrijk op een 

hoeve. 

DE DORPSMOLEN TE HANSBEKE 

Ging men voor 1910 langs de Dorpstraat van Hansbeke, de richting 

op naar Bellem dan viel uw oog aanstonds op de stoere gedaante van de 

Dorpsrnolen, welke even buiten het dorp gebouwd was, en van op zijn 

molenberg, gans de streek beheerste. 

Het was een houten standaardmolen welke op hoge teerlingen rustte. 

Het gedeelte tussen het metselwerk was met poorten dichtgemaakt en 

diende als bergplaats voor de mulder. Het dak, alsook de steun- en oksel

banden waren afgedekt met eiken gekloven schaliën. Op zijn molenberg 

prijkte dil pronkstuk juist voor de kapel van de H. Philomena. 

Wanneer deze molen opgericht werd weet wellicht niemand. Hij 

wordt als korenwindmolen vernoemd in 1550. Ook zal hij het wel en wee 

gekend hebben beschoren aan de gemeente Hansbeke, vernield en herbouwd 

zoals andere van zijn soorl. Het gemaal was eertijds iets van het 

biJzonderste dat bestond, want met vuur en graan bakt men immers geen 

brood. stond er in sierlijke letters op een der steekhalken. 

Deze molen, doorgaans in de volksmond als de Dorpsmolen gekend 

tn ingeschreven als windgraanmolen stond op de wijk Romeijnen. Sectie A 

n° 419. Hij bezat drie koppels maalstenen welke voor een houten molen 

reeds een hele lasl was. 

Ten jare 1826 werd hij verpacht aan Augustinus De W eerdt. welke 

uls mulder de molen bediende en de erve bewoonde. De eigenaar was loen 

Van De Woestijne Julius, wonende te Gent. Hij werd grondig hersteld in 

1830. want het draaiend werk. een houten as en arduinen asstenen maakten 

veei sleet. In 1860 werd hij aangekocht door de Weledele Heer Francies 

Borluut van llansbeke, terwijl hij in 1883 overgeërfd werd door graaf 

Charliers de Buisserd, Louis, Marie, Joseph uit Bergen. Een jaar later bij 

verdeling der goederen kwam hij in het bezit van Dame Borluut Lucie van 

Gent. Sinds 1924 is en bleef hij eigendom van Graaf de Boussies van 
I lansbeke. 

In 1 <J09 werd hij gehuurd door de gebroeders Petrus en Constant De 

Weerdt, welke in de streek bekend stonden als mulders welke elke dag 

maalden. ook des zondags. als :ze maar graan en wind hadden. Een jaar 
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De Dorpsmolen 

naar een opname ' 'un 1900. 

later, nanw lijk in 19 10, gebeurde de ramp voor d e molen welke h em ook 

met de Lijd van zijn mol enberg zou slepen. 

Gedu rende h et malen prong plots een asku en stuk , zodat de eiken 

molenas zeer zware sch ade opli ep. Dit betekende dan ook het einde van 

de windm olen , lol in 192<1 slonel hij met l1ijn wieken in krui tand, ten 

p roo i der natuurelementen. ln vernoemd jaar betrok mulder Van Kerkhove, 

ook baaske Kerckhove genoem d , de erve. A an de molen werd niet meer 

herteld , enige zware repen werden rond de staak geslagen en met man en 

macht werd cl e mo len umgetrokken , er volgde een hels gekraak terwijl een 

grote tofwolk ops leeg. Toen all es voorbij was bestond de dorpsmolen niet 

meer. 

Baa ke Kerckh ove maalde v rel er in zijn roskot dat nabij de molen 

gebouwd was sinds 1855. De maalderij werd met paardekracht in b we

ging gebrach t, vandaar de volksnaam <paardemolen >. 

D eze molen bezat een kadastraal inkomen van 304 F in 1855, wat 

een bewijs was van grole <kalandieze>. 
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Er werd nooit geket t, de landbouwers brachten er hun graan zelf en 

h aa lden h et terug. D oor de familie D e W eerdt werden er mulderstekens 

gebruikt waarmede ze de inhoud en het gewicht van een zak graan met 

houtskool op de zak zetten, tekens welke de mulder begreep maar door de 

landbouwers als muldersfrans aanzien werd. Zie als vergelijk in de lijst 

achteraan. 

VERPLAETSE'S MOLE VAN HANSBEKE 

Sloeg men ter hoogte van h et station d e zijweg in lopende n aa r de 

wijk Reibroek dan bemerkte men spoedig, een wem1g landinwaarts de 

gro te st nen molen , in de volksmond Verplaetse' s molen , genoemd . 

Hij was een korenoli e-, wind- en sloommolen met een inkomen van 

570 F per jaar in 1855, en gebouwd op Sectie A n° 1345h. 

D eze stenen reus stond op een klei ne molenberg van 1,5 m. hoog 

leP.vijl h et stenen gevaarte 20 m. hoog was. ln h et molenlichaam wentelden 

5 paar molenstenen, waarvan er 2 paar pletstenen waren. 

G ebouwd in 1836 door Van D er Plaetsen Jozef Leon Bern ard be

heerste hij gans de streek. Gebruikt door de eigenaar zelf werd hij natuur

lijk in uitstekende toestand gehouden. 

V crplaetse' s molen naar een opname van 1946 
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Heel spoedig zou deze molen de windschaarste ondervinden, veroor

zaakt door de aangeplante dreef gelegen op een 70-tal meter afstand van 

de molen. Om dit te verhelpen bouwde de eigenaar in 1860 een stoomtuig 

met 25 PK. In 1876 ging hij over in handen van de zoon August Van der 

Plaetsen welke de molen noodgedwongen diende stil te leggen in 1888. 

De wieken werden afgenomen terwijl de maalderij en oliewinning versterkt 

werd met een stoomtuig van 85 PK. De vuurschouw bereikte een hoogte 

van 24 meter. 

De eigenaar werd opgevolgd door diens zoon in 1904. Leon Van der 

Plaetsen gebruikt als mulders en ketsers de volgende Hansbekenaren, 

Francies De Vleeshouwer, Edmond De Walle, Dominicus Van De 

Voorde, Edmond Van Parijs en Petms Van de vValle. Er werd geketst met 

wagens en paarden, doch de meelproductie werd in 1900 stilgelegd, terwijl 

nog uitsluitend olie gewonnen werd. 

Deze stenen kolos bleef zo staan tot in 1940, toen alle aktiviteit door 

de eigenaar werd stilgelegd. Toen trad onvermijdelijk het verval in, een 

gedeeltelijke afbraak volgde in 1953, terwijl in 1956 gans het lichaam af

gebroken werd. De steenslag werd gebmikt te Nevele voor fondaties in de 

nieuwe woonwijk Akker. 

DE OLIEKOTMOLEN VAN HANSBEKE 

Üp de wijk Spilthoom, Sectie A n° 59 bijna aan het kanaal Gent

Brugge werd in 1832 door Josephus De Smet een stenen windmolen ge

bouwd, dienstig tot het winnen van olie. Hij was ingeschreven als olie

windmolen, toch in de volksmond gekend als het oliekot of ook Smets

rooien. 

Deze stenen reus was een gewone bovenkruier zonder gaanderij, hij 

herbergde twee koppels pletstenen van 1,80 m. doormeter terwijl zijn in

komen 190 F beliep in 1855. 

In 1845 werd hij openbaar verkocht. Het was de Hansbekenaar Jacobus 

Sicron welke de molen aankocht voor de schappelijke prijs van 8000 F. Bij 

het overlijden van laatstgenoemde werd de molen en erve eigendom van 

\Veledele Heer Borluut Francies, en ging door erfenis in 1885 over aan 

graaf Charliers de Busseret van Bergen, terwijl hij later door verdeling in 

1886 eigendom werd van graaf de Bousies-Borluut. 

De nieuwe eigenaar het in 1898 een stoomtuig bouwen van 24 PK in 

het nabijgelegen stampkot, welke nu de oliewinning verzekerde bij wind

stilte. Het was August De Prez, welke er de oliefabrikatie begon met deze 

nieuwe inrichting. 
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Gedurende de eerste wereldoorlog in 1916 ontstond er door een niet 

te verklaren oorzaak plots een brand in de molen, een brand welke juist 12 

uren lang duurde en gans de moleninstallatie vernielde, wdat er nog enkel 

de zwart berookte muren overbleven. 

In 1919 werd de stoommachine verzwaard en een nieuwe pletterij 

werd opgebouwd irt rle molen, welke sindsdien als stoommolen bekend 

stond. 

In 1926 werd Jeze molen, het molenhuis en erve eigendom door erfenis 

van graaf de Bousies-de Hennicourt de Grurme, van Hansbeke. Onder

tussen werd het metselwerk steeds slechter en slechter en brokkelde gedurig 

af. zodat de huurder Emiel De Smet na rugspraak met de eigenaar de 

molen gedeeltelijk sloopte. 

Bij de bevrijding van 1944 werd het overblijvend gedeelte, bijna een 

puinhoop. geheel verwijderd door de gebruiker J. Martens. Oe steenslag 

was enkel nog goed genoeg om aardewegen te verharden. 

Heden is er op de plaats waar eertijds de stampkotmolen stond een 

magazijn opgebouwd van meststoffen. 

A. JANSSENS 

291 



292 
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OORZAKEN VAN VERNIELING 

DER MOLENS VAN LANDEGEM EN HANSBEKE 

FEITEN I AANTAL I GEBOUWD VERNIELD I NAAM 

Oorlogsgewl'!d I 1579 1918 

Ouderdom I 1550 1910 

Storm 2 1643 1921 

1830 1910 

Gebrek aan wind I 1836 1860 

Brand I 1916 1832 

BRONNEN - LANDEGEM 

Geschiedenis van Landegem door De Potter en Broeckaert, blz. 5. 

Kaart Kadaster Landegem, plan Popp met legger. 

Gegevens verstrekt door de Vriendenkring van h<>t Gents Kadaster. 

Heirent-

hoekmolen 

1-andegem 

Dorpsmolen 

Hansbeke 

Wildemolen 

Landegem 

Dorpsmolen 

Landegem 

Molen 

Verplaetse 

Hansbeke 

Oliekot 

molen 

Hansbeke 

Üpzo<>kingen door gemeentesekretaris Opdecam. bevolkingsregisters enz. te Landeg<'m. 

Geg<'\"Pns vPrslr<>kt door Advokaat !'vl. Juliaan VNplaPtse pn muld('r AlfrNI O., Nt>vP. 

BRONNEN - 1-IANSBEKE 

GPgevens Vriendenkring Gents Kadaster. 

Kaart Kadaster Hansbeke. plan Popp met legger. 

Bevolkingsregisters le Hansbeke van 1836 tot heden. 

Geg<'vens verstrekt door Mulder Verplaetse 1-lansb('ke. 

Foto's : Prentenverzameling A. Janssens. 
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HET BAKENSGOED TE AAL TER 

ledereen in de streek van St. Maria-Aalter en van St. Joris kent het 

hof waar thans Maurits de Jaegher op woont en dat algemeen bekend is 

als het Bakensgoed, naar de naam van de eigenaars uit de 17° en 186 

eeuwen. 

De gebouwen van dit hof staan op een lichte natuurlijke verhevenheid. 

in de uiterste westhoek van de uitgestrekte gemeente Aalter, heel dicht de 

plaats waar de grenzen van die gemeente samenkomen met die van St-Joris 

en van Beemem. Kerkelijk maakt het Bakensgoed thans deel uit van de 

parochie St. Maria-Aalter. 

De gebouwen zijn wit gekalkt en vallen op door de eigenaardige 

bouwtrant van de meesterwoning en door hun oud. ietwat vervallen uit

zicht. Oe meesterwoning is een smal gebouwtje met één verdieping, niet 

biezonder hoog echter, met slechts een enkel klein venster beneden en 

twee boven ; een deur zit in een van de zijgevels. Tegenaan dit gebouw 

leunen, aan de een kant het neerhof en een reeks andere gebouwtjes en 

langs de andere kant allerhande koterijen. Al de bijgebouwen zijn zeer laag. 

Voorheen lag hel Bakensgoed op de heerlijkheid van de Woeste. 

Deze heerlijkheid, die gans de westkant van Aalter besloeg, droeg een 

passende naam, want vóór 200 jaar bestond zij nog grotendeels uit woest, 

onontgonnen veld. Dit gewest, trouwens, was een deel van het grote Buls

kampveld, waarover gehandeld werd in Appeltjes X ( 1959). 

Het Bakensgoed is, zoniet van de oudste, toch een van de oudste 

ontginningen van het Buiskampveld op St. Maria-Aalter. In 1525 gaf de 

heer van de Woeste 32 bunder 84 roeden ( 96 gemet = ongeveer 43 ha) 

veld uit aan Willem van den Berghe, gelegen op de noordwestkant van 

de Schuurlovijver, met verplichting van op die grond een huis te bouwen 

van een zekere waarde. Dit is het ontstaan van het hier behandelde goed. 

Stasen de Mmmck was er eigenaar van in 1572 als het kohier van de 

20°-penningbelasling gemaakt werd. Zijn stedeke bleek echter nog maar 2 

gemet groot le zijn, met daarbij wat «veldlancl» : de rest lag nog braak. 

De naweeën van de opstanel legen Spanje en de ermede gepaard gaande 

onlusten waren oorzaak dat de toestanel al niet veel beter was in 1634, als 

het landboek van de gemeente gemaakt werd. Eigenaar was toen Guillaume 

Thys, dokter in de medicijnen. Slechts 12 gemet was nog maar tot cultuur 
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gebracht, waaronder meer dan 3 gemel dal nog maar met zijn eerste vrucht 

stond ; al het overige van dit goed was nog ruw veld l 

ln 1665, na de dood van dokter Thys, viel dit goed op het Buiskamp

veld te deel aan zijn nicht Joanna Bake en, na haar overlijden, aan haar 

broeder Lameins Bake, advokaat in de Raad van Vlaanderen en ver

scheidene malen schepen van de stad Gent. Deze stierf le Gent op 6 

maart 1674, eigenaardig genoeg op dezelfde dag als zijn echtgenote Anna

Maria Brias. Beiden liggen begraven in de St.-Baafskerk, alwaar zij vroeger 

een grafzerk hadden (de Heli in. I-list. chrono!. des évêques etc. de Gand). 

Bij de verkaveling van zijn bezittingen viel het goed op het Buiskamp

veld aan drie van zijn kinderen, doch een van hen, Joannes-Baptista, 

kocht van de twee anderen hun deel af in 1691. 

Toen het landhoek in 1634 gemaakt werd stonden de gebouwen van 

de hof~tede reeels daar waar zij nu staan. maar uit oude stukken blijkt dat 

zij vroeger meer oostwaarts. niel ver van de Schuurlovijvers gestaan hebben . 

.loannes-Baptisla Bake vergrootte zijn eigendom op het BulskömpvPirl 

op nnnzienlijke wijze. 

lil 1723 kocht hij van .Jacques van Dooren. tresorier vap de prins van 

i; nhempré en heer van de \Voesle. een hofstede gelegen wat zuidwest van 

zijn oud goed, op de gemeente Beernem, onder de heerlijkheid van de 

Nieuwen. en voor een klein deel op Aalter onder Woeste. Deze hofstede, 

met de daarhijgaande landerijen, bossen, velden en vijvers, was meer dan 

honderd gemet groot. Daaronder was een stuk land waarop de paalsteen 

tussen Aalter en Beernem stond en dat daarom «de Paalsteen» geheten 

Wt·rd. Dat stuk land draagt nu nog steeds die naam. 

In 1731 kocht hij, bij afwinning, van Joris Versnick, het goed Ier 

J3lornme, dal met zijn noordkant aan het oude Bakensgoed paalde en met 

:tiiJ• westkant aan de hofstede op Beernem. Dit goed was 33 bunder 

( = 48 ha) groot en was omtrent dezelfde lijd als het Bakensgoed uit het 

veld genomen geweest door joncvrouwe Loyse ·de \Vilcle. weduwe van 

Cregoris Balbani. liet op dit goPd slaande huis werd door de Bake's 

nfgebroken. 

Eveneens in 1731 kocht Jan-Baptist Rake vier bunder veld, het 

«Calgeveld» geheten. lig>gende voor een deel op Aalter. maar voor het 

grootste deel op Beernem, te westen van het Klippelhof. langsheen elP 
heerweg naar Brugge. Dit veld dankt zijn naam aan de galg van de heer

lijkheid van de Nieuwen in Beernem die hier langs de heerweg stond . 

.loannes-Baptista Bake overleed te Aalter. op hel Bakensgoed, in 17..:13 

en zijn vrouw, Margarela Scharts. drie jaar later : zij werden in de kerk van 

~t. .Joris begraven. Hunne bezittingen op het Bulsknmpveld kwamen uit

eincle)ijk aan hun langstleveJl(le (lochlcr. i'laria-.los<'pha. Deze wa~ on-
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gehuwd en overleed in 1758 op het Bukensgoed. In haar testament drukte 

zij de wens uit in de kerk van St. Joris begraven te worden ; een grafzerk 

met de namen en de familiewapens van de Bake's moest in die kerk g,e

plaatsl worden. Vijf missen voor haar zielerust moesten gedaan worden te 

Aalter, vijf te Beernem en vijf te St. Joris, alwaar zij insgelijks een jaar

~etijde stichtte, bezet op een stuk land gelegen te Nevele. Zij verdeelde 

haar goederen onder de drie kinderen van haar broeder, Joannes-Engelbertus 

Bake. die voor haar overleden was. Deze was in tweede huwelijk, getrouwd 

geweest mel !'vlonica-RPrnarclina \Vyts. dochter van de heer van Wilden

burg op \Vingene. 

De verkaveling gebeurde in 1759. maar geeft geen gegevf~ns nopens de 

toeslanel van de grond alsdan. 

Anna-!'vlonica Bake. gehuwd met Filips-Eugeen de Langhc, notaris en 

baljuw van Bellem. kreeg de behuisde en hesehuurde hofstede «jegenwoor

digh genaeml Bakens goedt» met al de aanpalende grond op Aalter langs

heen de grens met St. .Joris en Bt~ernem. Dit deel, het eigenlijke Bakensgoed 

dus, na eerst verdeeld geweest te zijn lussen .loannes de Langhe, pastoor te 

j\alter en zijn zuster, kwam na de dood van de pastoor, gans in handen 

van zijn zuster, weduwe van Jan-Frans de Seille le Bellem. I-let geraakte 

ten slotte verdeeld lussen verscheidene leden van de familie de Seille, doch 

de tegenwoordig·e eigenaar van het deel waarop de gebouwen staan is de 

heer Raoul de Groote-de Seille, van Gent. Deze heer komt nog van tijd 

lot tijd zijn intrek nemen in de kamers op de verdieping van het hoofd

gebouw van de hofstede. 

lsahella-Bernardina Bake, echtgenote van Joannes-Emmanuel Perneel, 

Bruggeling van gehoorle, maar meester-chirurgijn le Ruiselede, kreeg voor 

haar paart hel deel gelegen op Aalter, le zuiden van het eigenlijke 

Bakensgoed. met cle on I takelde hofstede van het goed ter Blomme, waarvan 

loen nog enkel de hoorngaard overbleef. 

I-let zijn de Perneels die na 1760, maar vóór 1810, het huis lieten 

houwen onmiddellijk te zuiden van de gebouwen van het Bakensgoed en 

waar thans .luul Siereos woont. 

Eigenaar van deze tweede kavel in 1810 was Karel Perneel. chirurgijn 

Ie Beernem. Deze bouwde omstreeks 1830 de hofstede waar thans Laurent 

van de Caveye woont. Later. omstreeks 1835, was Jan Perneel, advokaat 

te Brugge, eigenaar van het gr>ed ter Blomme. Oezle was ook eigenaar van 

het niet ver van daar liggende St. Pietersveld alwaar in 1849 het Rijks

opvoedingsgeslirht van 1\uiselede kwam. De tegenwoordige eigenaar van 

hijna gans het gewezen goed ter Blomme is baron Karel Gilles cle Pélichy. 

De opmetingen voor hel kadaster van 1810 wezen uit dat het goed 

ler Blomme en het Bakensgoed samen 104 ha groot waren en niet 8'7 ha. 
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zoals de «uitnemingem bedroegen. Daarvan waren 40 ha bouwland, 39 

ha bos en 25 ha heide. In 1845 was er maar 1 ha heide meer, maar 67 ha 

bouwland en 36 ha bos. Hedendaags is er geen heide meer en nog slechts 

25 ha bos. 

De derde kavel van het goed door Maria-Josepha Bake nagelaten viel 

te deel aan Jozef-Joannes-Hyacinl Bake. wonende te Brugge. Hij kreeg voor 

zijn paart de hofstede op Beernem en het Galgeveld. maar hij verkocht dit 

alles reeds in 1761 aan de voormelden Jan Pemeel. 

De familie Bake. alhoewel zij wel op het Buiskampveld verbleven 

heeft. heef't het Bakensgoed niet zelf bebouwd : de naam van verscheidene 

pachters is bekend. Ook Joannes de Langhe, pastoor van Aalter van 1811 

lot 18-10. heeft het middengedeelte van het gebouw voor hem gehouden ; 

hij verbleef hier blijkbaar als hij zijn parochianen van het Aaltershoekje 

kwäm bezoeken. Daarom werd het goed tijd lang «Pastoorsgoed» geheten. 

Ook de tegenwoordige eigenanr. gelijk reeds gezegd werd. stapt hier van 

lijd tot tijd af. 

De familie Bake liet haar kinderen in de kerk van St. Joris dopen en 

de gestorven leden van de familie werden ook aldaar begraven. In het 

openbaar leven van Aalter heeft zij geen rol gespeeld. Dit is licht te 

begrijpen als men weet dat het Bakensgoed op twee uren gaans van de 

kerk van Aalter ligt en slechts op één uur van die van St. Joris. 

De Bake's werden met jonker of jonkvrouw betiteld en droegen als 

familiewapen een gouden schild met daarop, links een zwart everzwijn en 

rechts een zwarte arend : het schild was bekroond met een toren waarop 

een baken stond. 

Arth. VERHOUSTRAETE 

BRONNEN 

Rijksarchief Gent. fonds Land van de Woestijne of archi<·f van Aalt<'r. possim, vooral 

de wettelijke passeringen en de staten van goNI. 

Stadsarchief Gent. staten van goed. 

Kadaster van Aal ter. 1810 en later. 

Parochieregisters van Aalter, Sint-Joris, Bellem en Ruiselede. 

l~ijksarchief Brugge, fonds Jezuïeten, 1839. 

De Hellin. 1-listoire chronologique des évl'ques de Cand. 

Arth. Merghelynck. Epilaphes nobles f'l patricienncs de Saint-André, BPernem, Oostramp 

et Saint-Georges. 
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DRIE WESTVLAAMSE PASTOORS 

TE WAARSCHOOT ( 1 ) 

1. ~ Het pastoorschap van lgnatius Vereauleren ( 1710-1756) 

lgnatius Vercauteren. geboren te \Vingene, werd pastoor benoemd te 

Waarschoot in 1710 en bleef dit gedurende 46 jaar, nadat hij tevoren 

achtereenvolgens onderpastoor was geweest te Ruiselede en Tielt. Te 

Waarschoot overleed dan ook de zuster van de pastoor, Maria Vercaute

ren, weduwe van Pieter van Belleghem. 

Pastoor Vereauteren was tenzeerste bekommerd om de materiële 

\·oomilgang van zijn parochie. Nadat hij in 1717 het middengewelf van 

de kerk behoorlijk had hersteld, bezorgde hij in 1721 aan de kerk een 

nieuw orgel en een nieuwe klok. Het orgel bleef in gebruik tot in 1932 ; 

fle klok werd in 1799 door de Fransen weggenomen. 

ln juli 1726 wordt als nieuwe onderpastoor te Waarschoot aange

steló Dauid-Carolus uan Belleghem, geboren te l\1eulebeke en neef van 

de pastoor. Een andere oom was pastoor te Bellem en hijzelf ?al later 

pastoor en deken der Christenheid worden te Evergem. 

Op 1 1 mei 1730 wordt door pastoor Vereauteren de eerste steen 

gelegd van hel nieuwe zijkoor van de H. Ghislenus, en dit vanaf het 

«steentje» of trap tot aan het einde der kerk. Ook voor een nieuwe 

sacristij werd gezorgd. De gezamenlijke kosten hiervan bedroegen 700 

pond. waarvan 200 pond werden bijeengebracht door de milde vrijgevig

heid der parochianen. Oe tiendeheffer kwam voor niets tussen. 

Op 31 oktober 1731 wordt Lussen de pastoor, baljuw en kerkmees

ters van Waarschool enerzijds. en Hendrik Pulincx, meester beeldsnijder 

te Brugge. anderzijds, een kontrakt afgesloten voor hel leveren van de nu 

nog bestaande prachtige kommuniebank. De prijs hiervan bedroeg 74 

pond gr. plus een pond arheidsloon. De leveringsdatum was voorzien tegen 

Pasen 1732 en het transport van Brugge naar \ Vaarschoot. was tPn 

( 1 ) Kerkarchief WaarschooL 

Geme<'ntelijk archief. WaarschooL 

Notarieel archief. Waarschoot. Depot Not. J. Calmcyn. 
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laste van de beeldsnijder. Reeds op 28 juni 1732 was de ganse som aan 

Pulincx betaald. 

In 1749 werd de neef van de pastoor, David-Carolus van Belleghem, 

na een apostolaal van 23 jaar op de parochie, tot pastoor benoemd te 

T'-1erendree. 

Er bestond echter een geschil omtrent het henoemingsrecht tussen 

de bisschop van Gent en de Leuvense Universiteit. Deze laatste won het 

pleit. zodat de benoeming te Merendree nietig verklaard werd. Tenslotte 

werd hem de plaats van Evergem toegewezen. die heel wat interessanter 
was. 

} let parochieleven ging ondertussen zijn gang te WaarschooL Nadat 

de oude koster /cm I leerns op 2 februari 1752 gestorven was in de ouder

elom van ()4 jaar. na een kosterschap van 42 jaar. werd door het kapittel 

van Doornik als nieuwe koster aangesteld «Anaslasius Bouckaert, oud 21 

jaer. zoon van den koster van Wingene. alwaer hij was geboren, welken 

jongeling begacft mel een aleierschoonste stemme. na 8 dagen. hier zijn 

verblijf quam nemen en zijne tafel nam in de pastorij, bij den heer pastoor 

Vercauteren. van wie hij een seer goede vriend was». Een jaar later huw

de koster Bouckaert met Caroline van Waesberghe, dochter van de bal

juw van \Vaarschoot en werd aldus de stamvader van het alhier nog 

levenel geslacht Bouckaert. 

In een eigentijds dokument vinden wij een goede beschrijving van 

het leven en de dood van pastoor Vercauteren. die wij hier om haar 

duidelijkheid en volledigheid. integraal wensen weer te geven : 

«In het ja er 1756 is den 12 Januari sonder voorgaende si eekte. al

hoewel swack door ouderdom schielijk na d'eeuwigheid vertraeken den 

Seer Eerw. Heer ende T'-1eester lgnalius Vercauteren, pastoor van Waer

schoot. oud 81 jaar en alhier omtrent 46 Jaeren pastor. gebortig van 

\Vingene. ten welken ten voornoemden daege speelende met de kaerte 

met pater gillis reeoliet van Eecloo, die in afwesenheyd van den onder

pasloor Albertus Ost na Ghendt gewandelt sijnde, de prochie bewaeckte 

en met den coster Anastasius Bouckaert. opslaende van zijn stoel en 

gaende na zijnen kelder. aen den trap van zijn voutecamer, is neergeson

ken en aldaer versterkt met het I-1. Olysel door den geseiden pater. seffens 

zijn geest gaf. Desen weirdigen man was van staetige lengte, belemmert 

met een ,tompel voet. waerom hij seer ervaren te peirde veel reede. wus 

ijverig in sijnen dienst. om sijnen hoogen ouderdom beclom niet veel den 

predibtoel. vermaende sijn volk met zedelijke lessen en sittende op eenen 

stoel aen het steentje, hij was barmarlig voor den Armen. geeloogende 

dat sij hun eene wooning houwelen. op een stuck lam! gelegen aen den 

Siuyver competerende a en den urmen, clrapgencle nn den na cm vnn 
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Apostelhuysen, waerdoor het arm gemeynte zeer aengroeide en den disch 

beswaerden, hetgeen hij heeft vergolden met eene rijke fondatie aen den 

armen ; en door sijnen sondedingen tegenstand, die hij heeft gedaen ten 

Jare 1751 wanneer d 'amortisatie wierdt geeischt, die de andere mede

regeerders wilden ontvingten met de goederen te vercaopen ; waerdoor 

hij al beswaerende de goederen, schoon dood, voordeclig sal blijven : hij 

heeft insgelijks den boomgaerd liggende nevens den Hof der pastorcelen 

grond, gecogt en aen de pastorije ingelijft met last van een eeuwig jaer

gelijde ; hij hadde te sijnen tijde eenige veranderingen gedaen aen het nu 

afgebroken huys en eenige vergrootinge aen de kerke besorgt» 

Tenslotte geven wij in bijlage het testament van pastoor Vereauteren 

weer, dat aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. 

2. ,._..... J-let pastoorschap van Petrus de Vos de Walhoucke. ( 1836-1851 ). 

Petrus de Vos werd te Lichtervelde geboren op 21 november 1789 

als zoon van Carolus-F ranciscus Joannes de Vos de W alhoucke, griffier 

der Baronnie van Lichtervelde en van Eleonora de la Fontaine. 

In het werk van Kan. F. Claeys-Bouüaert : «I-let Bisdom en het 

Seminarie van Gent gedurende de laatste jaren der Fransche Overheer

sching ( 1811-1814 )», vinden wij Petrus de Vos op blz. 238 vermeld, bij 
de jongelieden, die naar Franse seminaries gestuurd werden en als nota : 

geen priester geworden. Dit is niet juist, want reeds in mei 1817 werd 

Petrus de Vos priester gewijd en in augustus van helzelfde jaar tot onder

pastoor benoemd te Waarschoot onder Pastoor Resteleu. 

Reeds op 10 juni 1826 maakt pastoor de Vos zijn eerste eigenhandig 

lestament op. l-Iet volgende jaar werd hij pastoor benoemd te Knesselare 

om in mei 1836 terug te keren als pastoor-deken van het distrikt Eeklo. 

De plechtige inhuldiging had plaats op 31 mei 1836 onder een grote 

toeloop van volk. 

Pas benoemd heeft Petrus de Vos aan de kerk van Waar schoot, drie 

nieuwe klokken bezorgd. Oe oude klok gegoten in 1807 door Jakobus 

Demey van Brugge, was in hel voorjaar van 1836 gebarsten en nog in de 

toren blijven hangen. De kerkraad had in zitting van 5 mei 1836 besloten 

dat de gebarsten klok zou hergoten worden, doch pastoor de Vos oordeelde 

er anders over. 

Op 25 juni 1836 werd tussen de kerkraad en Ludovicus van Aer

schodt, klokkengieter te Leuven, een akkoord gesloten, dat de aankoop 

regelde van 3 nieuwe klokken van het beste koper in klokspijs. Het akkoord 

behelsde verder dat de oude klok, die men in 1835 had afgekocht van de 

kerkfabriek van Oedelem zou medegesmolten worden, doch naderhand is 

alleen de oude klok naar I ,euven gevoerd en de kleine verkocht. 
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Ziehier hoe een tijdgenoot de aankomst der nieuwe klokken be

schrijft : 

«Zaterdag 17 September 1836 ten 2 uren naermiddag zijn de drij 

nieuwe klokken op twee kerren van Leuven binnen Waerschoot toege

komen en inde kerke beweegt. Oe Groote «St-Ghislenus» weegt 1304 

kil os of 2778 ponden J 4 oncen brabants gewigte of 3.011 ponden genels 

gewigte. 

De 0. L. V rouwklok weegt 893 kil os of 1903 ponden branbants of 

2.062 gendsche ponden. 

De H. Petrus klok weegt 618 kilos of 1316 ponden 15 oncen bra

bants of 1427 gendsche ponden». 

Zoals hoger gezegd werd het klein klokske, afkomstig van Oedelem 

verkocht aan E. !-!. Conslan/in Maenhout van \Vaarschoot, sedert 20 jaar 

missionaris in Zuid-Amerika en rond die tijd pastoor te Nieuw-Orleans 

( Louisiana). Ook de klok van Zomergem had hij hiervoor opgekocht. 

Kan. :V1aenhout werd Algemeen Vicaris in 1851 en Apostolische mis

sionaris in 1856. Na 48 jaar missiearbeid kwam hij in 1865 naar Europa 

terug, werd ere-kannunik van St-Baafs benoemd op 23 mei 1865 en over

leed te Genl op 1 november 1873, in de ouderdom van 77 jaar. Op 

5 november werd hij in zijn geboorteplaats in de familiegrafkelder bijgezet. 

Om nu terug te keren op onze klokken. Op 6 oktober 1837 zijn de 

drie klokken gewijd door Z. E. H. Willem de Smet, geboren Waar

schater, vikaris-generaal \'an het Bisdom en voorheen pastoor alhier. 

De lwee grote klokken werden in 1943 weggenomen door de be

zettende overheid. Zij werden in 1948 vervangen door twee andere, zodat 

alleen de kleine klok nog dateert van 1837. 

Op 15 september 1839 stichtte E. H. Rolliers, onderpastoor te 

Waarschoot, op voorstel van pastoor de Vos, de nog bestaande Congre

gatie van Maria voor Jonge Dochters. Zij werd op 13 december 1840 ge

volgd door de Congregatie voor Jongelingen onder de aanroeping van 

0. L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen, met als tweede patroon de Heilige 

Aloysius. Zij beslaat nu nog onder de omgevormde naam : Jeugdver

bond St-Aloïsius. 

Zijn bezorgdheid ging ook naar zieken, armen en grijsaards. Daarom 

stichtte hij in 1840 het klooster van Waars(;hoot. Bij Koninklijk Besluit 

van 13 mei 1840 werden de standregelen op 2 maart 1840 ondertekend 

door Mej. Theresia de Decker, Murtha Beirnaert en Brigitla de Schrijver, 

goedgekeurd. Op 19 maart 1840 had de Bisschop van Gent, hieraan reeds 

zijn toestemming verleend. Bij akte verleden voor notaris Joos op 25 

juni 1840, goedgekeurd bij K. B. van 1 september 1840, geeft pastoor-
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Deken de Vos, samen met J. B. Meiresonne en Mej. Verschelde 13 

huizen. 6 percelen land en 3 renten, voor een gezamenlijke waarde van 

41.867,16 F aan de nieuwe inrichting. Op 25 november 1842 volgt een 

nieuwe schenking, bestaande uit een huis en land. De nieuwe stichting 

bestond in 1848 reeds uit 24 religieuzen en 10 lekezusters. Zij stond in 

voor de verzorging van 76 mannen en 92 vrouwen. Mej. Bernardine de 

Neve, geboren te Waarschoot, werd als eerste overste aangesteld. Zij 

overleed reeds op 3 juni 1851, nauwelijks 56 jaar oud. Zij werd opgevolgd 

door Mej. Felicita Roegiers, g·eboren te Sleidinge. Zij bleef er overste tot 

bij haar overlijden in 1908. 

Het tweede lestament van pastoor de Vos, dateert van 20 februari 

1850 en bevat volgende clausule : « lk geef aan Bernardine de Neve, 

overste van het klooster, alle huizen. gebouwen, renten en landen, die op 

mijnen naam als eigenaar staan en geen erfgoederen zijn van mijne over

ledene ouders, uitgenomen de gelden tegoed op het klooster en de kerb. 

In 1851 bezat het klooster reeds 20 gemeten land, 10 koeien. 7 varkens 

en 1 paard. 

ln de kerkraad van 5 juli 1841 schenkt Jan-Baptist Meiresonne, in 

volle eigendom aan de kerkfabriek, de nu zeer vervallen kapel, naast het 

Gildenhuis in de StationstraaL Het is jammer dat niemand meer omziet 

naar deze kapel, waar ieder jaar, het volk dat de St-Ghislenus-ommegang 

doet. blijft stilstaan om te bidden en slechts de deur op een kier open 

vindt. 

Waarschoot groeide aan en het kerkgebouw werd te klein. ln 1841 

besloot de kerkraad op voorstel van pastoor-deken de Vos, de kerk te 

vergroten. 

Er werden verschillende plans opgemaakt. Het plan van architekt 

Minard van Gent, werd goedgekeurd, met een bestek van 37.277,19 F. 

Op 22 april 1844 had de aanbesteding plaats voor «het afbreken en 

herbouwen van den hoogen choor. het afbreken der zijgevels van de 

:z.ijbeuken. en der zijkapellen, het nieuwrnaeken van twee zijkapellen, berg

plaets en vontkapeb. 

I-let werk werd toegewezen aan S. de Rache, meester-metselaar en 

Fr. Steyaert, meester-timmerman te Gent voor 33.850 F. I-let inwendige 

der kerk onderging eveneens belangrijke wijzigingen : een nieuw hoog

altaar, nieuwe beelden en nieuwe biechtstoelen. Op 22 juni 1847 werd 

het hoogaltaar plechtig ingewijd door Mgr Delebeque, bisschop van Gent. 
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Door het vergroten van de kerk was het kerkhof veel verkleind, temeer 

daar men in 1789 reeds een deel bij het dorp had gevoegd. Door de 

gemeenteraad werd op 20 mei 1847 een commissie aangesteld, die tot taak 

had uit te zien naar terreinen voor een nieuw kerkhof. De overlijdens

cijfers liepen tengevolge der grote crisis, die jaren geweldig hoog op : in 

1846 overleden 263 personen, in 1847 : 356. 

Pastoor de Vos verzette zich tegen de verplaatsing van het kerkhof. 

In een schrijven van 21 juni 1848. gericht aan de gemeente verklaart hij 

o.a. dat het kerkhof groot genoeg is volgens de wel van 1804, temeer daar 

er nog verschillende vreemde personen hier begraven worden. In zijn 

geboortedorp Lichtervelde had men eveneens een nieuw kerkhof aange

legd, maar de mensen wilden er hun doden niet laten op begraven, zodat 

men verplicht was hel oude opnieuw in gebruik te nemen. «Üns oud 

kerkhof is bijna dobbel groot bij dat van Maldegem, veel zwaerder com

mune als W aerschoot, het is zo groot als Sleidinge en op die drij com

mtmen spreekt men daer niel van». Tenslotte schrijft pastoor de Vos : 

<'wat een grooten on kost weder voor een commune die hare schulden niet 

kan betalen en den armen niet ter hulp komen om zijn schulden te betalen : 

waervan dat ik zelve voor ef'n groot deel de dupe hen. want den armen 

( bedoelel wordt hier het bureel van Weldadigheid) is mij misschien 

schuldig van zes tot acht duyz;enden franken voor onderhoud van armen 

en gebrekelijken personen». 

Na al deze tribulaties beshlil de commissie het kerkhof te behouden. 

Zij vraagt alleen dat de kerkfabriek het kerkhof zou afsluiten met een 

ijzeren afsluiting. In 1867 werd de zaak nogmaals onderzocht, doch men 

besloot terug het kerkhof rond de kerk le laten, daar de termijn van de 

opening der graven om de 17 jaar plaats vond ; tegenwoordig is dit 9 à 10 

jaar. 

Sulaan wordt pastoor-deken de Vos oud en op 20 febmari 1850 stelde 

hij zoals hoger reeds vermeld. 7ijn tweede testament op, De voornaamste 

clausules werden uil het eerste overgenomen : 

1 ) De goederen aangekomen van zijn ouders zullen terug naar zijn erf

genamen gaan. 

2) Uit de opbrengst der veiling zal vooraf een bedrag genomen worden 

van 100 ponden courant ten voordele van de kerk en de annen, elk 

de helft. 

3) Hij wil hegruven werden met de hoogste dienst en brooduitdeling aan 

de arme. 

4) De pastoors van hel omliggende moeten naar zijn begrafenis uitgenodigd 

worden, eveneens de familie en daarna zal gehouden worden .:een 

voortreffelijke pasloorsmaaltijd>. 
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5) I-lij geeft 20 ponden groten courant voor wekelijkse gezongen missen. 

6) Er zullen 100 missen gelezen worden tot lafenis van zijn ziel en die 

van zijn familieleden. 

7) I 0 jaar lang zal op de sterfdag een jaargetijde gezongen worden. 

8) Aan zijn dienstmeid Anna Martlé schenkt hij jaarlijks 10 ponden groot 

courant. 

Pastoor-deken de Vos overleed op 9 maart 1851. Een treffende zin 

op zijn doodsbeeldeke. illustreert als het ware het leidmotief van zijn 

leven : «De oog die het zag, gaf mij getuigenis dat ik verloste de arme die 

nm lroosl riep. en de wees die zonder hulp was». 

De erfgenamen van pastoor-deken de Vos waren : zijn broeder Jan

Jakobus de Vos, bier- en azijnbrouwer te Lichtervelde, waar zijn afstamme

lingen nog wonen, l\1arie-Thérèse de Vos, zijn zuster, gehuwd met Jan van 

de Weghe, notaris te Koekelare, met een gezin van 14 kinderen, verder 

nog de kinderen en kleinkinderen van Joharme Eleonore de Vos, gehuwd 

met Franciscus Marlens. 

Op 24 maart 1851 had ook de hoekenvenditie plaats. Zij bracht een 

wm van -112.61 F op. De meubilaire venditie, bestaande uit 660 kopen 

vertegenwoordigde een waarde van 5783,05 F. 

Een grafsteen rechts van de kerk, tegenover de kalvarieberg, herinnert 

ons aan het leven van pastoor de Vos. Hierin zijn eveneens twee wapen

schilden gebeiteld. 

3. ~ Hel pastoorschap van /oarmes van den Broele ( 1851-1852). 

Als opvolger van pastoor-deken de Vos, werd aangesteld Jeannes van 

den Broele, geboren te Rumbeke in 1804. als zoon van Jozef en Amelia 

Bottelier. Ook deze pastoor kwam van Knesselare, waar hij herder was 

v&naf 1844. Nauwelijks een jaar pastoor. overleed hij reeds op 29 mei 

1852. 

Tijdens dit pastoorschap begon onderpastoor de Neve aan de bouw van 

de grote St-Ghislenuskapel, op het einde van de Stationstraat, toen 

Varkensmarkt geheten. In zitting van 18 mei 1852 verleent de gemeente

raad hiervoor zijn toestemming : «overweghende dat er omtrent dezelve 

plaets van overlange jaren een kapelleken heeft bestaen, helwelk in het 

vfJorjaer van 1848 is afgebroken geweest ter oorzaeke van den bouwvalligen 

slael waer in hel zich bevondt aengezien hel dreeghde in te storten ... 

besluit de voornoemde vraeg toe te slaen, met last dat de kerkfabriek dezer 

gemeente zal gehouden zijn, het bedoelde kapelleken le onderhouden, en 

Le voorzien van alle noodwendigheden». In zitting van 27 september 1853 
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dankt de gemeenteraad onderpastoor de Neve voor de kapel die <met den 

grootsten smaek en kunst is opgebouwen, en leren wij dat de vrijwillige 

inschrijvingslijst bedraegt 1041,17 F en de uitgaven beliepen tot 2018,22 F. 

waarvan de rest is betaald door de Neve zelf. Twee stenen in de buiten

muur herinneren aan de bouw van de kapel en een steen in de vloer 

vermeld 

D 
D D 

D 

wat betekent : Door de Deugdzame Dochters. 

Het is in een brief van onderpastoor de Neve dat de betekenis van 

die letters verklaard wordt. De vloer was namelijk gelegd op kosten van 

de Congregatie van 0. L. Vrouw. 

In hetzelfde schrijven lezen wij verder : «Als ik die capel bouwde, 

mijn hoop altijd wezende dat den dag toch eens zou gekomen hebben, dat 

ik het geluk zou hebben voor de uitlandsche missien te vertrekken, mijn 

inzigt was een gedenkenis aen \Vaerschoot te laten, om van de godvruch

tige menschen niet vergeten te worden». 

Joannes de Neve werd geboren te Evergem op 5 juli 1821. Hij werd 

priester gewijd in 1847 en onderpastoor benoemd te Waarschoot op 18 

juli 1848. Vertrokken als missionaris naar Detroit ( Michigan) op 29 

september 1856. Vicaris-generaal van Detroit en President van het 

Amerikaans College te Leuven in januari 1860. Huisprelaat van de paus 

in 1870, overleden te Destelbergen, na een langdurige en pijnlijke ziekte 

op 1 I april 1898 en begraven te Park-Heverlee in de grafkelder van het 

Amerikaans Seminarie op 18 april 1898. 

Het eigendomsrecht van het kapelletje berust thans bij de gemeente. 

Firmin DE CLERCQ. 
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BIJLAGE 

Testament van lgnalius V ereouteren ,......._, 2 januari 17 48. 

«in den naeme des vaders ende des soons ende des h. geest. amen. 

Alsoo datter niet sekerder en is als de doodt, ende niet onsekerder als 

dure clesselfs, soo ist dal ick onderschreven het selve considererende, wille 

maken mijn teslament ofte declaratie van mijnen uytlersten wille met volle 

verstandt inrle manniere naervolgende. 

eerst ende vooruit recommandere mijne sondaerighe siele aen godt 

almaghtigh hueren schepper ende verlosser door de voorspraeke van de 

alderheylighste maghet ende moeder godts maria, mijnen patroon ende uwe 

lieve HH. ende mijn lichaem aen de aerde waervan het gecommen is, om 

begraven te worden onder den sarck bij mij geleyt in de kercke van 

\Vaerschoot, tol mijn uylvaert sullen geboden worden alle de naegeburen 

heeren pastors, ende twee paters van eeckeloo, daer sullen in mijn uytvaert 

drij sacken tarwe broodt uytgedeelt worden aen de aerme menschen ende 

eenen sack in de laetste dertighste die corts naer mijn uytvaert sullen 

ghedaen worden ende in elck broodt sal moeten eenen permissie schellinck 

gesteken worden. 

daer sullen aen de buere moeten gestelelt worden ses keirsen van drij pondt 

ende lwaelfve van twee pondl, op den hoogen authaer sesse van een 

pondt, ende ander lwec autharen vier van een pond, die al branden moe

ten ten tijde van den goddelijcken dienst. 

de geburen die voor mijne siele sullen commen bidden in het uytvaert 

sullen in de herberghe heerelijek getracteerl worden. 

Corts naer mijne doodt sullen de paters reeolietten van eeckeloo lesen tot 

Laevenisse van mijne siele drijhondert missen mel eenen de profundis naer 

elcke misse, ende doen een uytvaert van den hooghen dinst, op weleken 

dagh pater garduaen sal geven aen cicken pater een pot wijn met een 

dabhel portie, waer vooren mijne hoirs sullen betaelen aen de selve paters 

lot twee hondert guldens, ende sullen oock moeten hebben alle mijne 

Latijnsche boeeken maer geen vlamsche. 

t'is oock mijnen uyllersten wille dat cors naer mijn doodt in de parochiale 

kercke van thielt ende wijnghene sal ghedaen worden een uytvaert van 

den hooghen dienst en sal door mijn hoors in elck uytvaert uytgedeelt 

worden aen de aerrne menschen twee sacken broodt met een stuck van 

drij stuyvers in elck broodt. 
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mijne hoirs sullen oock op den dagh van mijn eerste jaergetijde hier in 

dese kercke van waerschoot uytdeelen aen de arme menschen twee sacken 

Larwebroodt ende eene somme van ses pondt gr. in deederen lijnwaet etc. 

het is oock mijnen uyttersten wille dat mijne hoirs sullen geven aen het 

hospitael van Lh ielt ten dinste van mijne nichte ma ria thresia V ereoutere 

religieuse in het selve hospitael gedurende haer leven jaerlijckx tot een 

pondt Lhien schellinghen wisselgeldt. 

ick geve oock aen mijne broeders en susters kinders, ende oock aen kins

kinders die noch in het Leven sijn, waerover ick peter hebbe geweest aen 

elck twee pistolen (geldstuk) in specie voor fontegeldt. 

lis oock mijnen uyttersten wille dat mijn hoirs sullen geven aen rnaria anna 

vereecke mijn dinstmaerte voor haeren getrouwen dinst eene somme van 

vijftigh ponden gr. wisselgeldt. 

I ck hebbe gegeven a en den aermen van Waerschoot eerste mijnen meirsch 

gelegen binnen dese prochie groodt twee gemeten. item een rente van drij

hondert ponden Capitaels wisselgeldt ten Laste van deze prochie, met 

Last van een jaergetijde, ende een gelesen ende naer het jaergetijde in de 

kercke uyt te deelen eene somme van twaelf ponden gr. in Cleederen, 

lijnwaet, saersin etc. 

Item noch gegeven ancien selven aermen eene rente van twee hondert 

pondt Capitael wisselgeldt, oock ten Laste van deze prochie met Last van 

alle saeterdaghen te doen celebreren het lof de beatas. 

Item hebbe noch gegeven ende getransporteert aen den selven aermen drij 

renten de eerste van vijftigh pondt capitael wisselgeldt. de tweede van 

sesthien pondt Capitael. alle twee ten laste van dese prochie, ende de 

derde van sestigh pondt Capitael wisselgeldt ten Laste van Judocus 

Commargo met Last van jaerlyckx ten tijde van vijftigh jaeren te doen 

Celebreren twaelf gelesen missen alle rnaenden eelle, ende jaerlijckx een 

gesonghen misse met het uytdeelen van eene sack hroodt naerde misse. 

lek hebbe aen den aermen disch der prochie van wyngene gegeven ende 

gelransporteert eene rente van Lwee hondert pondt gr. Capitaels wisselgeldt 

Len La5te van de selve prochie met Last van twee eeuwighe jaerlyckxsche 

jaergetijden, bestaende in een gesongen misse met de Commendatien, ende 

een gelesen misse, het een tot laevenisse van mijne siele, het ander voor 

mijn vader en moeder, in elck jaergelijde moet den aermmeester uytdeelen 

aen de aerme menschen Lot sesthien schellingen in hroodt. 

lek hebbe aen den aermen disch van thielt gegeven eene rente van hondert 

pondL gr. Capitaels beset op mijn hofstede bij den berghmeulen op thielt, 

308 



met Last \'an een eeuwigh jaergelijde en uytdeelen van broodt aen de 

aerme tot sesthien schellingen. 

lek hebbe mijn boomgaert gegeven aen dese pastorije met Last van een 

jaergetijde. 

Begeirende wel ende expresselijck dat al het gonne voorschreven, promte

lijck van mijne hoirs sal worden achtervolght ende volbraght bij de eerste 

ende gereedste penninghen ofte goederen bij mij achtergelaeten, als wesende 

m1jnen uyttersten wille ende testament. vervolgen, begeire dat dese sal 

\'alideren als testament. uyttersten wille ofte codicille. immers op alle 

manieren dat het valideren can : verciaerende ende denomerende voor 

executeur van di! mijn testament heer ende mr. daviel van bellegem, mijn 

cosijn. ende heer ende mr. ignatius josephus achtens, ende bij gebreke van 

dese Carel de meyere, mijnen Cosijne tol somerghem : in teeeken der waer

heyt hebbe ick dit onderteeckent desen tweeden januari 1748. 

I. Vercoutere. pastor in W aerschoot. 

l'1et dit mijn lestament warde de voorgaende gedoodt». 

Kerkarchief \Vaarschoot, kopij. 
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SPROKKELING 

De overbrenging van de altaren van Adegemkerk naar Waarschootkerk 

in 1844 o/ /ransportperijkelen in de 19" eeuw. 

Uit het Regelhoek van de Congregatie van Waarschoot lichten wij 

volgende merkwaardige passus, betreffende de overbrenging van de altaren 

van Adegem- naar Waarschootkerk : «In den Raed van den 16 December 

1844, wierel er besloten, van naer de parochie Adegem te gaen, om alle 

overblijfsels der Aulaeren der Oude kerk aldaer te koopen. 

Oen 19 December van hetzelve jaer, hebben zich P. Seghers, prefekt 

en .l. A. Libert. Raedslid. derwaerts begeven. om de voorgenoemde over

blijfselen te koopen. Na alles overzien en onder7.0cht te hebben, kwamen 

zij tot accoord met Mijnheer de Pastor. voor de somme van 400 fr. Mijnheer 

T ayaert. onderpastoor en Bestuereler der Congregatie, de Koopers le ge

moed gesneld zijnde, van penningen voorzien. gebeurde de betaling nog 

den zeiven dag. 

Oen aenkoop gedaen en betaeld. begaven zich den volgende Maen

dag, tien Jongelingen Congreganisten waeronder vijf met eenen wagen naer 

voornoemde plaets. Zij waren op gang om zes uren 's morgens en kwamen 

omtrent tien uren op Adegem. Zij legden seffens het hand aen het laden 

der wagens tot twaelf uren. Na het noenmael weder aen het werk en om 

half drij uren, was alles opgenomen en wel verzekerd. Zij verlieten het 

Dorp in Karnvaen, langs den aerdeweg, zich naer den Kruyp-uyt rigtende. 

Zij moesten dezen weg nemen, door herigl van eenen Lieutenant der 

Douanen, want hadden zij zich naer Stroyhrugge moeten begeven. er was 

eene declaratie van den beeldhouw noodig enden tijd ontbrak hun : dus 

den naesten en besten weg te verlaeten en den langsten en slegsten te 

verkiezen. 

Het was straf gevroren en de schirppe kusten waren groote hinder

palen tot den goedigen voortgang. !'vlet den avond kwamen zij op den 

Kruypuyt. en omtrent zeven uren en half waren zij te Eecloo. 

Maer welke was hunne verhaesheyd ! eenen wagen had mogelijks 

eene uer en half geloopen zonder lunzen en noglans zonder ongelukken. 

er moesten nu vier lunzen gemaekt worden ; ten half 9 uren was alles 

veerelig en men trok op naer Waerschoot. waer men ten half 10 Hrt'n 

aenkwam. tot vreugrl. van al wie hun af wagte:o. 

Kerkarchief \Vaarschoot. Regelhoek van de Congregatie. 

F. DE CLERCQ 
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