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IN HONOREM ... 

ZIJNE HOOG\V AARDIGE EXCELLENTIE 

MONSEIGNEUR LEO DE KESEL 

Men zegt van sommige mensen dat zij op een zondag of onder een 

gelukkige planeet geboren zijn. Ik weet niet of de geboortedag van de 

nieuwe hulpbisschop van Gent een zondag was ; ik weet evenmin onder 

welk gesternte hij is geboren. Ik weet evenwel dat de kleine Leo 

DE KESEL het levenslicht zag' te Adegem, niet op het feest van 

S. Adriaan patroonheilige van de parochie, maar op het feest van 

S. Bavo patroonheilige van de kathedraal en het bisdom van Gent. 

S. Bavo zal in zijn leven een grote rol spelen en hij, die geboren werd op 

I oktober 1903 te Adegem, zal een grrote rol spelen in de S. Baafsbthe

draal en in de ganse Gentse kerkgemeenschap of diocees aan S. Bavo 

toegewijd. 

De jongens van het Meetjesland die, na het lager onderwijs op hun 

geboortedorp ontvangen te hebben, moesten « verder leren :~>, kwamen 

op een septemberavond binnen in een g,ebouw gelegen in de Zuidmoer

straat te Eeklo : op het gevelpunt prijkten vier initialen B K H V ; 

l'ordre du jour was geafficheerd aan het venster van de trapzaal die 

toegang verleent naar de dortairs : de kraaknette gordijnen van de cham

hretten waren de stille geluigen van de weemoed en de tranen van de 

schachten. ,........., Leo DE KESEL van Adegem werd student aan het S. Vin

cenliuscDIIege te Eeklo in de periode van wereldoorlog nr I ; hij wou er 

de grieks-latijnse humaniora doormaken ; hij was eerst intern én later, 

wegens oorlogsomstandigheden. half-intern : wij zien hem, in onze ver

beelding. nog duchtig trappen op het klein verzet van zijn mooie 

sicul decel, kleine fiets 1 ... Monseigneur zal het mij niet ten kwade dui

den wanneer ik. de geschiedenis getrouw. thans zeggen moet dat de 

studenten hem algemeen <: Keselke » noemrlen. alleszins met een tikje 

sympathie. I-lij verdiende en verkreeg trouwens sympathie zowel van de 

leraars als van de studenten : hereielwillig en dienstvaardig, stond hij 

s morg,ens zeer vroeg op om de 11. Jv1is te dienen in het kapel!eke van 
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de Zusters en overdag liet hij geen gelegenheid voorbij gaan om zijn 

medestudenten dienstvaardig te zijn. Hij studeerde flink. stichtte iedereen 

door zijn eenvoudig-soliede godsnucht en kwam goed overeen met zijn 

medestudenten. Godsdienst en naastenliefde constitueren een goede 

voedingsbodem tot een hogere roeping : het verwonderde dan ook niemand 

dat de Rederijker ( 1921) Leo DE KESEL beslist had priester te worden. 

De afdeling Wijsbegeerte te S. Niklaas stond toentertijde onder de 

leiding van Gust NOBELS z.g. een figuur die het ontvankelijk gemoed 

van L. DE KESEL zeker heeft beïnvloed op geestelijk gebied ; een echte 

en hechte \'Tiendschapsband ontstond toen ook met een ander figuur uit 

de filosofie : als het om filosofische motieven was dat die sympathie 

ontlook. laten wij buiten beschouwing ! .---- ln september 1923 werd Leo 

DE KESEL groot-seminarist. hij kwam wonen onder de toren van S. Baafs 

en was daar op zijn plaats vlak Lij de kathedraal van de patroonheilige 

van zijn geboortedag die hij dienen en verheerlijken zal gans zijn leven. 

Het grootseminarie van Gent stond toen onder de leiding van Mon

seigneur DE BAETS. z.g., ook een oud-student van het College van 

Eeklo, een man met een schitterend verstand en een sterk karakter, een 

priester naar Gods hart met een soliede godsvmcht en een meeslepende 

welsprekendheid die een ganse generatic seminaristen naar Gods altaar 

heeft geleid. Eerwaarde Heer L. DE KESEL was op het g;rootseminarie 

derwijze een voorbeeld van diep litu;rgische godsvrucht. noeste werk

zaamheid en dienstvaardig hulpbetoon dat hij, na het derde jaar theo

logie, door zijn overheid werd aangeduid om aan de Leuvense universiteit 

Kerkelijk Recht te gaan studeren. Op tweede Paasdag 1927 werd Eer

waarde Heer L. DE KESEL priester gewijd door Z. Eminentie Kardinaal 

van R.oey ; hij was een van de allereerste wijdelingen van Zijn Eminentie 

z.g:., de pas-overleden Kardinaal heeft hem nooit vergeten en de wijdeling 

evenmin zijn wijbisschop. 

Nadat hij in juli 1929 de licentie in het Kerkelijk Recht had behaald 

werd Zeereerwaarde Heer L. DE KESEL benoemd als professor in de 

kerkgeschiedenis en de liturgie aan het grootseminarie van Gent. Wie 

kan er zijn \'Teugde om deze benoeming beschrijven 7 ... T emg naar Gent, 

naar S. Baafs. naar het grootseminarie. hij Monseigneur COPPIETERS ... 

IJ i er tref ik zeker een gevoelige snaar en wil n iel insisteren : les grandes
c:ntolions son/ muelles f Enkele jaren nadien werd Zeereerwaarde I-leer 

L. I )j~ KESEL benoemd lol geestelijk elireeleur aan het grootseminarie : 

een schone. bclanutrijke. delicate functie waaraan hij zichzelf totaal en 

g!-!durencle Vf~le jaren heeft geschonken met wijsheid en bescheidenheid, 

gedulrl en tact. steeds lwn~id om te luisteren en te helpen tot voldoening 

van clc seminaristen die dikwijls aan clc deur van zijn kamer kwamen 

kloprwr. CTI als vrienflelijk anlwoorrl kn•gpfl : <een minuutje) r ... In 
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1941 werd Zeereerwaarde Heer L. DE KESEL erekanunnik en in 1945 

titulaire kanunnik van S. Baafs ; enkele jaren nadien werd hij sekretaris 

van de kerkfabriek van de kathedraal : hij was aldus volledig ingeburgerd 

en gemandateerd om aan zijn liefde tot de hoofdlerk voldoening te geven 

en er een enig-mooie kathedraal van te maken. lk kan hier wederom 

niet insisteren : de stenen van de hoofdkerk van S. Baafs. de kraak

:-J.etheid van het interieur, de liturgische schoonheid van de eredienst, de 

nieuwe liturgische gewaden, de pas ingerichte. buitengewoon-interessante 

krypte. enz. enz. verkondigen luid de initiatiefvolle ijver van Monseigneur 

DE KESEL. ,........, Toen Zeereerwaarde Heer L. OE KESEL in 1948 

president van het grootseminarie werd benoemd, bleef hij zijn werk in 

de kathedraal voortdoen samen met zijn dagelijks gebed in het koorofficie 

dat hij met zoveel geestdrift en stiptheid vervult. diep overtuigd van 

de waarheid der spreuk die boven de bibliotheek van zijn bureau hangt : 

laus diuina unica cura, post mortem sif la.us diuina unica rnerces. 

Toen op Nieuwjaaravond 1961 het nieuws van de benoeming van 

Zeereerwaarde Heer Kanunnik L. OE KESEL tot hulpbisschop van 

Gent en Lol titelvoerend bisschop van Synaus in Phrygië werd bekend 

gemaakt, ging een applaus op niet enkel hij de priesters van ons bisdom 

maar ook bij de vele andere vrienden van de g~ekozen bisschop. Op cle 

dag van zijn bisschopswijding was S. Baafskathedraal gevuld met priesters 

en leken die wilden geluigen zijn van de bekroning van een schoon, 

godvnrchtig, ijverig priesterleven door de volheid van het priesterschap, 

de bisschopswijding. Wij durven noch willen het beproeven de gevoelens 

te beschrijven welke het gemoed van de jonge bisschop vervulden toen 

hij, in het midden van de kathedraal, de bisschopswijding' en de herders

staf ontving uil de handen van onze geliefde bisschop, Z. H. Excellentie 

Monseigneur CALEW AERT. Het is immers al te delikaat ; wij willen 

enkel en alléén, maa: dan ook rechtzinnig en hartelijk, in naam van 

Appeltjes uan het Meetjesland, onze eerbiedige gelukwensen aanbieden 

aan onze streekgenoot, medestudent en oud-president die zijn bisschops

ambt heeft gesteld in het teken van de eenvoud en de zachtmoedigheid 

en wij wensen Hem ad multos /elicesque annos! 

Kanunnik P. LOONTJENS. 
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Inleiding 

KERKELUK EDELSMEEDWERK 

IN HET MEETIESLAND 

De woorden Yan de psalmist «Heer ik bemin de luister van Uw 
Huis» hebben ook in het l'vleetjesland weerklank gevonden en aanleidin;5 

gegeven tot het scheppen van kunstwerken. Laten wij even nagaan hoe men 

die luister daar begrepen heeft. althans op gehied van edel metaal. met af 

en toe een kleine excursie op het aanverwante gebied van koper. 

Ons onderzoek bestrijkt de zes en dertig gemeenten die nu doorgaam 

tot het I'v1eetjesland gerekend worden, d.w.z. ten noorden tot Zeeland ; ten 

westen tot Westvlaanderen ; ten zuiden en oosten tot even over het kanaai 

Gent-Brugge en het kanaal van Zelzate. 

Het kerkelijk edelsmeedwerk in het Meetjesland is thans op één uit

zondering na, uitsluitend pQJf'ochiaa;/. Nochtans hadden zich in de Middel

eeuwen, in ons betrekkelijk welvarend landelijk gebied, een aantal religieuze 

gemeenschappen gevestigd : de vrouwenabdijen van Oosteeklo ( 1217) en 

Doomzele-Evergem ( 1234) ; de proosdij van Sinl-Baafs te Papinglo 

(Maldegem) en die van Sint-Pieters te El mare ( Sint-Niklaas ter Varent. 

nu Waterland-Oudeman) beide in de XII de eeuw ; de abd1j van Zoeten

dale te l'vlaldegem, gesticht door de Brugse Augustijnen ( 1215) en het 

klooster der \Vilhelmieten te Watervliet ( 1249). 

Er waren hospitaien te Eeklo ( !260). Maldegem ( 1275) en Asse

nede (XIV de eeuw) en hegiinhoven in heide laats.tvermelde parochies. 

Jongere stichtingen waren de priorij van 0. L. Vrouwenhave te Waar

~chool ( 1448), het klooster der Grauwzusters van 0. L. Vrouw ten 

Doorn te Eeklo ( 1449), hel kapittel ( 1470) en cle Arme Klaren ( 1515) 

te Middelburg. 

Gedenken wij ook dut in de Xlllrle en XIVcle eeuw sommig•e ahten 

van Sint-Baafs. Ter-·Duinen en Ter·l)oesl uil Maldegem. Kaprijke, Basse

velde herkomstig• waren. Van hun ponlificaliën is ons niets hekend. 

I )oor de goclsdiensloorlogen werden alle slichten in hel Meeljesland 

vernield en van hun kunstbezit is nauwelijks een herinnering bewaard. 

De groncligP vr~rnietiging van alle hesebaving na 1578 en de lang

durige onveiligheid in dil omstreden nic'mnnclslancl werd in ons jaarhoek 

en elders mel feilen en cijfers ornschre,·en. I let l'vleetjeslancl heeft zich 

maar traag en met periodische in;.inkingen hersteld. Geen enkel van de 



rehgieuze gemeenschappen waagde het naar dat ketters land terug le 

keren. Een paar konden hun bestaan in een stadsrefuge rekken en ver-· 

dwenen pas in de Franse Revolutie. 

J'Vloeizaam werd te Eeklo, in de tweede helft der XVIIele eeuw, het 

J'vlinderbroedersklooster opgericht. En hel is precies uit die stichting, niet

teg·enstaande zij in cle Franse Revolulie werd opgeheven, dat een getuige 

bewaard bleef. De sekuliere geestelijkheid heeft meermaals het bew•js 

moeten leveren van een zeldzame moed. Warmeer men de chronologie 

van cl<' op heden bewaarde yoorwerpen van de eredienst, naast de gelijk

tijdige gebeurtenissen plaatst, clan kom! de laaie volhardingswil van de be

volking onzer landelijke gemeenten tot uil ing. 

De parochies betnalden een zware tol aan geelwongen leningen en 

schatlin~?en. Uit Eeklo werd in 1578 geleverd : een grole zilveren ciborie; 

een heiligdom van Sint-Vincent. van Sint-Katharina. van Sint-Anna ; drie 

kelken ; een zikeren lafferken ; twee zilveren sohalen en enkele ande;e 

voorwerpen ( 1 
) • 

Nochtans is er toen misschien nog heel wal gered, dat pas naderhand 

verdween. Immers, in oorlogstijd is het bergen of overbrengen van kostbaar

heden een allereerste zorg. Een aRntal getuigenissen kunnen in die zin 

aangehaald worden De kelk van Sint-Laureins uit 1543 is tijdens elke 

oorlog zorgvuldig g:eborgen en gered. In 1566 had men te Eeklo de ge

wijde vaten tijdig voor de beeldenstormers kunnen bergen. In de 

grootste verwarring weet de pastoor van Middelburg de reliek van het 

I-I. Kruis en misschien de reliekhouder te redden. In de loop van de XVIIele 

en XVIIIele eeuw wordt hel zilverwerk herhaaldelijk van hel platteland 

naar Gent of Brugge in veiligheid gebracht. Het gebeurt zelfs, eens hel ge

vaar voorbij. dal men het maar moeilijk lerugkri}g<t! 

De waarde van het edel metaal was in het Oud Regime relatief veel 

groter dan nu. Vandaar die beruchte diefstallen : te Wachtebeke in 1662, 

Sint-Margriele in 1727. Watervliet in 1772-73, \ Valerland-Oudeman in 

î 787 ; maar ook nog op onze dagen Ie Lembeke circa 1900 en Wondel

gem 1930-31. 
De oorzaken van het verdwijnen van kunstwerken zijn menignddig,. 

Sommige zijn inherent aan de funktie vnn de voorwerpen zelf : gebruiks

voorwerpen moeten, ingevolge slijlnge of heschadiging. soms vernieuwd 

worden. Andere oorzaken houden veeleer verhand met de aangeboren 

vernieuwingszud11 van de mens. cle hcslencligc evolutie van mode en stijl 

en het quasi ontbreken van oudheiclkunclige waardering. Tot hel einde van cle 

XVIIIele eeuw is het kunstgevoel ove1wcgenrl ~cheppend : zonder hezwaar 

(I) E. Dlli\NENS. Oud cdelsmPPdwt>rk in I<' pnrochiekerk t<' EPk!o. Appeltjes L'. h. 

Me('/je;/ancl 1/ (19:30) p. 21. 
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\Vorden oude zilverwerken aan de smeltkroes overgeleverd om door nieuwe 

vervangen te vvorden. Elke generatie wil de kunstwerken die met haar 

esthetisch en·aren overeenstemmen. r-.Ien mag aannemen dat sedert de 

XVIIele eeuw nog veel Gotische en Renaissance kunstwerken verdwenen 

:Lijn. Zodat de iever voor hel huis des Heren. zoals ook in andere kunst

takken, meermaals aanleiding werd tot hel vernietigen van kunstwerken die 

in eenzelfde iever tot stand waren gekomen. 

De aangroei van de bevolking en van de welstand, wijzigingen in litur

gie en ceremonièel komlen aanleiding geven tot het vervangen van sommige 

Yoorwerpen ; wal in onbmik geraakte werd opgeruimd. Aldus welfden tal

rijke oude cibories vemmgen omdat ze te klein waren, zelfs nog in 1939 te 

Bassevelde. T\len vindt geen enkele meer ;net ingebouwd chrismalorium ; 

evenmin gekombineerd met monstrans; geen enkele zilveren kroes, die lot 

het einde van de XVlllde eeuw na de kommunie werd g'Cbruikt. 

Het is precies in kleine en afgelegen parochies dat oudere types be

waard bleven, b.v. de kelk met deksel die ook de funktie van ciborie ;noest 

"ervullen, in de kerk van Doornzele-Dries, de enige in zijn soort in het 

j\lee!iesland. 

Ingevolge omstandigheden die we niet altijd kennen, is er een en ander 

in het Meetjesland terecht gekomen dat niet oorspronkelijk voor hier be

stemd was. Sedert min of meer lange tijd maken deze voorwerpen deel uit 

van ons kunstb~zit. Ook dat is een aspekt van het leven dat mensen en 

dingen voortdurend in beweging brengt. 

Tenslotte mag men zich verhetqJ•en dat er zo veel bewaard is : om 

huidig edelsmeedwerk illustreert de ontwikkeling van het kunstambach• 

sedert de XIV de eeuw. Laten wij de hoop uitdrukken dat een gemeenschap 

pelijke kennis en waardering van eigen kunslhezil en een hewttsl verant

woordelijkheidsgevoel het behoud ervan ten goede moge komen. 

I lierbij druk ik mijn eerbiedige en oprechte dank uit aan Z. H Exc. 

Mgr. De Kesel, aan de Z. E. Heren Dekens en Pastoors en alle geeste

lijken uit het Meeljesland om de welwillendheid waarmede zij mij loeliele.1 

cle kunstwerken te onderzoeken. 

*** 
De slt1rlie steunt in hool'rlzaak op de /11tidige slolus-quo van het kunst

patrimonium. Ar en toe wordt verwezen naar een verdwenen voorwerp. 

/.ij l>epcrkt zich tot fwl edelsmeedwerk uit hPL Our/ /{egimc. Uitzon

derlijk worden r~nkele jongere voorwerpen daarhij Letrokken. omwille var. 

bepaalde LrarliliPs in vorm. imchriften Pil ikonoglrafische motieven. Vof/edi~~
lwid we rel nagesl reefel. ma a; rlezt• is u i I cm are! hetrekkelijk en hcdongen 

door plaatselijke omstandigheden ht1ilen onze wil. 
I )e id('r,lificalies hemsten in hool'rlzank op het onrlerzot·k van de 
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voorwerpen en in het biezonder van de merken van zilversmeden en waar

deerders. Argumenten en verantwoording daaromtrent kunnen hier even

wel geen plaats vinden. Ook een aantal aanmerkingen van kunsthistorische 

aard moesten achterwege blijven. In het raam van onze opdracht in het 

Provinciebesluur zal elk voorwerp afzonderlijk behandeld worden ( 2 ). 

Laten wij dan de voorwerpen bestuderen, niet alleen om hun indivi

dueel, oudheidkundig en artistiek belang, maar ook in samenhang met de 

geschiedenis van het kunstambacht, met het oog op konstanten en traditie 

zowel als op kunststreven en vormenonlwikkeling. Ten slotte ook als men~e
lijke dokumenten, bestendige getuigen van het godsdienstig en sociaal 

leven uit het verleden. 

FUNKTIE EN VORM 

Kelken 

De kelk is het meesl noodzakelijke gewijde voorwerp in de eredienst. 

In onze lijsl zijn 52 eksemplaren opgenomen, gedagtekend van 1543 tot 

1790 : drie of vier uil de XVlde en lwee uit het eerste decennium der 

XVIIele eeuw : elf uit de XVIIele en vijf en dertig uit de XVlllde eeuw. 

Oe kelken zijn biezonder talrijk omstreeks het derde kwart van de XVIIIele 

eeuw, waarschijnlijk ingevolge de wens van de priesters om over een eigen 

zilveren kelk te beschikken : tussen 1750 en 1775 hebben wij er twintig, in 

sommige parochies lwee à drie uit dezelfde Lijd. 

Dt· meeste zijn uit Genl en Brugge herkomstig. Daarenboven vinden 

we, vooral uit de eerste helft der XVIIele eeuw. uitmuntende specimina 

van heel VE>rschillende oorsprong : uit Bergen ( Mons), Brussel, Doornik 

Antwerpen. Op het einde der XVIIIele eeuw, ook uit Oudenaarde en 

Leuven. 

De XVlde eeuw is, buiten verwachting, treffend vertegenwoordigd 

door de ongemeen mooie Renaissance kelk van Sint-Laureins, afb. 2 ; de 

evenwichtige, achtdelige opbouw is konsekwent doorgevoerd, van het acht

lobbig voetstuk. in de achtkantige kolom. de acht leuke cherubs op de 

knoop en lot het sierlijk opengewerkt achtpuntig kraagje. Dal is. voor zover 

mij bekend, de oudste kelk uil de provincie. volledig geïclenlificeercl en nog 

steeels op zijn oorspronkelijke plaats bewaard. Te Baardegem is alleen een 

Yoetstuk van een kelk uit 1543 tweectehands gebruikt. 

Elders zal uiteengezet worden waarom de twee verguld-koperen voet-

stukken van de reliekmonstransjes te Ertvelde-Stoepe als voelstukken van 

_(2) 
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kelken mogen beschouwd worden. Zij daglekenen van 1587. Het ene is 

achtlobbig, het andere zeslobbig, de kolom in overeenstemming, de greep 

met Gotisch traceerwerk, de ene met acht bloemknoppen, de andere met 

zes chembs. Met hun geprofileerde snede en lentvormig,e welving gelijken 

zij zeer sterk aan de Gentse kelk van Bazel, uit 1562. 

Naar de stijl mogen de kelken van Maldegem, afb. 3, Vinderhaute 

(1609) en Lovendegem (± 1610). afb. 4, nog bii de Renaissance be

trokken worden. Naar het detail zijn zij onderling verschil!t-nd : zesloLbig 

of rond voetstuk, platte, vaasvormige of eivormige greep ; versiering met 

lange, slanke schalmen ; alleen die van Vinderhaute met gegraveerde figu

rale voorstelling. 

De prachtige Antwerpse Barok-kelk te Vinderhaute ( 1639), met 

overvloedige figurale plastiek, verzeilde hier pas tweedehands. Twee mooie 

Bmgse kelken treffen we aan te Jvlqriakerke ( ± 1635-36) met passie 

ikonografie, en bij de Minderbroeders te Eeklo ( ± 1656) afb. 5, met Fran

ciskaanse heiligen. 

De Gentse kelken uit de tweede helft der XVllde eeuw zijn krachtig 

gewelfd en geprofileerd, evenwichtig van verhouding, maar weinig versierd. 

ln enkele gevallen treffen we die gespannen knorrengreep die eigen schijnt 

te zijn aan de zilversmedenfamilie Van Sychen ; aldus te Evergem, Waar

schoot, Aalter (Marcus Van Sychen) en enigszins te Ronscle (J. van 

Hoorebeke), en die als een survival van rle laatgotische en Renaissance 

schalmen mag beschouwd worden. 

In de eerste helft der XVIllde eeuw zien we enkele voorbeelden var: 

dat typisch vóór-klassicisme : de ronde voet heeft opnieuw voorrang, de 

versiering beperkt zich tot genbde Ljslen. 

Nadien wordt de kelk meer en meer plastisch behandeld ; de geome

trische vorm verdwijnt haast onder de bochtige voluten en kartouches. 08 
snede volgt in- en uitwaarts zwenkende boogsegmenten. De siermotieven 

evolueren van laatbarok naar Roc0co en worden ten slotte in de strakke 

lijnen van het Klassicisme gevangen. 

Maakt men abstraktie van de beeldrijke kelk le Vinderhaute dan stelt 

men vast dat slechts enkele kelken mel voorstellingen z'ijn versierd. De 

voorkeur gaat konstant naar een zuivere ambachtskunst waarvan de ver

siering essentieel voortspruit uit de techniek. 
Uileraarel vindt men enkele passietonelen, passiewerktuigen en Oud

Testamentische voorafheeldingen ; verder. duidelijke en zinvolle Eucha

ristisahe svmbolen als korenaren en druiventrossen : op de XIXde eeuwse 

kelk van Mgrr. De Kesel ook rietstokken, als symbool van het water dat uit 

Christus' zijde vloeide en dat in hel misoffer bij de wijn wordt gemengd. 

Een enkele keer vinden wij flP- 11 .Drievuldigheid en de Kroning van 

Maria, maar geen f:nkel voorbeeld van komplexe of gezochte allegorieën. 
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2. inl-LlUrein . 

I. Evcrgem-Doornzelc. 

3. l'l oldt·R ·m. 



-1. Lovcndcgc m. 

6. ]'v(;ddelburg. 



\.ibories 

Een zilverer. ciborie was in het kerkelijk huishouden minder nood

zakelijk dan een kelk ; minder representatief dan een monstrans. Wellicht 

heeft men zich daarom na de godsdienstoorlogen langer bediend van be

scheiden voorwerpen uit onedel metaal ; men heeft ook kombinaties Lot 

stand gebracht. als een kelk mel deksel, zoals nu nog bewaard te Doornzele

Dries (Evergem) of een ciborie-monstrans. Te Bassevelde wordt in 1651 

vermeld : «een silveren ciborie met een kleyn wercxken om te maecken 

tsamen een monstranse», en te Sint-l\1argriele bestond nog in 1861 : <een 

gouden strael om op de ciborie de remonstrancie te formeren» ( 3 ). 

Zijn er in verhouding tol het aantal kelken en monstransen minder 

nieuwe cibories gemaakt, wellicht zijn er in de loop der X!Xde en zelfs tot 

in de XXste eeuw, eveneens in verhouding, meer oude cibories verdwenen. 

De oude ciborie was soms betrekkelijk klein. Haar omvang stond in 

verhouding tot het aantal kommunikanten. Ingevolge de aangroei van de 

bevolking, de vervroegde Eerste Kommunie en het veelvuldigJ kommuniceren, 

zouden een aantal oude cibories inderdaad te klein blijken. Een geringe 

wijziging in het berechtingsceremonieel had tot gevolg dat de berechtings

ciborie uit de omgang verdween. 

Wij tellen slechts zestien cibories van ± 1611-12 tot 1794 : vier of 

vijf uit de XVIlde eeuw, elf uit de XVI!Ide. Verdwenen cibories zijn ver

meld o.a. te Watervliet, een Brugse uil 1625; te Boekhoute, een Antwerpse 

uit 1631; te Sint-l\1argriele. een uit ± 1710 en een Brugse uit 1765. 

Vorm en v·2rsiering van de cibories sluiten enigrszins aan bij die van de 

gelijktijdige kelken. De voetstukken zijn meestal rond of toch centripetaaL 

Een uilzondering is de breed-ovale voet van de ciborie te Watervliet. 

Korenaren en druiventrossen, cherubs en engeltje.> treffen we wel aan. 

Maar merkwaardigerwijze zijn de louter clekoratief behandelde de mooiste. 

Biezonder harmonisch is de zeer eenvoudige ciborie van Kluizen mel zui .. 

vere Renaissance schalmen op sierkelk en deksel. Uitmuntend in Rococo

stijl is de ciborie te Middelburg, afh. 6, waar lussen de sierlijke rocailles, op 

speelse wijze, een enkele wijngaardrank slingert. 

Te noteren dat op een aantal cibories geen kroon op het deksel staat. 

Behalve de zeer merkwaardi.g":e pixis te Mariakerke, afb. 7, met haar 

Lieve Vrouwe medaillon in smaltwerk. werden vier ouweldozen genoteerd. 

Ongetwijfeld moesten zij in sommige gevallen, zoals nu nog te l\1erendree, 

de rol van Eucharistische reserve vervullen. 

Het Lieve-Vrouw medaillon in de vermelde pixis is het énig voor

i>eeld van kleurig smaltwerk in het Meetjesland. 0. L Vrouw zit op een 

(3) E. DHANENS, Inventaris van het Kunstpatrimonium in Oostvlnandercn. 11. Kanton 

Kaprijke (1956). p. 18, 93. 
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stoel en houdt het kind Jezus staande op haar knieën ; met zijn rechterhand 

grijpt het een vogel. Stoel en aureool zijn donker groen ; de rode achter

grond is bezaaid met enkele sterren. 

Ivl o n s t r a n s e n 

De Eucharistische monstrans is het representatiestuk van de parochie. 

\'an de negen en twintig zijn er vijf cylinder-monstransen uil de eerste 

helft der XV!lde eeuw ; vier stralenmonstransen uit de tweede helft en 

achttien uit de XVlllde eeuw. 

I-lel I aalgotisch voetstuk van cle overigens jongere monstrans te Wach

tebeke is het enig fragment van dat soort in de streek. De snede beschrijft 

een brede, dubbele accolade ; de welving is versierd met lange schalmen en 

gegraveerde bandjes ; de platte knoop met bladmotieven en opgelegde roos

jes. Die van Tviariakerke vertoont eveneens een accoladeprofieL Maar het 

is alsof men op de snede van een oud voetstuk een nieuwgedreven welving 

heeft aangepast. Zij is 1675 gedateerd maar is vermoedelijk gedeeltelijk 

ouder. 

Verder treft men alle vormen van voetstukken aan : in vierpas, ge

lijkzijdig of breedgestrekt, :.:eslobbig, rond, ovaal, g/ebekt, plat, ingesnoerd, 

hooggewelfd. De evolutie van i:ype en stijl, van Renaissance tot Empire, is 

op waardige wijze vertegenwoordigd. De meeste monstransen zijn beschei

den van afmetingen, circa 60 à 80 cm, maar degelijk van konstruktie en 

versiering. 

Nochtans is er één die in elk opzicht alle andere verre overtreft : die 

van Evergem, afb. 8. Met haar 94 cm is zij de grootste ; alhoewel niet vast 

gedateerd is zij ongetwijfeld de oudste ; zij is ook de meest volmaakte in 

verhoudingen, kompositie, versiering en vakmanschap. 

Haar schoonheid wordt alleen geëvenaard door hel mysterie dat haar 

oorsprong omgeeft ; een scheepskapitein zou ze geschonken hebben in dank 

voor zijn redding. Vrome legende of waarachtige traditie 7 

Geen enkel inschrift of dokument bevestigt dal de monstrans oorspron

kelijk voor de parochie Evergem bestemd was. Maar tot nader bericht is er 

evenmin reden om daaraan te lwijff~Jen. Men herinnere zich uit de studie 

van dhr. De Vos (Appeltjes v.h. Meeljeslaml I. 1949) dal de devotie tot 

Sint-Christoffel te Everg.em kort na I CîOO lol nieuwe bloei kwam. I-let is 

uit die lijd dat (Ie monstrans dagtekent. 

De slanke verhoudingen, de veerkrachtige opbouw van de monstrans 

hebhen iets van het tijdsgebonden maniëristisch vormgevoel : zij is inge-

schreven in een fanggerekte ruil. 94 cm x 33 cm. De vierpas van het voet

stuk is geheel uilzonderlijk overhoeks geplaatst, de lobben straalsgewijze. 

j)(' mal hemalischc, geomelrischP hnrmonie van vormen en volume is uit

g(:drukt in een ovPrweg'cnd ( lckoral ieve, slcrk lineaire vormenlaul. De plus-
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8. Evcrgem. 

l 0. S inl-Jan-in -Ercmo. 

9. Î' liddclbu rg. 
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19. Eeklo. 

11. Evergem. 

12. 1\deg~m. 

13. f3 a>S velde. 

I I. K,IJ>n1l<'. 



Profielen van voetstukken {schaal 1f-t) 

Everg<>m, monstrans. 

Sint-Laureins, kelk. 

Doornzele, ciborie. 
Middelburg, ciborie. 

)\ lariakcrke. monstrans. 

\Vachtebekc, monstrans. 

Lovcndegcm. monstrans. 

Eeklo. monstrans. 



tische motieven, engeltje met harp en engeltje met wierookvat, eng~ltjes 

met kruis en kolom en vier evangelisten, twee aan twee, rug aan rug ge

plaatst, 0. L. Vrouw in stralenkrans, zijn op gelukkige wijze ingeschakeld 

in het ornament. 

De uitvoering is geraffineerd en verraadt een meester in vak en tech

niek. 

Als representatiestuk van de parochie is de monstrans de aangewezen 

plaats tot voorstelling van de kerkpatronen, hetzij in de vorm van beeldjes, 

hetzij meestal in reliëf op het voetstuk. Verder vindt men Oud-Testamen

tische voorafbeeldingen. de Vier Evangelisten. verkondigers van het Nieuwe 

Testament. algemene Eucharistische symbolen, engelen al of niet met de 

werktuigen der passie, 0. L. Vrouw in stralen- of rozenkrans, en ten slotte 

de Duif als symbool van de H. Geest en God de Vader die samen met Je 

Eucharistie de H. Drievuldigheid vormen. 

Die figuraal plastiek is doorgaans ondergeschikt aan de opbouw van 

de monstrans. Alleen te Middelburg ( 1647), afb. 9, vervullen de twee 

middelgrote engelen een steunende funktie. 

Onvermijdelijk gaat de gedachte naar de verdwenen monstrans van 

\Vatervliet uit 1656. Ongetwijfeld was het een belanglrijk stuk (61 pond 

4 sch. 4 gr.) en een zekere wedijver met ;-.. liddelburg ligt voor de hand : de 

monstrans uit 1625, misschien aan de bescheiden kant, voldeed zeker niet 

meer nadat de naburige parochie dit werk van Lauwerens Pluvier had aan

geworven. En het is precies bij zijn jongere stads~noot Jesper Verhouve 

dat men het gewichtig stuk bestelt. 

Chrismatori a 

Na de kelk zijn de vaatjes voor de HH. Oliën de meest noodzakelijke 

voorwerpen voor het toedienen van (lf~ sakramenten. 

Eenvoudig funktioneel, weinig onderhevig aan de eisen van represen

tatie. derhalve van mode, bleven veel oude eksemplaren bewaard. Wij 

vermelden dat van Everg'em, 1562, af'h. 11. met een cylindertje uit 1606; 

verder nog negen uit de XVIIele en slechts vijf uil de XVlllde eeuw. 

De meest voorkomende vorm is die van het rechthoekig kistje met 

schild- of 7.adeldak. en met twee ingebouwde cylimlertjes. Hel type leeft 

voort in moeieme lijden : le Sleiclinge, Empire en te Waarschoot, Neo

Gotisch. 
D,~ versiering is meestal gegraveerd : (Ie bekroning een kruisje, uitzon

derlijk een klein edikel zoals te Evcrgem. 

Daarnaast treft men rle twee zijdolings aan mekaar bevestigde cylin

clertjes met tenl- of kegeldak ( Kaprijke. afh. 14. Oosteeklo) of op gemeen

H:happelijk voetstuk ( Ursel). of de drie cylin(lerljes in een ronde doos 

(Micl(lelhurg. Walerlaml-Oucleman, afh. 17). 
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Enig in zijn soort is het monumentaal chrismatoriurn van Eeklo. 

afb. 16, Lestaande uit drie erote geprofileerde vaten, 16 cm, op een drie

lobbige schaal. ± 21 cm ( 4 ). Gemaakt ten tijde dat de pastoor van Lem

beke deken van het distrikt Aardenburg was (zie beneden), moest het 

dienen om op Witte Donderdag de Hl-I. Oliën voor al de parochies van 

het dekenaal in de kathedraal van het bisdom af te halen. In 1726 was 

dat le Bmgge. Vermils Eeklo naderhand zetel van een dekenaat werd, 

bleef het stuk in die parochie. 

Schalen en Ampullen 

Het achtpuntig gegraveerd schaaltje te Assenede, afb. 18. is een 

merkwaardig Renaissance dokument. GeliJkaardige of verwante eksempla

ren zijn mij toevallig bekend in het klooster te Geel, in het Zeeuws Museum 

te lVliddellmrg in Zeeland en in het Victoria en Albert Museum te Lon

den (twee). 

\Ve hebben twee eenvoudige ellipsvormige schalen uil de tweede 

helft der XVIIde eeuw; en verder enkele sierlijke Régence en Rococo bla

den, met geprofileerde, geribde en/of gegraveerde randen. 

De nmpuilen zijn doorgaans sierlijke schenkkannetjes, al of niet met 

deksel. 

Wierookvaten en Scheepjes 

Zilvf'ren \Vierookvaten hebben heel wat te verduren, niet alleen van 

het vuur dat er in smeult, maar ook van de jeugd die ze helpt hanteren. 

Toch zijn er zestien bewaard. sommige biezonder mooi. 

I let oudste, nog sleeels met eig·en scheepje en lepel, vindt men te 

Boekhoule, 1627. Een van de merkwaardigste te Ertvelde, 1790, afb. ~28. 
Een mooi gegraveerd ocheepje vindt men nog te Zomergem. 

i\1 i s s a a I b es I a g 

lief \'eefvuldig gebmik en hel herhaaldelijk vernieuwen van het mis

saalboek was hel zilverheslag en de sloten zeer nadelig. Nochtans werd het 

zilver dikwijls overgebracht op een jonger missaal. 

Typisch is het geval van het missaal te Vinderhoute : een Plantin uit 

1737, belegd met schilden en hoeken van een Kortrijkse zilversmid, van 

circa 165R en die ongetwijfeld bestemd zijn geweest voor het .Jezuielen

klooster te Kortr:jk. Op de schilden. de HH. lgnalius van Loyola en Fran

cisnis Xaverius. De acht hoeken werden niet in hun oorspronkelijke orde 

teruggeplaatst. Bij hel overplaatsen raakfen die met Evangelistensymbool 

van Johannes en met 1.1 l.S. monogrom verwisseld. De sloten werden ver-

( 4) liet enig stuk uil het Meetjesland dat vr>rmcld wordt door 1 .. C'n r. CROOY. l'orf,\_ 
vrcrie religieuse en BC'lgique, Brussel 191 1, p. 163. 



nieuwd tussen 1703 en 1708 ; benevens een gewijde spreuk dragen zij de 

wapenschilden van Filips Frans Wouters ( t 1708) en zijn tweede echtg:E'

note Elisabeth Bernardine Heylwegen, gehuwd na 1703. 

Toebehoorten 

In al de tot nog toe vermelde kategorieën zijn er telkens eksemplaren 

van meer dan middelmatig belang. Inzake c<:>remoniële toebehoorten is het 

:i'1eetjesland minder goed bedeeld. omdat er ofwel minder werd aange

schaft, ofwel meer verdwenen is. Wanneer iets moest opgeofferd worden 

zal men eerder het bijkomstige dan het essentiële afgestaan hebben. 

Er zijn geen zilverr:-n toortsen noch lantaarns. Er is slechts één zilveren 

altaargarniluur (Ertvelde). Er zijn twee ceremoniestokken met patroons

beeldjes, afb. 21, drie kwispels met zilveren steel, vier godslampen en vier 

zilveren processiekruisen. Het merkwaardig koperen voordraagkruis van 

Vinderhou te uit de XIV de eeuw, is bewaard in het Bijloke Museum te 

Gent, afb. 20. 

Reliekhouders 

Van de XV de eeuwse reliekhouder van het H. Kruis te i'1iddelburg 

weten we dat hij bestond in de vorm van een zilveren beeld van de H. He

lena, die een g1azen of kristallen cylinder met de kostbare reliek in haar 

handen droeg, dus ongeveer zoals sommige beeldreliekhouders van Tonge

ren en Leuven. 

Wij kennen echter niet de aard van de Eeklose «heiligdommen» van 

de HH. Vincentius, Anna en Katharina, alle drie verbeurd in 1578. 

Het Meetjesland heeft een mooi aantal reliekhouders van verschillende 

types 

Vermelden wij uit de XVIIele eeuw : het zilveren kruis te Middelburg 

dat noodgedwongen de bovenbeschreven reliekhouder moest vervangen; de 

hoorn van Sint-Cornelius te Aalter, een echte veehoorn, spaarzaam belegel 

met zilveren gegraveerde bandjes; cle eivormige bloedkapsule van de 1-1. 
Codelieve te Sleidingle, in 1659, afgestaan door het Begijnhof te Gent, t:n 

de osculatoria te Adegem en Kaprijke. 

Het schrijn van Sint-Antonius-aht in laatstvermelde parochie ( 1752} 

bestaal alleen uit een houten borsth(~elrl op een voetstuk. dal helegel is met 

zilvc>ren versiersels. l let uilzicht van rial van Sint-Gillis te LE>mheke ( 1746-

17'50) is niet hekend. 
liet Sint-.lanshoofdje, afh. 23. is een verfijmle en gereduceerde na

komeling van rl1~ Middeleeuwse en Renaissance hoofdreliekhouders. Moge

lijk vervang! het een ouden• .loannes-in-Uisco. 

De hamers van Sint-Eiooi, afh. 17 en 2~1. h"hhen de vorm van het 

ultrihuul, het WPrktui~t van de heilige : te Waterlancl-Owlcman 1721. 
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zonder kroon. Oostwinkel 1737 (kroon afgebroken). Evergem, wellicht 

1738. Eeklo 1748, Ertvelde en Boekhoute. alle vier gekroond. Zij horen 

niet onder de oudste maar het zijn zeer mooie eksemplaren. 

Smeden, wagenmakers. boeren, al wie met paarden te doen had. na

genoeg~ de hele landelijke bevolking nam en neemt nog deel aan zijn 
verering. 

Vijftien kruis-reliekhouders zijn in de lijst opgenomen, met uitzondering 

van het kruis van Hiddelhurg, alle XVIIIde eeuws. De meeste staan op 

een voetstuk ; biezonder mooi is dat van W atervliet. afb. 22. Dat van 

Ronsele met geraHineerde Rococo-gravure, is in feite een osculatorium in 

de vorm van een kruis. Het vervangt wellicht het kruis van 1660 dat door 

F. de Potter en J. BroeckaE·rt vermeld is. 

Devotionalia 

Uil biezondere devotie tot 0. L. Vrouw schonk men zilveren versier

selen voor haar beeld : een kroon ( 1649. 1665. 1782) of ~kepter ( 1655) 

of rozenkrans. 

De laatgotische paternoster te Maldegem, afb. 25, is van uitzonder

lijk belang. Hel is een van de oudste en mooiste die bestaan. 

Laat ons daarom even de evofulie nagaan van bidsnoer tot pater

noster, zoals men die op oude schilderijen kan waarnemen. 

In de XVde eeuw ( 5
) zien we een kort. enkelvoudig, open bidsnoer 

van derlig à veertig dikke gelijke kralen die kunnen verschoven worden op 

een koord. met aan beide uiteinden een knoop en kwast. 

We vinden ook hel gesloten bidsnoer met slechts één kwast, eveneens 

met gelijke, verschUifbare kralen. 

Verder zien we het lange bidsn0er dat om de hals gedragen wordt en 

waarvan de parels schijnbaar met schakels aan mekaar bevestigd zijn, ver

deeld in reeksen van tien. de tientjes onderling gescheiden door een bol van 

andere kleur of hoedanigheid, soms een gouden sieraad. 

In de loop der X VIde eeuw ( 6 ) zijn de voorstellingen van bidsnoeren 

zeer talrijk, vnl. op cle stichtersportretten op zijluiken van triptieken. 

( 5) Zie vnl. Van Eyck, Lam Gods te Gent. en Arnolfini-echtpaar te Londen : I-lu go 

van der Goes, Sint-Antonius-abt van hct Portinari-altaar te Florence : Gerard David, 

Elisabeth van der Meersch, zijluik van Doop>el van Christus te Brugge. 

(6) Zie b.v. Gerard David, Bruiloft van Kana te Parijs, Louvre : Jan Provost. Vrouwen

portret te Brugge, Stadsmuseum ; Joos van Cleve, Dood van lviaria te Münch<'n, <'n 

portretten te Kassei en te Brussel : J. van Score!. Porlret te Utrecht : Cornelis 

Engelbrechtz, Echtgenote Ottens te Brussel : Jan Mostaf'rt, Vrouw<'npcrtrct te Brus

sC'! : Ambrosius Bcnson. verschillende portrf'llf'n : !vlaartPn van 1-l<'<'mskerck. Vrou

wenportret te Straat>burg : P. Claei;;sins, i'-1aria Faigna<'rl I<' llruJ!gc ; P. Pourbus. 

Arlriana De Buc en and<'re te Brugge. 
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De vrouwen dragen meestal het g!esloten bidsnoer aan de gordel be

vestigd : doorgaans is het zeer lang en beslaat uil twee maal vijf tientjes ; 

onderaan hangt een kwast of een kruisje, een sieraad of zelfs een handen

warmer. Bestaat het bidsnoer slechts uit vijf tientjes, dan is het sieraad of 

het kruisje onderaan bevestigd in het midden van het derde tientje. 

Wij stellen dus vast dat er in die devotionalia geen eenvormigheid 

bestond. 

\\lij hebben ons de \Taag gesteld of de huidige montage van de rozen

krans van Maldegem, met zijn vijf tientje~ en een aanhangsel van 1 + 3 + 1 

kralen wel de oorspronkelijke is. 

De schakel die het kruisje aan de eerste bol verbindt is wel de oor

spronkelijke : hij bestaat uit fijne gedraaide zilverdraad die naar de tech

niek geheel past bij de g~eraffineerde uitvoering van bollen en kruis. Zodat 

men mag besluiten dat kruisje en haler. oorspronkelijk bij elkaar hebben 

behoord en van hetzelfde bidsnoer herkomstig zijn. De overige aaneen

schakeling, van een enkele zilverdraad en eerder zorgeloos van vorm, schijnt 

Yernieuwd. Noteren wij nochtans <Ie afwezigheict van eindjes ketting tussen 

de tientjes en dé bollen van het aanhangsel, zodat die vernieuwing toch 

niet zo heel recent is gebeurd. 

Vermelden wij alleen dal de broederschap van de H. Rozenkrans te 

Maldegem in 1746 werd ingesteld. i'1ogelijk heeft het feit enig belang ge

had in verband met schenking en/ of eventuele herstelling van het bidsnoer. 

De drie en vijftig zilveren en zes verguld zilveren kralen zijn sferisch 

gevormd ; de vergulde zijn iets groter dan de andere ; op de breedste om

trek en rond beide openingen ligt een fijn koordlijstje. 

Het kruisje is opengewerkt en omzoomd met ~draaide lijstjes. Beide 

uileinden van de dwarsbalk en de onderkant van de paal zijn op dezelfde 

wijze afgew•erkt met knopje en krullen ; de hovenkant met een o01gje. Hier

uit blijkt duidelijk dat het kruisje uiteraard bestemd is om te hangen en dus 

niet een monstrans of ander vo01werp heeft bekroond. Het kan ook nid 

een hangsieraad van een halsketting zijn, zoals men ze wel voorgesteld ziet 

op portretten of Maria-Magdalena's (1). Immers, aan weerszijden is een 

christusbeeldje en Litulus bevestigd, wat op een vlakliggend halssieraad niet 

wenselijk is ; voor een loshangend hielsnoer daarentegen aangewezen. 

I )e rozenkrans van Malcicgem is het enig voorbeeld van weelderig~ 
laatgotiek in hel Meeljeslanrl. te vcrgelijken zowel met hel werk van Cor

nelis de Ronl als met het monstransje Le I ,<•cl<~. Nietlegenslaande de geringe 

afmetingen van het kruisje 7.'J x 'J.'J rm. is het c>en werk van uitzon<lerlijke 

hoedanigheid. 

(7) B.v. er Metsys. Marin-J'vlnj!clal<·n& Ie AntwNpen en portret van een edelman te 

New-York ; m<'eSt<'r van de Mnria-MnJ!dnkna. Mnria-Mogtlnlenn l<' BNlijn ; A. Moro. 

portret vnn zu<tN vnn Kt·izf'r Kar" I I,. BmssPI. 
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WERKPLAATSEN EN KUNSTENAARS 

De toeschrijving van de voorwerpen aan bepaalde werkplaatsen en 

zilversmeden steunt hoofdzakelijk op de studie van de stempels. Slechts 

één maal vonden we een signatuur voluit geschreven. in 1794. van P. J. .J. 
Tiberghien, uit Genl. In de XlXde eeuw vonden wij het wel meer, b.v. in 

1865, van .J. P. A. Verschuylen uit Antwerpen. 

Daar zijn echter een aantal voorwerpen. die niet nader konden ver

eenzelvigd worden. daar de slempels onbekend. uitgesleten of onduidelijk 

zijn. of die er helemaal geen hebben. 

De rozenkrans te Maldegem is waarschijnlijk Vlaams werk. Van de 

pixis te l'vlariakerke is dat niet zo zeker. .l1ammer genoeg is het inschrift in 

de bodem. dat misschien iets over de herkomst van het stuk mededeelde. 

uitgeschrapt. De enige stempel kon voorlopig niet geïdentificeerd worden. 

De lig~ging van het fvleetjesland tussen Gent en Brugge, benevens zijn 

kerkelijke en wereldlijke afhankelijkheid. verklaart dat de meeste voorwer

pen uit voormelde steden herkomsUg zijn. Daarenboven vindt men werk uit 

Antwerpen ( 12), Oudenaarde ( 12), Brussel ( 5). Bergen (f\1ons) ( 3), 

,\1ecftelen (2), Leewen (1), Korfrijk (1). Doornik (1), en Sint-Niklaas (1). 

In acht parochies is het geïdentificeerde zilverwerk uit éénzelfde werkplaat~ 

herkomstig : Aalter. Waarschoot en \Vaterland-Oudeman met uitsluitend 

Gents werk; J'vlaldegem. Sint-Laureins, Sint-Jan-in-Eremo en Watervliet 

met enkel Bmgs en Oodwmke! met alleen Oudenaards werk. Meestal echter 

uit twee, drie, vier verschillende werkplaatsen. Vinderhoule haalt het re

kord met vijf. 

Er is geen enkel werk uit Eeklo vereenzelvigd. In de XVIIIele eeuw 

waren daar nochtans zilversmeden gevestigd. Onder het Frans Bewind 

werden twee Eeklose zilversmeden te Gent ingeschreven nl. J. L. Lintelo 

en P. Blinkvliel. In 1772 was de plaats voor de merken van de Eeklose zil

versmeden voorzien op een koperen plaat in de Gentse gilde. Zij verzuim

den evenwel hun merk te stempelen, evenals die van Dendermonde, Loke

ren. Petegem en Deinze. Uil Aalst werdPn toen vier zilversmeden opgeno

men. twee uit Temse en vier uil Sint-Niklaas ( 8
). 

In geval er vóórdien zilversmeden te Eeklo waren zouden zij. ten minste 

sedert 1515, ingevolge de plakkaten. theoretisch verplicht zijn geweest hun 

werk te laten keuren in de gilde waarvan zij afhankelijk waren. vermoedeiijk 

te Brugge, zoniet te Gent. 

Maar hoogstwaarschijnlijk was hier geen of loch geen belangrijke eigen 

produktie. Het gaat hier dus, althans voor de eerstehandse aankopen. om een 

keuze van de bewoners. bedongen door allerhande omstandigheden die wij 

(8) Er zijn weliswaar twee merken op die plaat die niet nad('r vNccnzelvigd zijn. rfr. 
J. CASIER. Les Orfèvres f!amands cl lcurs poinçons. G('nt 1919. pl. VII. 
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niet kennen of nauwelijks kunnen vermoeden. Oe herkomst van de paro

chiale geestelijkheid en hun persoonlijke konnekties evenals die van de even-

tuele schenkers. zijn ongetwijfeld belangrijke faktoren geweest bij de sprei

ding van het zilverwerk uit de verschillende vermelde steden. 

De omstandigheden die een kelk uil Doornik naar Ursel en een kelk 

uit Leuven naar Bassevelde brachten, zijn voorlopig onbekend. De mon

strans van H. \\leynderickx uit Mechelen kwam pas in de XlXde eeuw in 

het klooster van 0. L. Vrouw-ten-Doom en de twee Mechelse kandelaartjes 

te Sleidinge kunnen een burgerlijke herkomst hebben. Het missaalbeslag 

van Jan van Daie uit Kortrijk te Vinderboute kwam er pas derdehands. 

Van de drie werken uit Bergen (f'·llons} zijn de kelk te Vinderboute 

door de beroemde l-Iugo de la Vigne. auteur van het Sint-Machariusschrijn 

in Sinl-Baafs te Gent. en het. chrismaloriurn te Evevg~m tweedehandse 

aanwervingen. Alleen het wierookvat te Merendree schijnt een rechtstreek

se aankoop bij een zilversmid die ook in andere plaatsen van Oostvlaande

ren o.m. te Dendermonde afzet vond. 

De aanwezigheid van Brussels werk kan men reeds sporadisch noemen, 

zelfs wanneer men abstraktie maakt van de schaal te Zomergem, die naast 

de Brusselse keurstempels het merk draagt van P. D. van Goethem uit 

Sint-Niklaas en van het schaaltje te Adegem, een tvveedehandse aanwerving. 

Het valt op dat er twee zeer voorname werken uit het begin der XVllde 

eeuw zijn, te Lovendegem en Evergem-Ooornzele. Het reliekkruis te Mid

delburg kan ook Brussels werk zijn. 

De spreiding van het zilverwerk uit Gent, Brugge, Oudenaarde en 

Antwerpen daarentegjen is, in hoofdzaak, de weerspiegeling van de kunst

markt in ons gebied. 

De spreiding van het Antwerps werk ligt noord-noordoost, met enkele 

punten zuidwaarts (de kelk van Vinderhou te echter tweedehands). Oe 

oudste drie stukken, samen met een verdwenen ciborie te Boekhoute, door 

Thomas de Pret, 1631. schijnen te behoren Lot een aktieve exporthandel in 

het noorden in het begin der XVII de eeuw. Twee werken zijn van Joos 

Lesteens. 

Sinds het midden der eeuw is geen spraak meer van een regelmatige 

handel. Het is duidelijk en overigens bcg~rijpelijk dat het Meetjesland g1een 

rechtstreek~e afnemer was zoals het Land van Waas. maar enkel een uit .. 

loper van het Antwerpse afzetgebied. Noleren wij de ciborie van J. B. 

Buysens te Merendree. 
We stellen vast dat Oudenaarde ( 9 ) precies vertegenwoordigd is in 

verhouding tol de bloei van zijn werkhuizen, zo naa.r de kwalileit als naar 

(9) E. DHANENS. De nerin(j der (loucl- en zilversmeden lc Oudenaarde, Handelingen 

van de Geschied- en Oudheidkundige Kring, X ( 1953). p. 237-261. 
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de kwantiteit. Uit het begin der XV llde eeuw, wanneer Oudenaarde h oog

staand vverk prod uceerde, de gera ffi neerd ~ monstrans te Evergem , werk van 

de geheim zinnige meester «S » wiens merk op de plaat van de Oudenaardse 

mee lers niet le ' ' inden is. Verd er dri e werken uit h et begin der XVlllde 

eeuw en negen, waaronder zes van de M eester met H eraldi ch e Arend, uit 

de tweed é! h elft der eeuw, periode van meer intense produktiviteit. De 

spreiding ligt zuid-zuidoost. 

V eruil h el ta lrijkst zijn de ku nstwerken uit Gent : lachtig; dit is na

genoeg h el. dubbel van die uil Brugge : aaht en d erti g. 

a nogmaals uitdrukkelijk gewezen te hebben op d e relatieve waarde 

van dit overzicht , daar hel alleen kan steun en op de bewaarde en met 

zekerh eid geïdentifi ceerde werken, is h el toch nul tig even in te g,aan op de 

spreiding (z ie kaa rtj e ) en de frekwenti e, d ch ronologie en de beweging 

van de kunsthandel van Brugge en Gent in het M eetjesland . Daarbij di ent 

in aanmerk ing genomen dat slechts elf paro hi es lot het bi dom Bmgge be

hoorden en vijf en twintig tot h el bisdom Gent, en dat het M eetje land 

ook geogra fi sch dichter bij Gent aan leunt. 

H et ou dste werk waarvan de herkomst met zekerheid bekend i , i 

Brugs, nl. de kelk u it 1543 le int-Laur ins. 
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Sinds de godsdienstoorlogen en tot 1625 zijn er zeven Gentse werken. 

1'1en notere nochtans twee belangrijke verdwenen Brugse werken te Water

vliet in 1625. 

Tijdens de rest van de XVI!de eeuw houdt Gent nog de overhand 

met vijftien tegen negen Bmg:se. In de eerste helft der XVlllde eeuw schijnt 

Brugge veld te winnen : zestien tegen achttien Gentse. Men krijgt de in

druk dat de kliëntele zich lokaliseert en stabiliseert. Te Eeklo is de ver

schuiving van de bestellingen biezonder treffend : de ciborie uit 1709 is 

nog Gents zoals de oudere stukken. Sedert 1724-1726 echter komt alles 

uit Brugge en pas op het einde der eeuw is er weer een Gentse kelk. 

Overigens zijn de Gentse werken uit de tweede helft der XVllldc 

eeuw weer het talrijkst : veertig legen twaalf Brugse. 

De spreiding van het Brugs werk ligt hoofdzakelijk noord-noordwest, in 

de gemeenten die lot het bisdom Bmg~ge behoorden. Daarenboven vindt 

men Brugs werk te Boekhoute en Assenede, Ursel en Ronsele, Vinderhaute 

en 1'1ariakerke. In het gebied van het Brugse bisdom vindt men Gents werk 

alleen te Eeklo en Waterland-Oudeman. 

Nochtans dient in aanmerking genomen dat men Gents zilver aantreft 

tot ver in \V estviaanderen en Brugs werk tot in Gent en verder, b.v. te 

Smetlede. 

De namen van de kunstenaars en ambachtslieden zijn in veel gevallen 

vereenzelvigd (zie lijst). Sommige zijn door verschillende stukken vertegen

woordigd. François Rielandt leverde ± 1716-1750 ook de verdwenen re

liekhouder van Sint-Gillis te Lembeke en Pieter de Thieu ook de ciborie

monstrans uit 1765 te Sint-1'1argriete ( 10
). 

DE INSCHRIFTEN 

Op de 225 gerepertorieerde voorwerpen uit het Oud Regime werden 

94 inschriften aangetroffen, inschriften die doorgaans de toewijding van 

het voorwerp behelzen. Een inschrift verleent aan het kunstwerk. ook aan 

het eenvoudig gebruiksvoorwerp, een eenmalig karakter : boven zijn am-

( 10) Aan de hand van C. VAN DEN HAUTE. Poinçons inédils d' orfèvrcs Brugeoois. 

Annales Soc . . :l'Emulation, Bruges LXIII (1913) p. 237, werd het monogram op de 

monstrans le Sint-Jan-in-Eremo ( 1725) in de Inventaris van het Kanton Kaprijke 

( 1956) p. 86 nr. 31 vcrkeerdelijk als dat van Andries F oliet gèÏnlcrprete~rd. 

D. VERSTRAETE in Geteisterde dorpen in het noorden van het Meetjesland, 

Appeltjes V lil ( 1957). p. 107. noteerde uil archief de naam Adriaan Fierens, evenmin 

juist. Dank zij de lijsten gepubliceerd door A. SCHOUTEET. De Brugse goud- en 

zilversmeden onder het Ancten Régimc, 1/ondclingcn van Soc. d'Emulatiort, Brugge, 

XCVI ( 1959) p. 233, kan de auteur thans vereenzelvigd worden met Adriaan Pierins 

d.j .. deken in 1719. 
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bachteÎijke en artistieke waarde krijgt het een ruimere sociaal-historische en 
psychologische betekenis. 

Het aanbieden van wijgeschenken beantwoordt aan een algemeen 

menselijke noodzaak tot het brengen van offers, individueel of gemeen

schappelijk. Een som van vroomheid. hoop en dankbaarheid vergezelden 

deze offergaven die ten dienste werden gesteld van de hoogste menselijke 

handelingen in de eredienst. De wedijver onder tijd- en soortgenoten was 

daarbij een belangrijke prikkel : rechtmatige trots en eerzuaht van de schen

kers, geestelijke of wereldlijke, edele of boer of ambacht8man, enkeling of 

groepering,, spreken zich uit in de lapidaire teksten op de voorwerpen. 

De inschriften delen ons iets mede van de levende menselijke achter

grond waarin de voorwerpen Lot slanel kwamen. 

Gebeurtenissen die tot schenken aanleiding gaven zijn zelden vermeld. 

Ongetwijfeld was de aanstelling van een pastoor of diens jubileum een 

aang:ewezen gelegenheid. Het is zeker geen toeval dat er een chronologische 

overeenstemming bestaat tussen sommige desbetreffende data. 

De monstrans van Assenede, 1628, dagtekent van het jaar van de 

aanstelling van pastoor M. îvlornmaerts. Die van Lovenclegem, 1693 en die 

van Bassevelcle, 1751, houden ongetwijfeld verband met de aanstelling van 

Pastoor P. Dieriek in 1691 en Van der Weerden in 1750 ; een aantal 

voorwerpen te Zomergem uit de jaren 1754-55 met het 25-jarig pastoraat 

van P. De Cauwer. 

Nochtans is het pas in de X!Xde en XXste eeuw dat jubilea uitdruk

kelijk in de inschriften worden vermeld, b.v. van P. F. Vereecken in 1866 

te W aterland-Oudeman. 

Geheel uitzonderlijk wordt melding gemaakt van een biezondere om

standigheid, nl. de diefstal en vervanging van de kelk te Wachtebeke !n 

1662. Even uitzonclerrlijk is de melding van een huwelijk, nl. op een kelk 

te Zelzate, uit 1735. 

Een overlijden daarentegen is meerrnaals aanleiding] geweest tot be

paalde stichtingen die door een edelsmeedwerk hun tastbaar «tot-memorie> 

kregen. I-Iet geval G. de Olivera, 1587, wordt elders uitvoerig uiteengezet. 

Te Assenede ± 1613 en Boekhoule in 1627, zijn het de erfgenamen die 

de schenking doen. Testamentaire ·gJiften worden vermeld te Sleidinge in 

1742 en te Waterland-Oudeman in 1773. De kelk te Ursel, 1755. ver· 

meldt een R. I. P. voor de schenkster. 

Veruit het grootste belang van het inschrift is het eigendomsmerk · 

twee en vijftig inschriften vermelden de parochienaarn, hetzij zonder meer, 

hetzij met toevoeging van datum of andere omstandigheid, hetzij in een 

uitvoerige tekst. Daaruit blijkt de bestendige bezorgdheid van de schenkers 

en verantwoordelijke beheerders, om de onvervreemdbaarheid van het voor

werp le ver...:ekeren en het voor (Ie toekomst te bewaren. 
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De bovenvermelde onYeiligheid van mensen en dingen in ons gebied 

en het herhaaldelijk «vluchten» van de kerkschat was een voldoende reden 

tot het merken Yan de voorwerpen met de naam van de parochie. 

Dank zij het inschrift werd enkele jaren geleden de kelk van de i'-1in

derbroeders temggeschonken aan het klooster te Eeklo, nadat hij sedert de 

Franse Revolutie zijn oorspronkelijke bestemming verloren had. 

Vijf en zestig inschriften zijn gedateerd. De historische belangstelling 

Yan de stichters is nochtans niet dezelfde als de onze. Uiteraard betreft de 

datum niet het voorwerp, wel de schenking. Vandaar dat grote omzichtigt

heid geboden is wil men de chronologische waarde ervan kunsthistorisch 

interpreteren : de datum dient geloetst aan stijl en andere elementen. 

Een gering tijdsverschil tussen hel vervaardigen en schenken van het 

voorwerp is best te begrijpen. Maar een aantal voorwerpen werden tweede
hands aangeworven en/ of geschonken. 

Voorwerpen die geheel of gedeeltelijk merkelijk ouder zijn dan het 

inschrift dat hun schenking vergezelde vindt men te Adegem (schaal). 

E\·ergem (ciborie, borstbeeld van S. Ehgius), Vinderhou te (kelk en mis

saal), Mariakerke {kelk en monstruns). 

Anderzijds vindt men een aantal voorwerpen met oorspronkelijk in

schrift tweedehands aangepast en geschonken, b.v. te Evergem (chrisma

torium), Ertvelde-Stoepe ( voelstukken van reliekmonstransen), Vinder

haute (kelk). 

Het is misschien geen toeval dat schenkingen van adelliJke of vermo

gende families dikwijls tweedehands zijn ( Vinderhoute, Mariakerke). lm

mers. zij konden al eens pulten uit eigen erfgoed. 

Hier volg•en de inschriften met parochienaam en/ of datum zonder 

meer. De andere worden daarna systematisch behandeld volgens de ver

melde personen of andere omstandigheden. 

WONDELGEM. op het chrismalorium, 1621-22. 

ECCL(ES)IAE DE BASSEVELDE. op het chrismatorium, 1625. 

ANNO ( 1657). op de ciborie, en 1655, op de skepter le Sleidinge. 

OOST EECKELOO. op het chrismalorium. 

SOMERGHEM 1662. op het wierookscheepje. 

t 665, op een kroon te Sleidinge. 

ADEGEM KERCKE ANNO tGso. op het chrismalorium. 

ECCLESIA DE WATERVLIET ME FIERI FECIT. op Je ciborie. 

EECLOO 1731. op de monstrans. en EECLOO 1734. op het processiekmis. 

HENTILLE CAPELLE. op een kelk te Sint-Jan-in-Eremo. 

ANNO 1737. op de reliekhamer Ie Ooslwinkel. 

IJESEN 13EIIOORT AEN DE KERCKE VAN IIANSBEKE 1740. op een kelk. 
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20. Vinderhaute 

" 'vValervliel. 

é!4. Eeklo. 

25. Maldegem. 



26. 'vVachtcbeke. 

28. E rlvcldc. 

27. Kaprijkc. 



URSELE. op het chrismatorium. 

Kercke van Waersclwo/, op schaal en ampullen, 1745. 

KERCKE HANSBEKE 1745. op het wierookvat. 

Ghemack voor de proghee van \Vasschoot 1751, op het missaalbeslag. 

KERCKE SOMERGHEM. op de schaal, 1754. 

OOSTEECLOO ANNO 1755. op de monstrans. 

ECCLESIAE DE BASSEVELDE 1758, op de ciborie. 

WAETERLANDT 1764. op het chrismatorium. 

S. BARBARA MALDEGEM. op de kelk, 1771. 

OOSTEECLOO 1779, op de monstrans ( 1776). 

OOSTEECLOO 1781, op de kelk. 

Laten wij thans de hoedanigheid onderzoeken van de in de inschriften 

vermelde personen, schenker~. opdrachtgevers en uitzonderlijk ook begun

stigden. Men kan vaststellen dat in deze tamelijk toevallige doorsnee op de 

bevolking in ruimte en tijd, alle standen en sociale kondities vertegenwoor

digd zijn. Deze inschriften zijn merkwaardige getutgen van de hiërarchisch

gebonden maatschappij uit het verleden. 

Geestelijken : Drie prelaten hebben in het kerkelijk edelsmeedwerk 

Yan het Meeljesland een spoor nagelaten. 

Het chrismatoriurn te Evergem, afb. 11, met keurstempels van Bergen 

( Mons) vermoedelijk uit de periode 1562, met wapenschild en spreuk 

ADHAERERE DEO BONUM is misschien ingevolge de gDdsdienstoorlogen in 

de Sint-Pietersabdij te Gent gestrand. Ons onderzoek met het oog op het 

identificeren van de persoon bleef vruchteloos. In het kistje bevindt zich 

een busje voor de olie der zieken dat gemerkt is : OLEUM INFlRfvlORUM/ 
D(EDIT) ARSENl(US) SUPREM(US) CUSTOS S. PETRl. IN BLAND(IN)O 1606. 

In deze Arsenius, hoofdbewaarder van de Sint-Pietersabdij op de 

Blandinusberg te Gent in 1606, mag een verantwoordelijke hoogwaardig

heidsbekleder worden herkend, ong-etwijfeld niemand minder dan de latere 

abt Arsenius Scayck uit Utrecht. medewerker van abt C. Vrancx (t1615) 

en diens opvolger. 

Oe derde is Johannes van der Stricht, schenker van de pixis te Ursel, 

met inschrift : DONO DEDIT ECCLESIAE PAROCHlAU LOCI DE URSEL 
AMPL(lSSl)MUS D(OMl)NUS JO(ANN)ES VANDER STRICHT ClVITATIS 
SIGNIAE ABBAS I ECCLESIAE COLLEGIATAE ROTHNACENSIS NEC NON 
13. M. V. ClVlTATIS BRUGENSIS PRAEPOSITUS ANNO 1755. 

Geschonken aan de parochiale kerk van de plaats Ursel door de 

Doorluchtige Heer Johannes van der Stricht, abt van de stad <Signi>, 

proost van de collegiale kerk van Ronse en van de Lieve-Vrouwekerk van 
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de stad Bmgge, in het jaar 1755. Daarbij zijn wapenschild en spreuk : 

PACE~I OPTO. De vrede wens ik. De abdij waarvan hij de abtslitel voert 

is vermoedelijk die van Signy-I'Abbaye (Mézières, Frankrijk). I-lij stamt 

uit een Gentse familie en was heer van Kanegem en van het Vrije van 

Ronse. Het inschrift met al zijn kerkelijke titels is de langste persoonliJke 

opdracht die wij hebben. De aanleiding tot de gift is niet bekend. 

Drie kanunniken vertegenwoordigen het kapittel van Sint-Baafs : van 

de gebroeders Heylwegen uit Evergem is de kelk met familiewapenschild 

en heraldische spreuk TOUT PAR AMOUR. Het inschrift in de voetrand is 

jammer genoeg uitgesleten ; de letters L INCAR zijn nog leesbaar. Onder 

het twintigtal kinderen van Filips Heylwegen en Anna Eugenia van 

.1-'erque ( 11
) waren twee priesters : Nikolaas Frans, geboren in 1636, werd 

priester en reeds kanunnik in 1670; hij overleed in 1717. Petrus Antonius, 

geboren in 1655, kanunnik in 1694, deed pas zijn eerste mis op veertigjari~e 

leeftijd ; hij overleed in 1741. De familiekelk bleef in de parochiekerk. Het 

is niet uitgesloten dat hij reeds aangeworven was door Filips voor zijn huis

kapel die van 1631-32 tot 1650 in g~ebmik was. 

J. B. Goethals, kanunnik van het Gentse kapittel, is vermeld in 1802 

op een kelk te Vinderhaute die volgens het inschrift in 1639 toebehoorde 

aan pastoor Leonardus Schaerts te Kortrijk : SU!'v1 LEONARDY SCHAERTS 
PASTORIS CORTRACENSIS 1639, JAM lOANNIS BAP. GOETHALS CAP(ITUU) 
GAN (DAVENSIS 1 1802. 

Het wapenschild met spreuk : SUAVITER ET ROTUNDE op het mis

saal te Zomergem behoorde waarschijnlijk eveneens aan een vooraanstaand 

geestelijke. 

Alhoewel niet vermeld mag men misschien de kanunniken van Sinter

Goedele te Bmssel beschouwen als de schenkers van het kmis te Middel

burg. met inschrift : DE LAS. VRAIE CROI QU! AT TOUSIOURS REPOSEE I 
,\ LEGLJSE DE MEDDELEBOURGI I EN FLANDRE. 

De reliek van het I--1. Kruis, die in 1579 door pastoor d'l-looghe gered 

en verborgen werd. was in 1601 in handen gekomen van Filips de Merode, 

nadien van aartshertogin lsabella. die ze aan de Sinter-Goedelekerk schonk. 

Herhaaldel;jk ondernam het kerkbesluur van Middelburg voetstappen om 

tPrug in het bezit te komen van vermelde reliek. o.m. in 1643 en vooral 

in 1656-1657, doch ,·onder resultaat (1 2
). Ongetwijfeld werd toen aan 

Middelburg een g,ecleeltelijke toegeving gedaan door het schenken van een 

stukje van de reliek in het zilveren kruis. Het inschrift bevestigt de echtheid 

van de herkomst van de houtsplinter. 

( 11) Gent, Univ. Bib. G 13865, I Is 4°, cfr. 1\. DE VOS. liet Goed ter Beken alias 
d lcylw<>gcn> lc Evcrgem. Appclt;es uan fwt Meet;esfanrl VI ( 1955) p. 182. 195. 

( 12) cfr. K. VERSCI lELDE. Gcschiedt·nis van Midd"lhurg ( 1867) p. 183. 
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Twee dekens van de kristenheid, de ene Jan van West, pastoor te 

Lembeke ( 1722-1733) en deken van het distrikt Aardenburg, bisdom 

Brugge; de andere Marlinus Steyaert, pastoor te Sleidinge ( 1715-1742) 

en deken var. het distrikt Evergem, bisdom Gent, herinneren ons aan de 

vroegere kerkelijke indeling,, evenals aan de geldende regel dat de oudste 

pastoor van het distrikt deken werd, en daarom niet hoefde te verblijven 

in de titelvoerende parochie. 

Eerstvermelde is medeschenker van het groot chrismaloriurn Le Eeklo, 

afb. 16. Voor zijn part liet hij op een der drie vaaljes graveren : 0 (LEUf\-1) 
INFIRMORUM/IO(ANN)ES VAN WEST PASTOR IN LEMBEKE ET DECANUS 

DISTRICTUS ARDENBURGENSIS ANNO 1726 DONO DEDIT. 

De andere schonk een schaal te Sleidingemet inschrift: REVE(REN)DUS 
ADMODUM DOM(IN)US DOM(IN)US MARTINUS STEYAERT. DECANUS 

DISTRICTUS EVERGI-IEMIENSIS. PASTOR IN SLEYDINGI IE CUJ\1 AMPULLIS 

TESTAMENTO DED!T ANNO 1742. 

Vermelde Marlinus Stcyaert is niet te verwarren met zijn illustere 

naamgenoot geboren Le Zomergem in 1647, professor te Leuven en aldaar 

overleden in 1701. 

Een aantal pastoors komen voor in de inschriften, hetzij als beheer

ders van de parochie, helzij als persoonlijke schenkers, helzij zonder meer. 

Üp de monstrans te Assenede : DONO PAROCH!ANORU!Vl OPIDI DE 

ASSENEDE PROCURANTE D(OMI)NO AC M(AGIST)RO l\1ARTINO MOM

MAERTS PASTORE A(NN)O D(OMI)NI 1628 WECI-1 (weegt) 93 ON(SEN) 

11 EN(GELSEN). 

Geschonken door de parochianen van de stad Assenede, door de 

zorgen van de I leer en Meester i'v1arlinus fv1ommaerts, pastoor, in het jaar 

onzes Heren 1628. M. i'1ommaerls was pastoor van 1628 lot 1652. 

Op de kelk te Wachtebeke : Ostiatin petito eodem an (n) o per domi

nurn ac m (agisl) ru (m) Gerardwn Slruuynck paslorem de \Vachtebeke 

praeeerlente calice furto sublala anno 1662, circa pentecosten, hic novus 

calix successil collectus, el emplus pio a/fectu parocf1ianonun. Son Ex

( cellen) ce Ie prince con Ie Dysengien. 

Daar de voorgaande kelk, door I-leer en Meester Gerardus Stmvynck 

pastoor van Wachtebeke nog hetzelfde jaar van deur tot deur gevraagd, 

door een diefstal werd ontvreemd rond Pinksteren, in hel jaar 1662, werd 

hij vervangen door deze nieuwe kelk die de parochianen uit vrome gevoe

lens na een collecte hebhen aangekocht. Zijn Excellentie de Graaf Dysen

gien (zie ook beneden). G. Struvynck was pastoor van 1657 tol 1669 ( 1
:'). 

Üp de monstrans te Lovendegem : GIIEMAECKT !\NNO 1693 \'OOR 
DE KERCKE VAN LOVENDEGJ-IE!Vl DOEN PASTOR \\'i\S 11. P. J)JEHICK. 

!lij was pastoor van 1691 lol 1713, 
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Op de monstrans te Sint-Jan-in-Eremo : ANNO 1725 ME DEDIT EC
CL(ESI)A PAR(OCHIA)LIS STI JO(ANN)IS IN EREMO PAST(O)RE F. J. 
ANCHEEL ET MAG(IST)RIS FAB(RI)CAE P. BAUDTS ET P. BEGIJN. 

In het jaar 1725 schonk mij de parochiekerk van Sint-Jan-in-Eremo, 

toen F. J. Angheel er pastoor vvas en P. Baudts en F. Begijn kerkmeesters 

(zie ook heneden). F. J. Angheel was pastoor van 1721 lot 1726. 

Op het tweede en derde vaatje van het chrismatoriurn te Eeklo werd 

voor: het part van pastoor Oe Rycke uit Eeklo ( 1714-1759) en van Jacobus 

Croes uit Sint-Laureins ( 1723-1733) gJegraveerd : O(LEUM) CATECHUME
NORUM/IO(ANN)ES BAP(TIST) DE RYCKE PASTOR IN EECLOO ANNO 1726 

DONO DEDIT. 
O(LEUM) CHRISMATIS/IACOBUS CROES PASTOR S(ANC)TI LAURENTIJ 
ANNO 1726 DONO DEDIT. 

Op de kelk te Zomergem : DONO DEDIT P. D. CAUWER P. SOMER

GHEM. Hij was pastoor van 1730 tot 1759. 

Op de monstrans te Bassevelde: I(OANNES) I(ACOBUS) V(AN) D(ER) 

\V(EERDEN) PASTOR. I-lij was pastoor van 1750 tot 1773. 

Op de ciborie te Assenede : CURA PASTORIS CONTRIBUENTE GREGE 
F(ELIX) V(AN) D(E) W(ATTIJNE) 1819. 

Door de zorg van de herder met medebijdragen van de kudde. Felix 

van de Wattijne was pastoor van 1803 tot 1823. 

Sommige kelken zijn gemerkt áls persoonliJke eigendom van een 

priester. Reeds vermeld zijn die van Leonardus Schaerts, uit Kmtrijk, nadien 

van J. B. Goethals en die van de gebroeders l-leylwegen te Evergem. 

De oudste t'chter is die te Evergem-Ooomzele met wapenschild, spreuk 

~PES MEA DEU3 en inschrift : ME CONFICI FECIT M(AGISTR)O PH(ILIP

PU)S IADART ALOSTENSIS ANNO 1589. Omtrent de persoon en de ge

schiedenis van het voorwerp is voorlopig niets bekend. 

In 1753 ontvangt Jacobus Balduinus Dhanens ( 0 1717-'!'1788) een kelk 

van Judoca \Vaulers. I-lij is gemerkt : DONO DEDIT IUDOCA WAUTERS 

D(OMI)NO I. B. DHANENS P(RES)B(YTE)RO ANNO 1753 en wordt te Basse

velde bewaard. waar de priester ook zijn grafsteen heeft. Hij was pastoor 

te Koolkerke. 

In 1769 bezit Joannes lgnatius van Cromhrug1ge uit Eeklo een kelk 

die wellirht geschonken was door zijn in het inschrift vennelde ouders : 
JO(ANN)ES IGN(ATIU)S VAN CROMBRUGGIIE PBR. ECLONIAE NATUS 
GTA OCTOBRIS 1743 F!II.IU)S IGNATII ET l"IARIAE CORNEUX DE PAUW. 

( 13) Dank voor .Ie mededeling van deze data aan Z. E. I I. J. Perquy, pastoor : de 
andere data volgens F. DE POTTER <'n .1. BROECKAERT, ter aangehaalde ge
meente, en M. ENGLISI I. f'astoor,lijsten, Appdli<'s.. X ( 1959) p. 2"10 ; lclem. 
Sint-Jan-in-Ercmo, Appelt;es ... XI (I f)()(J) p. 170. 
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Nadere gegevens omtrent de priesters C. I. Lambrecht te Maldegem. 

1765, en B. A. Vossius te f\1ariakerke ontbreken. Hun kelken zijn gemerkt : 

C. I. Lr\l\113RECHT P(RES)B(YTE)R. en R. D. B. A. VOSSIUS. deze laatste met 

een bijkomend inschrift van 1913. 

Opvallend weinig regulieren hebben in de Meetjeslandse inschriften 

een spoor naiYelaten. Oe oorzaak is gemakkelijk te begrijpen (zie boven). 

Het is dan ook een gifoot geluk dat de mooie kelk uit de stichting,stijd van 

de Minderbroeders te Eeklo, afb. 5, bewaard is. Onder de rand kan men 

nog lezen : PRO CONVENTU ECCLONIANO (FRA)TRUM l\1(1NORUJ\'l) 

RECOLLECTORUM ANNO (16(567). 

Die van de Minderbroeders van Mons, gemerkt : ECCLESIE 

FR(ATRU)M MINORUM DE OBSERVANTIA IN OPPIDO l\'IONTENSI 1609, 

kan maar als een tweedehandse gift te Vinderhaute gekomen zijn, evenals 

het missaalbeslag met: S. IGNATIUS DE LOIOLA. S. FRANCISC. XAVERIUS 

en spreuk AD MAIOREM DEl GLORI/\M. 

Met een «penetratie» van een .lezuieteninvloed in het f\1eetjeslar,d 

heeft dit laatste niets te maken, vermits het beslag ongetwijfeld oorspron

kelijk voor het Jezuïetenklooster te Kortrijk bestemd was. 

De invloed van de tijdelijke predikanten uil Gent en Bmgge vinden 

wij terug te Adegem in het wierookvat dat met het wapenschild van de 

Karmei gemerkt is, zulks ongetwijfeld dooz tussenkomst van de Brugse 

Karmelieten; eveneens de voorstelling van 0. L. Vrouw van Karmei op 

het Üsculatorium ; en te Evergem waar de reliek van Sint-Elooi bezorgd 

werd door een zekere pater Alexander, wellicht uil een Gentse bedelorde, 

want de daaraanklevende onkosten worden door een burger betaald. Oe 

hamer draagt het inschrift : Dese re/iqui is versochl dor pater Alfex Sander 

de costen dar uan be/aelt dor srr Joannes Gargan. 

Edellieden en burg<>rs : Het aantal schilden van edellieden en wapen

voerende hurgers (aldus vermeld om het minste heraldisch incident te ver

mijden) is builen verwachting hetrekkelijk groot. 

WiJ treffen zelfs een authentieke prins aan, ridder in de orde van het 

Gulden Vlies, nl. prins graaf van Y seghem, misschien Baltbazar van 

Gendt. die het palronaal bezat in de parochies Assenede, Zelzate, Wach

tebeke en Sint-Kruis-Winkel. Zijn wapenschild. kroon en Yersierselen zijn 

gegraveerd op de kelk van I 662 (zie hoven) en de ampullen, afb. 26, te 

W achtebeke. 

De twee wapenschilden van Gaspar de Olivera, spanjaard. met de 

herhaalde bede : ORATE PRO ANIMA D(Ol\'li)Nl GASPARIS DE OLIVERA 

lilSPAN I. 1587. :zijn de oudste en verdienen wel een nader onderzoek. 

In de Graf- en Gedenkschriften van de Predikherenkerk te Gent 

(I 858, p. 1 I) vonden wij z,ijn epitaaf : hij overleed in 1587, op derligjarige 
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leeflijd. als onderbevelhebber van de kohorte van zijn oom, heer Antonius 

de Olivera. Ludovicus, zijn broeder en opvoLger, plaatste het epitaaf en 

stichlle in het klooster, ten eeuwigen dage, drie missen per week voor de 

zielemst van Gaspar. 

Het is onwaarschijnlijk dat de twee reliekhouders in 1587 aan de 

0. L. Vrouwkapel te Ertvelde-Stoepe werden geschonken. Op dat ogen

blik ligt de kleine kapel in puin. Overigens beslaan beide reliekhouders uit 

twee wel te OIIderscheiden delen : eensdeels de gemerkte voetstukken en 

anderdeels de ovale reliekdo7en, die ongetwijfeld pas uit latere tijd dag

tekenen. ~1ogehjk, zo goed als zeker. zijn de voetstukken herkomstig uit het 

Predikherenklooster en behoorden zij tot de stichting van Ludovicus de 

Olivera : wellicht zijn het de voetstukken van twee kelken die voor de 
wekelijkse missen moesten dienen. Dat de man in die beroerde lijd niets 

meer dan verguld koper kon schenker. is best te begrijpen. Later zijn zij 

wellicht verwezen en tweedehands in de kapel terecht gekomen, waar ze. 

dank zij een hestendig gebmik, tot heden bewaard bleven. Deze aandoen

lijke menselijke dokumenten, krijgen ten opzichte van de onbarmhartige 

Lijd waarin zij tot stand kwamen, wel de betekenis van een zoenoffer. 

De heer van Lovendegem die zijn wapenschild. gekwartierd Triest -

Lovendegem, op het olit·doosje van 1613 liet merken, afb. 15, was ver

moedelijk Antoon Triest ( ± 1546-1621) kozijn van zijn naamgenoot. bis

schop van Gent ( 14
). 

Een Gruutere, heer van Mariakerke. liet zijn wapen merken op de kelk 

van circa 1635-36. We vinden de alliantie Willem de Gruutere ( ± 1603-

1682) en l\1aria Theresia Verreycken ( t 1689) op de monstrans, gemerkt : 
GRUTERE I VERREYKEN 1675. 

De heren van Vinderhaute zijn goed vertegenwoordigd. We vinden 

de alliantie hlips Frans \Vouters en Marie lsabelle van Caloen, gehuwd 

in 1680, op de mon5lrans die 1700 is g'emerkt ; en van dezelfde Filips 

Frans en zijn tweede vrouw Elisaheth Bernardine Heylwegen op het slot 

van het missaal. Het werd echter pas in 1776 geschonken, blijkens een 

handschriftelijke nota, door Joh. Bapt. Wouters. heer van Weerele en 

Johanna Pharaïlde Mahu. 

Van I sa heila Theresia \\1 outers ( 1684-1756) en haar echtgenofll 

Willem Le Poyvre, vinden wij de wapens op de godslamp. Met deze 

laatste, kapitein van cle inf anlerie, is ook de mil ilaire stand vertegenwoor

digd. 

liet wapenschild op schaal en ampullen te Eeklo, 1669, afb. 19, is 

( 14) .J.GAILUARD. Brugcs ct J,. Franc. 1857-1864. zie : Triest, Wouters. 

Mijn üpr<'chtc dank aan dhr. Ik 0. I" Mairc voor sommige aanvul!cnrlc inlichtin

ll''n in diL vcrband. 
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van de voorname familie Veltganck. De letters M CV van het inschrift : 

EECKELOO M. C. V. zijn geen chronogram voor 1105 (!) maar vermoe

delijk de initialen van Maria Camelia Veltganck. 

Over de alliantie de Corle-Godart Dp monstrans en ciborie gemerkt : 

de Carte na.er God = art 1675, te Boekhoute, welen we niets meer. 

Een kelk te Zeizate met alliantie en inschrift : IN USUM G. J. SUMONS 

ET B. VAN DER BORCHT CON(NUBI)l 1ï35, werd blijkbaar geschonken ter 

gelegenheid van het huwelijk van vermelde personen. 

Het wapenschild op de schaal te Maldegem kon voorlopig niet ge

ïdentificeerd worden (evenmin als dat op het missaal te Zomergem, ver

moedelijk van een geestelijke). 

Van de monstrans die volgens F. de Potter en J. Broeckaert in 17GO 

aan de kerk van Ronsele werd geschonken door baron de Draeek is geen 

spoor ; wel is er een osculatorium van Sint-Rochus, met inschrift : 

ECCLESIAE DE RONSELE D(ONO) D(EDIT) GASPAR BARO(~) DE 
(D)RAECK 1820. 

In de X!Xde eeuw treffen we wapenschilden o.m. van de lantilie 

Dons de Lovendeg,em op de godslamp aldaar en van de familie De Potter 

te Kluizen, eveneens op de godslamp. 

Gezagdragers en ambtenaren : /Je kerkmeesters van Sint-Jan-in-Eremo, 

P. Baudts en P. Begijn lieten hun namen merken op de monstrans ( 1725) 

en de Lieve-Vrouwe-Meester te Hansbeke, .Jacobus Lambrecht op de gods

lamp (zie beneden). 

De ontvanger van de kerk le Kaprijke, Jan BoxtaL schonk de twee 

koperen kandelaars, afb. 27. met inschrift : GEGEVEN DOOR MEESTER 
JAN BOXTAL. ONTFANGER DER KERCKE VAN CAPRYCKE A" 1694. 

Uit de burgerlijke besturen vinden we verschillende vertegenwoor

digers. Een kelk te Waterland-Oudeman werd Geiont aende kercke van 

\Vaterlanl geseijl den Oudeman door dhr Geeraert de BoPs, gre/fier van 

\Vaetervliet en Vva!terlunt. 

De monstrans in dezelfde parochie werd GHEIONT AENDE KERCKE 
VAN WATERLANT DOOR JAN ANTI-IEUNES ENDE MARIE TI-IERE(S)IA 
VAN HECKE SIN l-IUISVRAUWE. 

Een jongere kelk ten slotte is gemerkt : TESTAMENTO DEDIT PI liLlP
PUS IOAN(NE)S WYFFELS DEFUNCTUS 14 JANUARIJ 1ïï3. 

Jan Antheunes is ongetwijfeld de [JO/juw van de heerlijkheid Water

vliet. en Ph. J. Wyffefs schepen Ler plaatse. Reide stonden ook vermeld 

op de klok van 1762. 

Jan Martens, schenker van het wierookval Le \ Vaarschoot blijkt al-

daar burgemeester te zijn geweest. I-let is gemerkt : DIT IS GHEGE\'EN 
DOOR JAN MAfHENS lïlS. 
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De ciborie ( 1763) te Evergem met wapenschild en inschrift : 

PRDN DOl'vliNUS FRANCISCUS LUvJNANDER 1826. zou door de toenmalige 

burgemeester geschonken zijn. 

De lwee koorkandelaars te Aalter werden blijkens het inschrift : 
DONO DOI'-1INI FRANCISCI VANDE VIVERE CIVITATIS GANDENSIS 

PENSJONARil ANNO 1673. door een stadsadvokaat van Gent geschonken. 

De identiteit van Johannes Heine. die in 1543 een kelk schonk le 

Sint-Laureins. afb. 2, kon voorlopig niet nader bepaald worden, evenmin 

als zijn stand noch zijn verhouding lot de begunstigde kerk. ln puntige 

laatgotische letters staat te lezen : GHEGHEVEN RI JOA(NN)ES FILIUS 
lANS HE/NE DHOUDE.SINTE LAUWEREINS IN HEREMO XVc DRIE ENDE 
VIERTICH 43. 

Overigens rijst de vraag naar het godsdienslig en sociaal milieu 

te Sint-Laureins. in de eerste helft en omstreeks het midden der XVlde 

eeuw. Wij weten dat de derde bisschop van Brugge, Matthias Lambrecht, 

daar in 1539 geboren werd en dat de Latijnse schrijver Amout Geeraerd, 

overleden in 1 591, eveneens uil Sint-Laureins herkomstig was. Daar heerste 

in die tijd een biezondere bouwbedrijvigheid : de kooromgang van de kerk 

met haar drie straalkapellen, overigens een zeldzame weelde voor een 

dorpskerk, dagtekent uit 1554-15.55 en werd gesticht door Meester Aernout 

van Zuudt. pastoor. en zijn kerkmeesters, onder wie een ander lid van de 

familie Heine. nl. Adriaan, zoon van Jacoh. misschien verwant of iden

tisch met Jacob Heyne, blll'gemeesler le 1'1iddelburg ± 1 563. 

Het chrismatoriurn te Assenede werd GEGEVEN BI DE J-JOORS SR 
JACOB VAN LOM. 

\Vaarschijnlijk betreft het zijn kinderen die in 1613, nog minderjarig, 

onder voogdij stonden van Jan van Eymbach. Door hun heseheiden gift. 

het klein sierlijk doosje voor de I 11 I. Oliën, hebben zij de naam geëerd 

van de 4:coopman, woonende in de sladl van Ceulen», die in 1610 de be

dijking van de Sint-Jansschorre ondernam ( cfr. F. de Polter en J. Broeckaert, 

Assen ede, p. 7, 23). 

Het wierookvat te Boekhoule werd GEGEVEN lW .JAN BRUGGEMAN 

F(ILIU)S WILLEMS AENDE KERCKE VAN BOUCHAUTE TOT l\1EMORIE VAN 
SIN OVERLEDE AUDERS AN. 1627. 

Een XVIIele eeuwse schaal le Aclegem is gemerkt : I. CLAESENS 1703 ; 

een kruisreliekhouder te Bassevelde : DIT KRUYS CEIONT DOOR .JAN 
LUYCK fus GREG. 1755. 

Van de personen die in deze inschriften vcrmeld slaan, is de funktie 

ons voorlopig onbekend. Overigens zijn er ook waarvan ons zdfs de ielen

titeil onlsnapl, daar hun initialen nog niet nader konden vereenzelvigd 

worclen, h.v. M. I. V. D. 1723. op cle ampullen te Vimlerhoule en die op 

de eldc·rs hesproken reliekhoudt·r tc> Eeklo. 

43 



De vrouwen van het îvleetjesland lieten zich niet onbetuigd. Een aan

tal kwamen reeds ter sprake, samen met hun echtgenoot of in enig ander 

verband. 

De eerst vermelde, zelfstandig optredende vrouwen vinden we te 

Assenede, in 1649 : Jonkvrouw Pieteronelle Dhane missdlien verwant 

met de burgemeester en baljuw Mathias ( 1639-1647) en Ioosyngen Coele: 

zij schonken een kroon voor het Sint-Annabeeld, met inschrift : BESORCHT 

BY IONCVRAU PIETERONELLE DHANE EN IOOSYNGEN COELE ANNO 1649. 

Daarop volgt in 1669 vermoedelijk de reeds vermelde Maria Comelïa 

Veltganck te Eeklo (schaal en ampullen). De kelk te Ronsele werd 

G(EGEVEN) VAN BARBARA DE ROO AENDE KERCKE VAN RONSSELE 1679. 

Die van Ursel is gemerkt : D(ONO) D(EDIT) D(OMIN)A V(][)U)A MAEL

CAl\1P 1755. R. I. P .. vermoedelijk Anna Maria ;\1ahius, weduwe van Steven 

Maelcamp (i' 1729). Die yan Ade~em werd : GIIEIONT DOOR ELISA

BETII VERLE 1775. 

Een biezondere melding verdien! de schenking van een eenvoudig 

koperen wierookscheepje in de kerk van Sint-Margriete, met inschrift : 

GEJONT V(AN) D(E) HUYSV(ROUW) V(AN) HANS 1709. 

Dit illustreert ongetwijfeld het spreekwoord waarvan de eerste woorden 

luiden : die geeft wat hij heeft. .. In zijn onbeholpenheid en in zijn beperkt 

anonimaat is het inschrift wel zeer ontroerend. Het is kenschetsend voor 

de konditie van de vrouw : haar identiteit verdwijnt voor haar stand van 

echtgenote. In haar bescheidenheid verzwijgt ze niet alleen haar eigen 

naam, maar ook die van haar man. Toch is ze zo zelfstandig dat ze een 

eigen geschenk kan aanbieden. Nu is het wel mogelijk dat Hans 

het bijhorend wierookvat had gegeven dat dan eventueel meer inlichtingen 

kon verstrekken. Nadere biezonderheden omtrent de verhouding van het 

echtpaar tol de parochiekerk ontbreken, evenals de aanleiding' tot de gift. 

Een paar schenkingen van vrouwen uil de X!Xde eeuw mogen om 

hun exemplatief karakter hier even vermeld worden : de kelk te Aalter, 

184 1, waarvan het inschrift uiteraard het lweld oproept van de romantische 

opvoeding van de toenmalige kostschoolmeisjes : Don cles cl {emoise) fles 

Maenhaut }illes cle /. B. Maenhau/ el /. C. Blomme à l' église cl' Altere 

1 juillet 1841. 

Verder drie schenkingen te \Vaterland-Oudeman, een wierookvat, de 

altaarschellen en een kelk, die de voorspoed van de X!Xde eeuwse polder

boeren en de weelde van bazin en erfdochters bevestigen. De inschriften 

luiden: 

JUFVROUW HENRICA DOSSCI-IE DONO DEDIT WATERLAND OUDEMAN 
1872. 

IN HONOREM B(EATA) M(ARIA) VIRGINJS ET S. JOSEPI-11 ECCLESIAE 
DE WATERLAND OUDEMAN . DONO DEDIT TilERESlA TI-IOORENS 1877. 
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IN MEI\10RIAM ... VAN VOOREN. D(ONO) D(EDIT) TI-!ERESIA THOORENS 
XXI DECEMBRIS .. . 

Groepen en verenigingen : Er werd reeds op gewezen dat de pastoor 

soms fungeert als beheerder van de hele parochie. Ook in het aanschaffen 

Yan de meeste anonieme voorwerpen zal de hele parochie wel bijgedragen 

hebben. Naast de enkelingen die hel vermochten een eigen gave Ie schen

ken. treden ook een aantal broedt?rschappen en sodafitei/en op : de Con· 

frerie van het H. Sakrament te Eeklo schonk de ciborie mel inschrift : 

DOEN MAECKEN BIJ DE CONFRERS VAN HET HOOCHWEERDICH UYT 
DE GHEMEENE CASSE VAN EECLOO ANNO 1709. 

Van de broederschap van 0. L. Vrouw te Adegem zijn schaal en 

ampullen 1703, wierookvat en scheepje 1721, met de inschriften : 

C {on/rerie) onse V rauw Adegern 1703. 

CONF(RERIE) VAN 0. L. VR(OUW)E TOT ADEGH(E)I\1 ANNO 1721. 

Op de godslamp te Hansbeke leest men : Doen rnaeek en door ] acobus 

Larnbereght Live Vrouwe meester tot Hansbeke 1747. I Betaelt met Twt 

geldt van Onse Lieve Vrauwe voor de kercke van 1-Iansbeke. 

De confrerie van Sint-Elooi te Eeklo liet haar reliekhamer van 1748 

na, afb. 24, het enig bewaarde stuk van de versierselen die deze confrerie 

bezat. Hij is gemerkt : EECLOO 1748. P V D B. B G. I V S. 

Omstreeks het midden der XVllldc eeuw worden een aantal voor

werpen geschonken door verenigingen van jonge lieden : 

Op het voetstuk van de reliekhouder te Sint-Kruis-Winkel leest men : 

DEN 3 MA YUS DESEI'~ VOET IS GEIONDT DOOR DE IONCKHEYD DER 
PAROCHIE VAN WYNCKELE 1732. 

Op de monstrans te Ronsele DESE REMONSTRANCE IS BESORG!-IT 
AEN DE SODALETEYDT DER lONGI-IE lONGI-JMANS DOOR SEVERYNUS 
AERME ENDE DOMYNECUS VAN AVERBEKE ANNO 1746. 

Het missaalbeslag te Sleidinge is GEIONT DOOR DE DOCHTERS 
VAN SLEYDINGHE STE BAEFS 1750. 

De godslamp te Zomergem is Gejont door de jonge dochters I van 

Sommergem I den 23 Mey 1754. 

Het processiekruis aldaar is Gejont door de jongmans I van Sommer

gem / den 23 Mey 1754. 
I-let wierookvat te L,ovendeg·em werd 01\'IGHEAEL T DOOR C. VAN 

GELDRE. L. VAN HAUTRIVE. S. STRUYVELT. F. MANTAU OP DE PRO(CHIEl 

VAN LOVENDEGEM 1754. 

Het is best mogelijk dat de vier mannen die het wierookvat «omhael

den:~> eveneens als vertegenwoordigers van zulk een jeugdgroep optraden. 

In 1790 ten slotte leest men op het wierookval van Ertvelde, afb. 28 : 

WIJ Jonge DoChters Van ertVeLDe sChenken Dit \VIerookVat. 
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Tot een biezondere soort schenkers behoren de bedevaarders uit een 

naburige parochie. Het gebruik om als Lastbaar bewijs van de bedevaart een 

wijgeschenk te offeren klimt op tot de grijze oudheid. Aldus schonken die 

van KNESSELARE een reliekhouder van het H. Kruis te Ursel. Die 

van Waarschoot schonken in 1770 het zilverbeslag op het ouder borstbeeld 

van Sint-Eligius te Evergem. Het is g~emerkt : S. ELISIUS. Gejont ende 

gegeven door de proghie uan W aersschool den 29 julius 1770. Oe staf die, 

volgens de Graf- en Gedenkschriften, gemerkt was : Gejont van S[eyne ten 

jaere 1738, is verdwenen. 

Et-n godslamp werd geschonken door die van Dooreseelendrics aen 

0. L. V. van Stoepe, jubilé 1860. 

Enkele inschriften staan niel rechtstreeks in verband met een schenking 

of een eigJendomstitel. Soms betreffen zij de voorgestelde heilige zoals de 

reeds vermelde HH. lgnatius en Franciscus te Vinderhaute; te Merendree op 

de monstrans, 1720 : H. RADEGUNDA I KONINGHINNE VAN VRANCKRYCK. 

Soms bevestig(en zij de echtheid van de inhoud, zoals op het Kruis 

te l\1iddelburg en op de reliekkapsul var. de H. Gadelieve te Sleidinge : 

SANGUIS S. GODELIVAE. BLOET VAN S. GODEl.lVE of houden verband 

met de reliekenverering, zoals op de reliekhoorn te Aalter : S. CORNELIS 
PATRON VAN DESE PROCHIE KERCKE VAN AELTER BIDT VOOR ONS. 

en op de reliekhamer te Waterland-Oudeman : 17. ST. ELOY. ~1. 

Soms duiden zij de bestemming aan : Olie der zieken, der katechu

menen, chrisma (Evergem 1606, Adegem 1680, Eeklo 1726). 

Ten slotte zijn er enkele gewijde spreuken : CARO MEA EST Cl BUS 

ET SANGUIS VERE EST POTUS. Mijn vlees is voedsel en mijn bloed is 

waarlijk drank, op de kelk te Maldegem. 

ABSIT GLORIARI NIS! IN CRUCE DOMINI NOSTRI JESU CI-IRISTI. 

Men beroeme zich enkel op het kruis van onze Heer Jezus Christus, 

op de kruisreliekhouder Le W atervliet. 

DO MINE DELEXI DECOREM DOf\1US TUOE. (sic) Heer. ik bemin de luister 

van Uw huis I op het missaalbeslag te Vinderhoute. 

P. /. /. Tiberghien fecit 1794 is het signaluur van de kunstenaar op 

de ciborie te Ertvelde. Te Zeizate op een osculatorium : /. P. A. Ver

schuylen fecit Antverpiae 1865. 

Slechts één tekst is in Gotisch schrift. nl. op de kelk te Sint-Laureins 

( 1543). De meeste slaan in kapitaal, enkele in cursief. vnl. de langere 

teksten. Alle zijn vakkundig gegll'aveerd, mel uitzondering van hel onhan

dige gckrab in de kelk van Oosteeklo. 1871, en de gestempelde lettertekens 

in de monstrans te Evergem 1693. Dergelijke gestempelde teksten vindt 

men ook op de Gentse gildeplaten Len jare 1681. 
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Daar het zilver een zacht metaal is, zijn de inschriften onder de voet

rand soms gedeeltelijk uilgesleten ; dat van de Heylwegen-kelk te Evergem 

nagenoeg geheel. Een enkel is doelbewust uitgeschrapt, nl. in de bodem van 

de pixis te Mariakerke. 

Met uitzondering van de Franse tekst op het kruis te :.1iddelburg. 

zijn alle oude teksten in het Nederlands of het Latijn. 

Alle data staan in Arabische cijfer;,, met uilzondering van het mil

lenium XVC van de vermelde kelk uit 1543. 

Üp een uitzondering na is er geen enkel chronogram. Oe uitzondering, 

op het wierookvat te Ertvelde ( 1790), is trouwens van aard om de regel 

te bevestigen, want he1. werd zeker niet opgesteld door de jonge dochters 

ter plaatse, maar door toedoen van een vreemde invloed, misschien zelfs 

op aansporen van Sieur Tiberghien. 

Blijkbaar hield men in het Meetjesland niet van die gewichtigdoenerij. 

Er waren ook geen Oratoriaoen oF andere geleerde congregaties in de buurt, 

zoals te T emse en te Sint-Niklaas. De Latijnse Schole te Eeklo dagtekent 

pas uit 1748. 

Men weet natuurlijk zelden of nooit met zekerheid wie de tekst op

stelde, de schenker, een vertegenwoonliger van de begunstigde parochie of 

een buitenstaander. 

De stijl is doorgaans bondig en kernachtig, klaar en onbewogen, zoals 

het in de cultus past. Haast nooit komt het gjevoelen of de verbeelding tol 

uiting : de vroomheid blijkt uit de daad van het schenken. Alleen onder 

de druk van het pijnlijk voorval te W achtebeke komt een emotionele uitdruk

king voor : pio af/ectu parochianorum ... en wordt de stijl gebrekkigRr. 

Slechts twee maal is een bede uitgeschreven : het orale pro anima 

'an Gaspar de Olivera ( 1587) en het Bidt voor o11s op de reliekhoorn van 

Sint-Cornelius ; een enkel R. I. P. op de kelk van de Wed. Maelcamp. 

Allerhande taalkundige en dialekt ische biezonderheden kunnen in die 

inschriften gezant worden. Wij zijn aiel bevoegd om daarop in te gaan. 

Laat ons alleen en tot slot, even uitzien, als naar een curiosum, op 

welke wijze, volgens die inschriften, de voorwerpen werden aangeworven 

of geschonken. 

Soms is het met Dedil, Dono, of Dono Dedil, ook in afkorting met 

D. of D.D. : twee maal T estamenlo dedit. Meestal is het Ghegheven, met 

of zonder h. of Gheion (d) t, zelfs Ge;onl ende Gegeven, deze nadrukkelijke 

herhaling evenwel alleen in uiterste nood, tijdens de epidemie onder het 

vee in 1770, door de Waarschoolse bedevaartgangers naar Sint-Eligius te 

Evergem. Een enkele keer, wij schenke11. 

Het kan ook besorcht, besorght, versocht, of omgheaelt zijn : in bie

zondere gevallen : procurante, petito, colleelus et emptus, pro, in usum, 

gemaeckt voor, doen maecken, fieri fecit, confici fecit. 
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Soms wil men er geen twijfel over laten wie het stuk wel betaald 

heeft : De gewone bijdragen van de Eeklose «confrers» volstonden in 1709 

om uyt de ghemeene casse de ciborie te betalen. Te Evergem wordt wel 

onderscheid gemaakt tussen wie de reliek bezorgde en wie de costen dar 

van betaelt. Te Hansbeke was het initiatief mogelijk door de reeds vermelde 

Lieve-Vrouwe-meester genomen, maar er wordt wel gepreciseerd dat de 

godslamp betaelt (is) met het geldt van Onse Lieve Vrauwe (broeder

schap). 

Besluit 

Op de waag hoe de iever voor de luister van het Huis des Heren zich 

in het Meetjesland heeft vertoond, mogen wij dan antwoorden dat deze 

zich overwegend in sierlijke en evenwichtige, funktionele en sobere vormen 

heeft uitgedrukt. 

Wij stellen vast dat die iever zelden uitbundige praalzucht heeft ver

wekt, evenzeer uit voorkeur dan uit noodzaak des middels. Zeker waren 

hier, in het Oud Regime, weinig grote fortuinen beschikbaar om fantastische 

gewrochten aan te schaffen zoals men P.r elders soms aantreft. Maar men 

heeft blijkbaar gezaaid naar de zak en vooral de echtheid niet opgeofferd 

voor een bedrieglijke schijn. 

Geen bombast in de vormen, geen komplexe allegorieën in de voorstel

lingen, geen pathos in de woorden van de inschriften. De wijgeschenken 

waren eerlijk en loyaal. 

In de loop van de studie werd vastgesteld dat nagenoeg in alle kate

gorieën van essentieel belang, kunstwerken worden aangetroffen van meer 

dan middelmatig artistiek gehalte ; andere die als type, om hun oudheid, 

zeldzaamheid of eigenaardigheid onze biezondere aandacht trekken. 

Men heeft op een tamelijk konstante wijze een dekaralieve kunst ver

kozen boven de interferentie van beeldhouwkunst en schilderachtige effek

Ien in de ambachtskunst. De figuraalplastiek is bescheiden : onder de ge

wijde vaten is er geen enkel waar de stam g1evormd wordt door engelen of 

allegorische figuren. Alleen op de monstrans te Middelburg zijn er engelen 

met een steunende funktie. Of er op die van 'vVatervliet ( 1656) waren 

weten we niet. De bekroning van een ceremoniestaf gaf uiteraard aanleiding 

tot vrijplastiek, evenals de hoofdreliekhouder van Sint-Jan. 

In die voorkeur Legenover het aangebodene is men traditiegelrouw ; 

men treft ze ononderbroken van de XVlde lot het einde der XVIllde 

eeuw : de voor hun stijl meest representatieve stukken vindt men in de 

strenge en verfijnde Renaissance, in Rococo en Klassicisme. Het Barok· 

temperament ligt de Meetjeslander blijkbaar niet. 

ELlSABETH DI-IANENS 
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CHRONOLOGISCH OVERZICHT 

De datum is onderstreept wanneer hij in het inschrift voorkomt. Vermoedelijke dateringen en toeschrijvingen staan tus

sen haakjes. De niet gedateerde voorwerpen zijn voorlopig approximatief in de lijst ingeschakeld. De gemeentenaam 

verwijst naar de voornaamste parochiekerk. Uitzonderingen : Benti/Ie : hulpkerk te Sint-Jan-in-Eremo. Doomzele : paro

chiekerk op de Dries te Evergem. Staepe : kapel van 0. L. Vrouw te Ertvelde. 0. L. Vrouw ten Doorn en Minder

broeders : kloosters te Eeklo. C of S vóór monstrans bedoe Iw wederzijds cylinder- of stralenmonstrans. De letters die 

d,. werkplaatsen aanduiden zijn bij het kaartje vereenzelvigd W bedoelt wapenschild. I bedoelt inschn/1. 

XIV 

XIV-XV 

XV-XVI 

1543 

1562 

1587 

Vinderhou te 

Mariakerke 

Maldegem 

Sint-Laureins 

Evergem 

Stoepe 

1589 Doomzele 

XVI-XVII Maldegem 

Mariakerke 

1587-1610 

1606 

b.XVII 

(1608) 

1609 

± 1610 

1611-12 

± 1613 

1613 

1618-19 

1621-22 

162'3 

Wachtebeke 

Evergem 

Evergem 

Aalter 

Vinderhou te 

Lovendegem 

Kluizen 

Assenede 

Lovendegem 

Assenede 

Wondelgem 

Bassevelde 

1625 Eeklo 

± 1625-30 Ooomzele 

1626-27 Boekhoute 

1627 Boekhoule 

1628 

± 1630 

1634-35 

1635-36 

Assenede 

l':elzate 

Ursel 

Middelburg 

Mariakerke 

voordraagkmis 

pixis 

rozenkrans 

kelk 

chrismatoriurn 

2 voetstukken 

kelk 

kelk 

kelk 

voetstuk 

oliebusje 

C monstrans 

reliekhoorn 

kelk 

kelk 

ciborie 

chrismaloriurn 

chrismatoriurn 

schaaltje 

chrismatoriurn 

chrismaloriurn 

chrismatoriurn 

ciborie 

wierookscheepje 

wierookvat 

C monstrans 

C monstrans 

kelk 

chrismaloriurn 

kelk 

koper 

B 

E 
(G) k ·op er 

(B) 

G 

G 
0 

E 
u 
G 

Jacques W eyns f.A. 

«S» 

Hugo de la Vigne 

G Jacques 'vVeyns f.A. 

A 

G Jacques W eyns f.A. 
G Peter van Sychen 

G Peter van Sychen 

u 
B ( Aem. van der Meere) 

B Cresloffcl De Coninck 

A Joos Lesteens 

A .loos Lesteens 

0 orvolle maan» 

B I hneel Landtsocht 

B 

Wl 

Wl 

W I 
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1639 Vinderhou te kelk A 

1640 Zomergem C monstrans G Franço[S van Wambeke 

1647 Middelburg C monstrans B Laurens Pluvier 

1649 Assenede kroon B «lb 
Ertvelde kelk 

16(53-54) Sleidinge ciborie A 

Kaprijke osculatorium 

1654-55 Kaprijke chrismaloriurn B 

Oosteeklo chrismatoriurn G Lowis Pollein 

1655 Sleidinge skepter --
16(567) Minderbroeders kelk B 

± 1656-57 Middelburg reliekkruis (U) 

± 1658 Vinderhou te missaalbeslag K Jan van Dale 

(1659) Sleidinge reliekkapsul 

1662 Zomergem wierookscheepje G 
1662 Wachtebeke kelk (A) --
(1662) \Vachtebeke ampullen G Aernoudt van der Meere 

1663-64 Sint-Kruis-\Vink el kelk A 

1665 Sleidinge kroon 

1669 Eeklo schaal en ampullen G Philips Cachoière 

Adegem schaal u «l F» 

i673 Waarschoot S monstrans G Marcus van Sychen 

1673 Aalter 2 koorkandelaars koper 

1675 Boekhou te ciborie G F rançois Jaille 

1675 Mariakerke C monstrans G 

XVII Boekhou te S monstrans G Johannes Carlier 

Adegem S monstrans 

1679 Ronsele kelk G .Johannes Yan Hoorebeke 

1680 Adegem chrismatoriurn B «CF» --
(1680) Aclegem osculatorium B ,,c F» 

1687 Aalter kelk G Marcus van Sychen 

Waarschoot kelk (G) 

Evergem kelk (G) 

1693 Lovendegem S monstrans (G) 

1694 Kaprijke 2 koorkandelaars koper 

1695 Ertvelde godslamp G Augustin Segaerl d.o. 
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Eeklo kelk 

Waterland-Oudeman kelk 

Sleidinge kelk G 
~ lariakerke ciborie G Joseph Drubbel 

1700 Vinderhou te S monstrans B Wl 

1703 Adegem ampullen B Pieter van Sychem I 
( 1703-08) Vinderhaute missaalsloten w 
1707 ~ lerendree kruisreliekhoud er G Augttstin Segaert d.o. 

1709 Eeklo ciborie G Jacobus Ph (i) hps 

1709 Sint-1'1argriete wierookscheepje koper --
(±1710) \\'a tervliet ciborie (B) «i. I. l\1. » 

± 1715 l\1erendree voetstuk v. kruis 0 «P. L.» 

Oosteeklo wierookvat en scheepje (G) 
1715 Waarschoot wierookvat 

Kaprijke wierookvat 

1716-19 Kaprijke wierookscheepje A «W» 

1719-22 Assenede kruisreliekhouder G J. Bapt. Segaert 

( 1719-20) Vinderhou te godslamp B Pieter van Sychem w 
1720 !\i erendree S monstrans 0 A. van den Hende 

1720-21 l\1erendree ciborie A J. B. Buysens 

1719-22 Zeizate wierookvat en scheepje G Auguslin Segaert d.o. 

Assenede wierookvat en scheepje 

Adegem wierookvat \V 

1721 Adegem wierookscheepje 

î721 Waterland-Oudeman reliekhamer 

1722-26 Kluizen kelk G Augustin Segaert d.j. 

1723 Vinderhou te ampullen G Jacobus Schanfeler 

11724-26 Eeklo wierookvat en scheepje B .lan Beaucourt 
1 1725 Bentil Ie S monstrans f) Adriaan Pierins cl. j. 
'-

'± 1725 Hansbeke S monstrans 0 «G. l-1.» 
I 

11726 Eeklo chrismatorium ]) 
:-
1 1729-30 Sleidinge wierookvat en scheepje G Joannes van Sychen 

11731 Eeklo ,.._ S monstrans B Jacobus Je Langhe 

11731-32 Bentil Ie k<~lk B 

i1732 Sint-Kruis-\Vin kei kruisreliekhouder 

11734 Eeklo processiekruis 
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1735 Zeizate kelk u --
1735-36 Kaprijke kelk B Joh. Hermans 

1737 Oostwinkel reliekhamer 

(1738) Evergem reliekhamer G Johannes Willaeys 

Evergem wierookscheepje 

± 1738 I-lansbeke missaalbeslag 

1738-39 Maldegem schaal B 

1739-41 Kluizen S monstrans G Fr. Fraeys 

1740 Hansbeke kelk G J. Smidts 

Sleidinge staf van Sint-Jorris 

Ursel S monstrans 

Ursel chrrismatorium 

Ursel kruisreliekhouder 

Bentille kruisreliekhouder 

Sint-Margriete kruisreliekhouder 

Water land-Oudeman S monstrans 

0. L. Vr.-ten-Ooom S monstrans M Hendrik W eynderickx 

Ertvelde altaargarnituur 

\Vachtebeke kelk 

Wachtebeke reliekmonstrans G Johannes Smidts 

1742 Sleidinge schaal G Johannes Smidts 

1744-45 Hansbeke schaal en ampullen G l'vlichiel Oe Grave 

1745 Hansbeke wierookvat en scheepje G Joannes van Erven 

1745 Waarschoot schaal en ampullen G Miehiel De Grave 

( 1745-46) Ertvelde wierookscheepje G Pieter J. 0. Longhehaye 

1746-48 Waarschoot staf v. Sint-Ghislenus G i'1ichiel Oe Grave 

1746 Ronsele S monstrans B François Rielandt 

1747 Hansbeke godslamp 

1747-48 Kaprijke schaal B Johannes Hermans 

1748 Watervliet kruisreliekhouder B François l\ielandt --
(1748) Eeklo kruisreliekhouder B François Rielandt 

1748 Eeklo reliekhamer B Jacobus de Langhe 

1750 Sleidinge missaalbeslag 

Zomergem missaalbeslag 

Kluizen kelk 

Mariakerke schaal G Jacobus Schanfeler 
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Aalter S monstrans (G) 

Sint-Kruis-Winkel S monstrans (G) 

1751 Bassevelde S monstrans G Miehiel De Grave I 
1751 \V aarschoot missaalbeslag G Joh. Bapt. Willaeys I 

1751 Zomergem ampullen G Sim. Lud. Dellevaux 

1751 Boekhaute osculatorium G Jacobus Schanfeler 

1752 Kaprijke schrijn B Johannes Hermans 

î753 Bassevelde kelk G Jacobus Schanfeler 

1754 Zomergem schaal N P.D. Van Goethem I 

1754 Zomergem processiekruis 1 

1754 Zomergem lamp G Sim. Lud. DellevmiX I 

1754 Zeizate kelk G Jacobus Schanfeler 

1754 Lovendegem wierookvat 

1755 Bassevelde kruisreliekhouder 

1755 Oosteeklo S monstrans G Jacobus Schanfeler 

1755 Ursel pixis B Marlinus Logghe 

1755 Ursel kelk --
( 1756) ZDmergem kelk A 

1756 Merendree wierookvat E 

1758 Bassevelde ciborie 

1758 Kluizen wierookvat en scheepje G Care! de Rynck 

1761 Aalter kelk G 

1761 Assenede kelk G Miehiel De Grave 

1762 Bassevelde kwispel A 

1763 Evergem ciborie 0 A. van der Meersch (7) Wl 

1763 Sleidinge kelk G (Care! De Rynck) 

1763 Oosteeklo kelk G Jacobus Schanfeler 

1764 Waterland-Oudeman chrismatoriurn G A. I. Deraismes 

1765 Maldegem kelk B C. Benninck 

1765 Oostwinkel kruisreliekhoud er 0 «heraldische arend'> 

1766 Ronse Ie kelk G P. l. Sauvage 

( 1767) Zeizate pi x is G Jo. Fr. Deprez 

1768 Sint-Laureins ciborie B F. Rielandt of F. Lameire 

1769 Eeklo kelk B C. Benninck 

1769 Middelburg kelk 

1769 Sleidinge pi x is G P. I. Duprel 
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1770 Sleidinge Krui.>r.:liekhouder G Miehiel De Grave 

!770 Evergem beslag van beeld 

1771 Evergem kelk G .1. B. Paulus 

1771 I--'laldegem kelk B C. Benninck 

1771 Oosteeklo kmisreliekhouder G Mich:el De Grave 

1772 Vinderhou te wierookvat en scheepje G .J. R. Paulns 

1772 Assenede kwispel G 

1773 Waterland-Oudeman kelk 

1773 Assenede missaal G 

1773 Eeklo missaal 

1774 Ertvelde kelk 0 «heraldische arench 

1775 Ertvelde kelk 0 «heraldische arend» 

1775 Adegem kelk R C Renninrk 

Hansbeke chrismaloriurn 

Boekhaute reliekhamer 

Ertvelde reliekhamer 

Middelburg ciborie 

Ronsele kmisreliekhouder 

Assenede 2 ampullen 

Evergem missaalbeslag 

Sint-.Jan-in-Eremo S monstrans B Pieter De Thieu 

Sleidinge 2 kandelaars M ( Joseph) van Deuren 

Adegem kelk B C. Benninck 

Adegem kelk (B) ( C. Berminck) 

Watervliet S monstrans B C. Benninck 

Mariakerke kelk B 
1775-6 Sint-.lan-in-Eremo reliekhoofdje B Pieter De Thieu 

1776 Oosteeklo ciborie G P. C. Van der Stuyft 

1776 Ertvelde osculatorium 0 «heraldische arend» 

1777 Ertvelde processickmis 0 «heraldische arend» 

1778 Oostwinkel S monstrans 0 
1777 Vinderhaute processiekruis G .1. B. Paulus 

1777 Vinderhou te kwispel G 11. Demeere 

1778-79 Vinderhaute schaal en ampullen G P. I. Dupret 

1779 Kluizen chrismatoriurn G N . .1. Viette 

1779 Bassevelde kelk L «CR» 
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1781 

1782 

1782 

1783 

1786 

1789 

1790 

1790 

1790 

1790 

1791 

(1793) 

1794 

1797-1809 

Oosteeklo kelk 0 'lheraldische arend» 

Eeklo kelk G F. Devray 

Assenede kroon G B. L. Gyselynck 

Lovendegem kruisreliekhouder G B. L. Gyselynck 

Ertvelde schaal 0 «heraldische arend» 2e type 

Waterland-Oudeman ciborie G P. J. .J. Tiberghien 

Lovendegem ciborie G Pi eter Collée 

Kluizen kelk A 

Ertvelcle ampullen G 

Ertvelcle wierookvat G P. J. .J. Tiberghien 

Ertvelcle S monstrans G P. J. J. Tiherghien 

Zomergem v.rierookvat G P. I. Oupret 

Ertvelcle ciborie c P. J. .1. Tiberghien 

Sleidinge S monstrans (G) 

Onze oprechte dank aan de Bestendige 0Pputatte van Oostvlnandcreu die welwil. 

lc-nd volgende clichés in bruiklPcn gaf : 8, 9. Hi, 18. herkomstig uit mijn bijdrage I-let 

Edelsmeedwerk. t. a. p. ; 7, 11. 21, uit de Catalogus Oostvlaanderen Vlagt te !VIiddelburg 

in Zr·eland (1952) ; 10. 13, 14, 17, 22. 23. 27 uil de lnvPntaris Kanton Kaprijke. 

Negatieven Kon. lnst. v.h. Kunstpatrimonium : 7. 9. 11, 16. 18. 19. 21. 22. 24. 27. 

Provinciebestuur : 8, 10. 13. 14, 17, 23. Dhr. L. llaPmPrs : 1. 2, 3. 4. 5. 6. 12. 15. 

20, 25. 26. 28. 

55 



GODSDIENSTBEROERTEN TE EEKLO 

TIJDENS DE XVlc EEUW 

Een paar auteurs hebhen reeds terloops gewezen op de dramatische 

gebeurtenissen, die zich in de jaren 1566-67 te Eeklo afspeelden. ( 1 ). 

Zij vergenoegden er zich mee enkele documenten in extenso weer te 

geven, zonder de omstandigheden en het verloop der gebeurtenissen te 

ontleden of te commentariëren. 

De voortreffelijke studie van M. Delmotte heeft nochtans voldoende 

aangetoond. dat een studie der sociale aspecten van het Calvinisme in een 

stedelijke agglomeratie zoals Gent tol verrassende en volkomen nieuwe 

inzichten van het probleem heeft geleid en alleszins de moeite waard is 

om in extenso bestudeerd te worden. ( 2 ). 

Het spreekt vanzeTf. dat én wat de belangrijkheid én wat de omvang 

van het árchief betreft. een vergelijking lussen beide steden, Gent en 

Eeklo, nauwelijks opgaat. Toch hebhen wij het de moeite geacht. aan de 

hand der bewaarde bronnen, de weerslag van één zo belangrijk historisch 

gebeuren. als de beeldenstorm en wal er op volgde, in een tweederangs

stadje, na te gaan. 

Ons opzet zal tegelijk breder in de tijd uitvallen. Wij betrekken in 

onze studie eveneens de tweede Calvinistische opbloei ( 1578-1583), die 

zal uitlopen op de bijna tol ale ontvolking van Eeklo, eindigend om

streeks 1603. 

DE BRONNEN 

Gans deze studie is in hoofdzaak gesteund op drie reeksen bronnen, 

die zich alle in het Algemeen Rijksarchief te Rrussel bevinden, maar waar

van voor het grroolste deel afschriften bewaard zijn in het sledelijk archief 

van Eeklo. 

(1) Prof. Dr. J. VAN VLOTEN. NedNlanrls Opstand tPgea Spanje. I. blz. 164. 

Rijdragen tot de Oudheidkunde en Geschierlenis van Zl.'euwscll-Vlnanderl.'n. 

111. blz. 59. 

E. NEELEMANS. Geschierll'nis d,.r Stad Eecloo. I. hlz. 40. Eeklo, Gent 1859. 

(2) M. DELMOTTE. Sociale a.<pekten van het Ca/vmismc tP Gent (1566-1567). 

Licentinulsthesis 1959, Gent (In hnndschrift). Wij clanken lang~ dE-ze weg zeN 
hartelijk de heer Delmotte voor de hNcidwillige inzage vnn zijn werk. 
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Het zijn allereerst dl.' enquêtes uitgevoerd door de koninklijke commis

sarissen, Mr Jan van der Burght en Mr François Courtewille, beiden taads

heren in de Raad van Vlaanderen. Zij zijn thans ondergebracht in het 

Fonds Raad van Beroerte. Volgens het inventaris van A. Jamees ( 3 ) vin

den WiJ het relaas der gebeurtenissen te Eeklo temg onder nummer 75. Dit 

nummer vormt op zijn beurt slechts een gedeelte van een samengebonden 

register, namelijk van f" 58 lol 89v0
, dat onder andere nummers, eveneens 

de verslagen bevat over Komen, Mesen en Dambrugge, Deinze met Pete

gem. Diksmuide. Veurne met Veurne-Ambacht en Gent. Het Eeklose deel, 

dat wij hier uitsluitend behandelen, is als volgt samengesteld : 

1) Verantwoording van de magistraat, bestaande uit een bewerking 

van de vier vragen, hun door de commissarissen gesteld. 

2) Een attestatie, waarbij bevestigd wordt, dat er pogingen in het werk 

gesteld werden om een beeldenstorm te lwletten. 

3) Een verslag over de zending van Joris Blondeel, stadsbode. 

4) Een verslag van de baljuw over de wanordelijkheden te Eeklo tij

dens de maanden juli en augustus 1566. 

5) Een verslag over het getuigenverhoor der koninklijke commissaris

sen, opgemaakt op 13 october 1567, met de getuigenissen van Mathias 

Pasia, pastoor, Vincent Parisis fs Hermeus, Vincent LDete, kapelaan. Pie

ter Kervijn en de schepenen over de jaren 1565-1567 met aan het hoofd 

Daniel Savari, burgemeester, verder Vincent 1-leynault, Corneel Sanders, 

Jan Ryveel, Jacques Vrombault. Pieter de fv)eyere, Comelis de Vuldere, 

Gillis van de \ Voeslijne, Pi eter de Coorebijtere, Jacques Cornelis, Pi eter 

de Coninck, Frans Kervijn, Lameins l\1aes, Pieter Bucket en Sebastiaan 

Bayaert, schepenen en de baljuw François de Baets. 

6) I-let verslag van een informatie naar de vluchtelingen gehouden 

door dezelfde koninklijke commissarissen, opgemaakt op 26 april 1568, 

met getuigenverhoren van François de Baets, baljuw, 1'1athias Pasia, 

pastoor. Vincent Loete, kapelaan en Vincent Heynaull, schepen. 

f'.1erken wij hier terloops op dat hedoelde documenten reeds in 1859 

te Eeklo bekend waren en er inlegtraai gecopiëerd zijn door de Eeklose 

vorser Edward van Damme-Bemier. \V ij hebben deze copij ( 4 ) op het 

origineel gecollationeerd en er slechts enkele onbeduidende fouten in 

aangetroffen. 

Een tweede belangrijke reeks documenten vormen de Confiscatie

rekeningen, eveneens le Brussel bewaard, in het fonds Rekenkamer. liet 

(3) A Ji\MEES. Inventaris van IH't i\rchif'f vnn de Ranrl \'i\n J1cro<'rl<'. J1rugs('] 1958. 

( 4) Stndsarchicf Et>klo, nr. 2172. 

58 



was namelijk zo. dat de bezittingen der Calvinisten in principe aangeslagen 

werden en de inkomsten en·an ten goede kwamen aan de staatskas. Wat 

de eerste periode van ons onderzoek betreft, beschikken wij voor de roerende 

goederen onder nummer 18801 over de tweede rekening van Loys van 

Ha\Te, aangesteld als ontvanger der confiscaties op 7 april 1568, voor 

de kwartieren van Brugge, het Brugse Vrije Oudenburg, Nieuwpoort, Veumc 

en Veurne-Ambacht. Hondschote en Tielt. Verder zijn er de gedetailleerde 

rekeningen der onroerende goederen, onder de nummers 18802, 1172 en 

18803, die respectievelijk handelen over de inkomsten der jaren 1568-69. 

1571-72 en 1574-75. Naast de namen der vroegere eigenaars geven zij 

eveneens de namen der huurders aan en de aard der bezittingen met de 

jaarlijkse opbrengst in carolusgulden. 

Buitengewoon interessant is de verzamelstaat onder nummer 1173, die 

ons de waarde der roerende goederen en de jaarlijkse opbrengst der on

roerende opgeeft voor de ganse periode 1568-75 en dit voor alle geconfis

keerden. 

liet nummer 18802. werd wat Eeklo betreft. eveneens in 1859 ter 

plaatse gecopieerd. 

Na 1583 beschikken wij over dergelijke rekeningen onder de nummers 

18804 ( 1585). 1174 ( 1586). 18805 ( 1587). 18806 ( 1588-89), 18808 

(1592-93), 18810 (1597-99). 18811 (1600-1601) 18812 (1602-03) en 

188 1 3 ( 1607) . 

Een derde doorlopende bron vormen de stadsrekeningen, eveneens le 

Brussel. fonds Rekenkamer, maar in afschrift Ie Eeklo bewaard. ( 5 ). De 

periode die ons hier interesseert 156()-87 behelst de nummers 34490 tot 

en mel 34508. helzij 19 rekeningen. 

Als voornaamste verhalende bron geldt voor de eerste periode M. V A:'\1 

V AERNEWI.ICK. V cm die Berocrlicke Tijden in die Nederlanden en 

voorname/ijk in Ghend I ( 1566-1568} en voor de tweede en derde periode : 

B. DE .JONC~-IE. Geruftsche GeschiPrlenissen o{te Chronijcke van de be

mer/en en ketterije binnen en omtrent de stad Genrl sedert hel jaer 1566 

lol het joer 1585. 

( ')) Studsnrchicf E"klo nrs 5(i I (Stadsrckening<'n 1560-1570. 10 kohiNen). 

51j2 (Staclsrck<'ninJ.(cn 1570-1577. 7 kohieren). 

563 (Stnclsr<'k<•nmg<'n 1 'i77-15R7, 7 kohi<'I<'n). 
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I. ----- DE EERSTE GODSDIENSTBEROERTEN 

( 1566-1568) 

t. DE HAGEPREKEN. 

(juli-augustus 1566) 

a. Chronologie en aantal toehoorders. 

De eerste hagepreek van enig belang in de Nederlanden werd ge

houden buiten de Antwerpse stadsmuren op 13 juni 1566 ( 6 ). 's Anderen 

daags had een dergelijke predikatie plaats te Oudenaarde (1) en kort 

daarop kwam Gent aan de beurt. Hier reeds waren talrijke Eeklonaars 

aanwezig. ( 8
). 

Niet lang daarna werd de eerste hagepreek te Eeklo zelf gehouden. 

De getuigen, een Jaar na de gebeurtenissen hierover ondervraagd, spraken 

mekaar legen wat de aanvangsdatum betreft. Vincent Parisis fs Hermeus, 

80 jaar oud, tevoren baljuw, schout en verscheidene malen schepen, plaatst 

de eerste hagepreek te Eeklo «environ la St Jehan en juing lxvi» (24 juni 

1566) ( 9 ). Dit schijnt wel wat vroeg te zijn, want hij is de enige getuige, 

die spreekt over de maand juni, terwijl de pastoor Mattheus Pasia, met 

grote stelligheid verklaart dat het op 11 juli was (1°), en de baljuw 

François de Baets gewaagt zelfs van 15 juli (1 1
). Nog andere getuigen zijn 

vager in hun uitlatingen en spreken van begin juli 1566. 

\Vat de plaats betreft is er meer overeenstemming in de getuigenissen. 

Al de autochtone Eeklonaars kunnen heel precies twee plaatsen aanwijzen, 

waar de eerste hagepreken plaatsvonden. Een eerste nabij het houten 

kruis langs de Antwerpse heerweg op het Oostveld «ontrent een derde van 

( 6) I-1. Q. JANSSEN. De Kerkhervorming Ie Brugge, blz. 41. 
(7) I-1. Q. JANSSEN. a.w. blz. 251. 
( 8) M. VAN V AERNEWIJCK. Van die Tluroerlicke Tijden in die Nederlanden en 

voornamelijk in Ghendt. ( 1566-1568) I. blz. 29-32. Gent, 1874. 5 delen in -8°. 
Uitgegeven door Fr. Van der I-laeghen, in Maatschappij der Vlaamsche bibho
phiJen 4e reeks. nr 1. 

(9) ARA-RB 75, f0 71 r0
• Gebruikte si gels : 

ARA : Algemeen Rijksarchief Brussel. 
~ RB : Raad van Beroerte. 
~ RK : Rekenkamer. 

RAG : Rijksarchief Gent. 
~ RVI ; Raad van Vlaanderen. 
~ 0 : Oudburg. 

SAE : Stadsarchief Eeklo. 
(10) ARA-RB 75 fo 68 r0

• 

( 11) ibid. ro 67 r0
• 

60 



een mile ( ± 2 km) van der caucie van Eecloo> (1 2
), en een volgende 

•.en ung lieu nommée Ie moercant entre Eecloo et W aarschooh ( 13
). 

Alleen de pastoor, die een vreemdeling is en slechts met kerstmis 

1565 alhier benoemd werd, verklaart «avoir bonne mémoire que la pre

mière presche quy se faisoit par les sectaires, en la dicte ville, fuist l\m

ziesme de jui\let lxvi, du soir bien tard, comme à ix ou dix heures, peu 

hors de la ville d'Eecloo, sans scavoir précisément déclairer Ie dict lieu, 

par ce qu'il n'est natif de ce quartier de flandre». (1 4
). 

Vermelden wij hier terloops dat Eeklo Lot 1559 behoorde tot het oude 

bisdom Doornik, maar sinds de oprichting der nieuwe bisdommen ressor

teerde onder het Bisdom Brugge, dekenij Aardenburg. Curtius, de eerste 

Brugse bisschop was er pas in october 1562 geïnstalleerd. (15
). 

Eenstemmigheid eveneens in de schatting van het aantal toehoorders, 

dat 500 à 700 bedroeg Nemen wij hierbij in overweging' dat het gezamen

lijk inwoneraantal der heerlijkheden Eeklo en Lembeke 6000 bedroeg, vrou

wen en kinderen medegerekend ( 16
), dan kunnen wij de opkomst zeer hoog 

noemen, hoewel wij er onmiddellijk dienen aan toe te voegen, dat de toe

hoorders eveneens uit de omliggende dorpen gerecruteerd werden, nog aan

gevuld mel Gentse militanten, die de reizende predikanten op hun tochten 

vergezelden. Inderdaad specifiek Eeklose predikanten waren er eigenlijk niet. 

Als voornaamste veldpredikers die te Eeklo optraden, noemt de pastoor : 

Broeder ]oos, een apostaat, Hermannus Modet (eigenlijk Herman Strijker, 

afkomstig van Zwolle) eveneens aposlaat en een der voornaamste predi

kanten van Vlaanderen, die o.a. predtkte te Oudenaarde, Gent, Deinze 

en Antwerpen (1 7
), verder Pieter Carpentier, afkomstig uit het Westkwar

Lier, Mr Joris Wibo, uit de omstreken van Tielt, waar hij schoolmeester 

was. TensJotte Loys Savary, apostaat. monnik van een Brugse bedelorde 

en Loys de V oghele, eveneens apostaat, beide laatsten afkomstig van 

Eeklo. (18
). 

Veel van de toehoorders waren met pieken en staven bewapend, om 

zich tegen een eventueel ingrijpen der autoriteiten te beschermen. ln een 

felle taal, met directe vat op de toehoorders, hekelden deze predikanten be

paalde mistoestanden in de kerk of dreven de spot met de liturgische han-

( 12) ibid. f• 67 r0
• 

( 13) ibid. f• 71 r•. 

(14) ibid. f• 68 r0
• 

( 15) Dr. M. DIERICKX. De oprichting der nieuwe bisdommen in de Nederlanden 

onder Fi/ips /1 1559-1570. Antwerpen, Utrecht, 1950. blz. 145. 

( \6) AG-RVI Correspondentie, nr 33. 

( 17) H. Q . .IANSSEN. De Kerkhervorming te Brugge, blz. 251. 

( 18) ARA-RB 75. f• 68 v". 
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delingen bij het toedienen der sacramenten «ende blameerden somtijds, in 

haer sermoenen, die maniere vanden doop, die wij huseren, zegghende dat 

ons priesters met de kinderen staen ende jonghelueren, steken haer vinghe

ren in der kinderen hooren, speecselen ende zeeveren daer up, cruusen ende 

:teynen, zalven zauten ende strijcken, bezweeren den duvel daer uut, als 

oft de moeder eenen duvel ix rnaenden in haren hchame ghedreghen had

de, welcke ceremoniën ende supersliciën die heylighe apostelen niet ghe

daen en hebben». ( 39
). 

Deze «nieuwe religie». zoals het Calvinisme door de lijdgenoten al

gemeen genoemd werd, schoot vooral wortel bij het arbeidersproletariaat 

der in cl uslriële centra. Dit waren in de eerste plaats de draperiestadjes van 

het Westkwartier : Kassei. llondschote, St-Winnoksberg,en, Veurne en 

ieper van waaruit de beweging oversloeg naar Antwerpen om dan langs 

Gent om, evenzo de Oostvlaamse textielstadjes te bereiken : de tapisserie

centra Oudenaarde en Ronse en de draperiestadjes Deinze en Eeklo. 

Na de hagepreken op het Oostveld en de Pokmoere won het Calvinis

me voortdurend veld te Eeklo. Tijdens de maand juli 1566 namen de pre

dikaties voortdurend in aantal toe, terwijl men steeds dichter bij de eigen

lijke stadskern naderde. Dit was des te gemakkelijker omdat Eeklo een 

<wnbesloten» stad was d.w.z. onvoorzien van verdedigingswerken. 

Einde juli preekte men reeds op de markt ( 20
), daarna op het kerk

hof ,_ toen nog rond de kerk ,_ en tenslotte door een eerder toevallige 

oorzaak op 9 augustus in de kerk zelf, doch daarover willen wij het in 

een volgend hoofdstuk uitvoerig•er hebben. 

b. Houding van de mag·islraat. 

Hoewel de magistraat in october 1567, een jaar na de feiten, zijn 

uiterste best zal doen, om de door hem getroffen maatregelen tijdens de 

beroerten, in een zo gunstig magdijk daglicht te stellen, toch bewijst de 

ontleding der getuig'enissen bijna het tegenovergestelde. Er is weinig kracht

dadigheid en meestal een schuldige nalatigheid vast te stellen bij het be

teugelen der hagepreken en de ongeregeldheden, die er op volgen. Dit is 

door meerdere factoren te verklaren. 

Vooreerst waren er verschillende gezagdragers, die openlijk of in het 

g~eheim de nieuwe leer aankleefden. Een van de meest vooraanstaande per

sonaliteiten was fan Lippens /s /an, tevoren burgemeester ( 1558-59) en 

tweemaal schepen ( 21
), die de veldpredikanten naar Eeklo gebracht had. 

Verder was er nog zijn collega, meester Bertelmeus de Vu/der, chirurgijn, 

( 19) M. VAN VAERNEWIJCK. a.w., I. blz. 29. 

(20) ARA-RB 75, fo 71 r0
• 

(21) Zie B;;lage I. 
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viermaal burgemeester en tweemaal schepen, een zeer invloedrijk en be

kwaam leider. /an Bezoete. schepen van het lopende jaar 1565-66, die 

volgens het g·etuigenis van de pastoor geweest was «à la presche avecq tous 

ses enffans, n' aiant les Pasques derniers, esté à confesse, ne receu Ie St 

Sacremenb. ( 22
). 

Ook de huidige burgemeester /oris Ke.rvijn was «au commenchement 

esté deux ou trois fois à la presche) ( 25
). Wat dan te z;eggen van ComeJis 

Sanders, eerste schepen van het lopende jaar 1566-67, die als wezenvoogd 

een huis verhuurd had aan een bekende ketter, naar de predikaties was ge

weest en op 5 november 1569, in zijn 69c jaar nog samenleefde met zijn 

meid, van wie het algemeen bekend was. dat zij «Zeere gheinfecteert ende 

suspect es vander nyeuwer Religie». ( 24
). Tot dan toe had deze man het 

klaargJespeeld, niet alleen de dans der r.ochtans strenge repressie te ont

springen, maar stelde hij zelfs zijn kandidatuur voor het openstaande bal

juwschap. Men ziet, de beste verdediging ligt steeds in de aanval I 

Enigszins ten onrechte werd eveneens Niklaas I-lullebusch, waard 

uit «De Zwaan>, de belangrijkste afspanning uit die lijd en schepen voor 

het jaar 1567-68 in beschuldiging gesteld. Oe pastoor zegt van hem hoe 

hij met eigen ogen gezien had. dat hij enkele protestantse ministers g~lo
geerd had, «ayant aussy ( comme Ie bruid est) au commenchement quel

que fois à la presche» ; ( 25
). Wij weten ondertussen wel wat geruchten 

waard zijn en bij Niklaas Hullebusch logeerden hetzelfde jaar eveneens cl~ 
paters terminarissen ( 26

), zodat wij terecht mogen veronderstellen dat onze 

hotelier voor al zijn cliënten zorgde, zonder al te veel op hun geloofsover

tuiging te letten. 

De schout Gillis Diserin ging ook niet vrijuit. I-lij werd beschuldigd 

onderdak verleend te hebben aan de predikant Herrnamms ivlodet. ( 27
). 

Tenslotte was er nog de stadsbode / oris Blonde el, een algemeen be

kende ketter, of zoals de pastoor zegt molairement sectaire» ( 28
). Op last 

van de schepenen was hij op 2 juli 1566 met een geheime boodschap naar 

(22) ARA-RB 75. fo 70 r0
• 

(23) Zie Bijlage I. De Eeklose magistraat, die bestond uit een burgemeester, zes 

schepenen voor Eeklo en drie voor l.emheke. werd in de XVJo eeuw jaarlijks 

vernieuwd begin september. 

(24) RAG-RVI. Correspondentie, 5 novembN 1569. 

(25) ARA-RB 75. ro 70r0 

(26) <Item Nicolaes Hullebusch weNt jndc zwaenc ter cause vnn lzljn<'n huuse ghelo

giert ende den cost gheghcvcn thcbbcn de predieanten ende terminarissen van (den) 

augustijnen en (de) van onser vrauwcn broeders van Brugghe van eencn jaere 

ghevallcn a[der hclcghen xvclxv de sommc van xxxvt lb. p. > ARA-RK 34490. 

(27) ARA-RB 75. fo 70v0
• 

(28) ibtd. 

63 



de Raad van Vlaanderen te Gent gestuurd. Men wilde namelijk een af

doend antwoord krijgen op de vraag, welke maatregelen men moest treffen, 

ingeval er te Eeklo hagepreken zouden plaats g:rijpen. Er werd evenwel 

geen duidelijk antwoord gegeven en «melter tijt zouden men antwoorde 

schrijven» ( 29
). 

Wat nu de toenmalige baljuw, Françoi.s de Baets betreft, op 18 octo

ber 1567, een jaar na de feilen, wil hij zijn handelwijze als volgt recht

vaardig'en : «dat ie als bailliu v( er )nemende ende mij de wete ghedaen 

zijnde als dat men up den xv"" hoyemaenl (juli) xv"lxvi een groote v( er)

gaderinghe van vDicke was biJ thaute Cru u se wezen (de) onlrent een derde 

van een mile vand (er) caucie van Eecloo, en aldaer een predicant was 

preken (de) g~henaempl Pi eter Carpentier, ben daerwaerts ghegaen in 

meeninghe den zeiven londervraghen uut wiens auctorileyt ende bij wiens 

laste hij de zelve vergaderinghe was doende, ende ooc om den zeiven te 

kennene. Aldaer commende hebbe aldaer ghezien onlrent tusschen den 

vi of vii hondert persoonen, mets gaders de vremdelinghen ende alzoe hij 

bailliu in meeninghe zijnde hem an te spreken, soe heeft hem ghezien een 

vrauwe persoon rmlpende : eylassen, de bailliu es hier. Mits dien eenen 

grooten deel viiende ende wech lopende ende zom roupende : slaet doot 

in zulcker wijs, dat mits dien de predicatie cesseerde te dier tijt.> ( 30
). Dit 

mocht dan al zeer heldhaftig klinken. De pastoor beweerde in zijn getuige

nis, dat de predikaties gemakkelijk hadden belet kunnen worden, indien de 

baljuw 30 à 40 vastberaden mannen met zich meegenomen had «et ne 

scait pour quelle raison ilz ne l'ont poinct faict» ( 31 
). Samen met de 

schDul Gillis Diserin, zal hij voor deze schuldige nalatigheid uit zijn ambt 

ontheven worden. Üp 1 september 1570 bevinden beiden zich nog steeds 

in gevangenschap, waar zij hun verwening met de Kerk, zo dit al nodig 

bleek, wilden afsmeken. ( 32
). 

Een paar getuigen zijn er wel, die beklemlonen dat de volkstoeloop 

zo groot was, dat het onmogelijk bleek voor de magistraat, de preken te 

verhinderen. Dit zegt D.a. Vincent Loete, kapelaan van de parochie

kerk ( a3
) en Pieter Kervijn. ( 34

). 

De schepenen van het voorbije jaar 1565-66, waarin de beroerten 

plaatsvonden, zijn eveneens zeer voorzichtig in hun bewoordingen. Daniel 

Savari, 66 jaar, burgemeester van Eeklo en :zijn collega's schepenen, onder-

{29) ibid. f0 66r0
• 

(30) ibid. f0 67r0
• 

{31) ibid. f" 69v0
• 

(32) RAG-RVI, Corr. nr 38, hlz. 155. 

(33) ARA-RB 75, f" 74r0
• 

( 34) ibid. fo 75r0
• 
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vraagd betreffende eventuele intimidatiepogingen, ontkennen ten stellig

ste het bestaan ervan, terwijl schepen Vincent Heynault uitdrukkelijk be

vestigt dat het college machteloos stond «pour Ia grande mullilude des 

sectaires et petit nombre des catholicques» ( 35
). Alle schepenen benadruk

ken vooral dit laatste punt. waarschijnlijk om hun gebrek aan krachtdadig

heid te verdoezelen. 

Beslui! : De magistraat van Eeklo werd in zijn optreden tegen de 

hagepreken door tweeërlei factoren geremd : gebrek aan eensg~zindheid 
binnen het college zelf en naar builen uit de vijandige gezindheid van een 

belangrijk deel der openbare opinie. 

c. Houding van de bevolking. 

Verschillende Eeklonaars hadden reeds begin jul i de hagepreken bij

gewoond buiten de Peterseliepoort te Gent. ( 36
). Hierdoor staken zij hun 

calvinistische sympathieën noch onder stoelen of banken. Wanneer kort 

daarop de eerste hagepreek te Eeklo zelf plaats vindt. zijn er minimum 600 

toehoorders aanwezig. Verliezen wij hierbij niet uit het oog dat aanvanke

lijk de doodstraf stond op het bijwonen der hagepreken, zodat slechts de 

heel moedigen en dan nog zwaar bewapend. aanwezig waren. 

Oe recrutering gebeurde niet slechts uit de armste lagen der bevolking, 

die bij een eventuele omverwerping van het bestaande gezag toch niets te 

verliezen hadden, zij had ook vat op de betere stand. In een afzonderlijk 

hoofdstuk zullen wij de sociale standing der Eeklose calvinisten belichten. 

Wat er ook van zij, verschillende getuigen verklaren eensgezind dat 

er slechts een kleine minderheid vastberaden katholieken bestond tegen

over een grote meerderheid der bevolking, waarvan op zijn minst kon g:e

zegd worden dat zij niet vijandig stond tegenover Je verspreiding van de 

nieuwe leer. ( 3 7
). 

d) Onbetrouwbaarheid der schuttersgilden. 

Als kleine ortbesloten stad. bezat Eeklo geen stedelijke militie, zo

als te Gent gerecruteerd uit de diverse stedelijke ambachten. Alleen de 

hand- en voetboogschutters gegroepeerd in de St-Sebasliaan en St-Joris-

( 35) ibid. f" 77v". 

(36) M. VAN VAERNEWIJCK. a.w. I. blz. 29. 

(37) <Ie nomhre des scctaircs estoit fort grand~. f• 77r". 

< la grande mulutudc des scctaircs ct pclit nomhre cle·s calholicqucs ~. r· 77r". 

<Ie grand nomhre des scolaircs mcnachans les catholicque~ ~. f• 78r". 

< les dictz sectaires estans les plus forls ~. f• 78r0
• 

<Ie nomhre estoit sy grand. qu'ils esloicnt les plus fortz ~. 
<Les diets sectaircs estoil en fort grande quanlité ct les plus forts de Iu ville 

ménachotent puhlicquemcnt d'en chusscr !U's catholiqucs > f" 79v0
• 
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gilden vormden een soort vrijwillig·e militie, op wie de stad in tijd van nood 

beroep kon doen. 

Vincent Parisis verklaarde dat de gildebroeders g•een gezworen am

bacht vormden, dat zij slechts eenmaal per jaar bijeenkwamen om de gaai 

te schieten, «y joinct que la plus part d'iceulx estoient suspectz et favo

Iites de la dicte secte. comme aussi estoient la plus grand part des dits 

métiers sermentez, de sorte que Ie dict Magistrat ne debvoit attendre de 

eulx aucun secours». ( 38
). Hetzelfde bevestigde Piet er Kervijn. ( 39

). 

Het was dus zonder meer duidelijk. dat het katholieke deel van de 

mag•istraat, samen met de pastoor, vol komen geïsoleerd, in een defensieve 

positie teruggedrongen werd. 

2. DE EIGENLIJKE BEROERTEN. 

( 9 au.gustu.s 1 566 - /ebnwri 1567) . 

Op vrijdag 9 augustus 1566 kwam een belangrijke groep calvinisten 

met hun predikanten vanuit Gent, te Eeklo aan, op doortocht naar Brug

ge. Zij werden er door hun geloofsgenoten op een maaltijd met hesp en 

varkensvlees onthaald, hoewel het een vrijdag was. «Zij en waren som niet 

rijcke diet deden, maar tscheen dat zij rijcke ghenouch waren om haer 

spijsen up eenen onbehoorlicken dach te mesbruuckene tot een groot schan

dael van vele christen meinschen». Aldus de kroniekschrijver Marcus van 

Vaernewijck. ( H). Op die dag weerklonk eveneens de kreet « Vive le 

Ge u X» door de Eeklose straten. ( 41
). 

Het toeval wilde nu dat er op dat moment een plotse regenbui op

stak. De predikanten en hun gevolg trokken hierop de kerk binnen en be

gonnen daar te prediken. 

De pastoor beschouwde de kerk als geprofaneerd en wilde er geen mis 

meer in lezen. 's Anderen daags reeds vertrok een afvaardiging van de 

stedelijke magistraat naar Brugge om de bisschop van het gebeurde in 

kennis te steil en en zijn advies hieromtrent in te winnen. ( 42
). Heel laco-

(38) ARA-RB 75, f• 72r". 

( 39) ibid. r· 76v". 

( 40) M. VAN VAERNEWIJCK. a.w. I. blz. 55. 

(41) ARA-RB 75, f" 6ür". 
(42) < Upden xn en(de) andere daghen van ougst xvclxvj so waeren Franchois de 

Baedts, bailliu en (de) Sebastiacn Bayacrt scepcnen tinder stede van Brugghe bij 

E.heeren mijn heeren den biscop en (de) den officiael ter eausen en (de) om me 

de predientie binder Kerckc deser stede ghedaen bij den onghewoene predieanten 

cammende ghestoct en ( rle) ghestaecl van Ghcndt ghcmerct dat den pastor was 

sustinerende dat de Kercke ter eausen vandien was in exces en (de\ dat hij 

dien volghende nyet en begheerde te celebreren noch messe te doene Jnde zelve 

prochw Kercke en (de) brachten met hemlieden beslooten leltren van mijn (en) 

voorn. heere den bisschop. ) ARA-RK 34490. f• 32v0
• 
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nisch besluit T\larcus van Vaemewijck : «Ma er vele van Eecloo en waren 

niet messelic ende hadden wel tevreden gheweest, dat men daar nemmer

meer messe ghedaen en hadde». (43
). 

Op de terugtocht n~ar Gent trokken vele Eeklonaars mee. Ondertus

sen brak op 10 augustus 1566 vanuit het \Vestkwartier de eigenlijke beel

denstorm los. ( 44
). 

Wanneer hij op 22 augustus naar Gent overslaat, is het evident dat 

Eeklo er de weerslag zal van ondervinden. Op 23 augustus bevond zich 

een talrijke menigte voor het klooster der Grauwzusters van 0. L. Vrouw 

ten Doorn in de ZuidmoerstraaL Sommigen waren op de muren geklau

terd en anderen bevonden zich reeds op de binnenkoer met het klaarblijke

lijk inzidht het klooster binnen te dringen en te plunderen. ( 46
). Op dit 

moment verscheen de baljuw. die er in gelukte de menigte uit mekaar te 

drijven en te verstrooien. Ook bij de parochiekerk hadden opstootjes plaats. 

De voornaamste aspirant-beeldstormers waren : Gerard T eerlinck. Adriaan 

van den Torre. Miehiel de Clerck. Gillis de Schildere, een metselaar bij

genaamd Bollemoes. Joris Goethals en Adriaan de Clercq, deze laatsten 

afkomstig van Lembeke. Alleen op het kerkhof werden een St-Jorisbeeld 

en een paar andere beelden verwoest. ( 46
). 

Een paar weken later, op 5 september 1566, trok een veldpredikant 

door Eeklo. Toevallig zag hij daar nog een kruisbeeld rechtop slaan «ende 

sprack tot zijn medeghesel!en : wat gheck hancht daer 7 W eerpt hem af. 

Dwelc zijn medepleghers terstoot ghedaen hebben met die andere cruysen 

die up tkeerchof stonden ; want de zulcke en maghen ooc gheen cruysen 

gheluchten>. ( 47
). 

Dat er van geen echte beeldenstorm te Eeklo sprake is g,eweest, wordt 

nog eens uitdrukkelijk bevestigd door een ambtelijk schrijven van de ma

gistraal aan de Raad van Vlaanderen in dato 23 juni 1569. ( 48
). 

Er waren evenwel voorzorgsmaatregelen getroffen. Verwittigd van het 

komend gevaar. door de schepenen van het Brugse Vrije, hadden enkele 

vurige katholieken onder leiding van kerkmeester Amoul Bruusterman. be

sloten de juwelen en kostbare ornamenten in veiligheid te brengen. Het 

kerkgebouw zelf werd gesloten voor d~ eredienst. ( 49
). Samen met het op

treden van de baljuw was dit een beslissende factor in de feitelijke mis

lukking van de beeldenstorm. 

(43) M. VAN VAERNEWIJCK. (J.w. I. blz. 55 

(44) M. DELMOTTE. (J.w. 

(45) ARA-1<13 75. f• 67r0
• 

(4G) ibid. f" 75v", 69v". 
(47) M. VAN VAERNEWI.JCK. (J.w. I. blz. 2cl4. 

(48) RAG-RVI Corrcspondcnlic 37, blz. 27. 

(49) ARA-RK 34490, I" 33r". 
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Toch hadden de hervormden nog steeds de wind in de zeilen. Reeds 

waren een viertal kinderer.. binnen de stad geboren «die men nyet en be

gheerde kersten te doene naer de costume van onse moedre de heleghe 

Kersten Kercke maer bijden ministers ende andere ongheoorlofde per

soonen». ( 50
). 

Thans konden de predikaties ongehinderd plaats vinden op de markt 

en op het kerkhof. Later hadden zij veelal plaats ten westen van de stad 

op het erf van een pottenbakker, genaamd Jacoh de Potbackere. ( 51
). 

Onderlussen wordt de volledige Eeklose magistraat. samen met de 

stadsklerk Jan Y man le Brugge ontboden bij graaf Egmont, om verslag uit 

te brengen over de toestand ter plaatse. ln een manifest, gericht aan het 

stadsbestuur en ondertekend door meer dan 100 Eeklose calvinisten, had

den deze laatsten het aftreden van de wethouders geëist. De besprekingen 

te Brugge duurden van 26 tot 30 september. ( 52
). 

Wanneer de Eeklose hervormden vernamen dat hun geloofsgenoten 

te Gent op 10 october 1566 een tempel opgericht hadden buiten de Brug

se Poort ( 53
). was dit voor hen een spoorslag om hetzelfde te proberen le 

Eeklo. 

Ondanks de tegenstand van de magistraat. kwam de tempel er toch 

rond half november op de Brug!se straat. tussen Eeklo en Raveschoot Het 

was de laatste fase ir: de volledige ontplooiing en vrije uiloefening der 

«nieuwe religie». Naast de zon- en feestdag~en, werd er eveneens op don

derdag, marktdag te Eeklo, gepreekt. ( 54
). 

Alles liep gesmeerd voor de hervormden tot 5 februari 1567, datum 

waarop Egmont in hoogsleigen persoon te Eeklo verscheen. ( 5 ''). De Cal

vinistische leiders Jan Lippens fs Jan, Mr Bertelmeus de Vuldre, Katelijne 

de Crekele en Gelein Coppens werden op het stadhuis ontboden. In het 

bijzijn der wethouders vroeg de goeverneur-generaal hun, waarom zij nog 

hun predikaties voortzetten, wijl zij toch bij monde van de magistraat bevel 

hadden gekregen daarmee op te houden. Waarop de hervormden ant

woordden dat zij van geen enkel verbod afwisten. Zij toonden hem zelfs 

een gesdhreven toelating van de heer van Backerzele, zijn stadhouder. 

(50) ibid. 
(51) ARA-RB 75, fo 75r0

• 

(52) ARA-H.K 34490, [0 12v0
• 

(53) M. DELMOTTE a.w. blz. 349. 
( 54) < lesdiets sectaire-s preschirent bi en de u x mois principalemetn les fesles et di

mcnsc-hes et aussy souventeffois le joedy. jour de marchié au di ct Eecloo >. 

ARA-RB 75. f0 73r0
• 

155) <Item ghepresenteert mijn( en) heere den princ.e van Gavre, gouverneur vanJen 

lqnde ende graefscepe \'fin Vlaendren, Arthoys, enz. hier binder stedP. wesendc 

xxiiii stede canncn wijns ... > ARA-H.K 34-~91. [0 13r0 
: ARA-RB 75. fo 81r0

• 
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Hierop sprak Egmont deze historische woorden uit, die meteen de lotsbe

stemming der hervormden bezegelden : «Comment messieurs vous obeys

sez plus au servitem que au maistre 7» En zich speciaal tot hen richtend 

voegde hij er aan toe : «Baljuw, ik zal hier honderd ruiters laten». 

Naderhand had er slechts een predikatie meer plaats : op 16 februari 

1567. Kort daarop werd de tempel gjesloopt. De repressie was ingezet 1 

Het mag ondertussen wel een bittere ironie van het lot genoemd wor

den, dat een figuur als Egmont, die in zijn functie van gouverneur-generaal 

van Vlaanderen, de hervorming overal de kop had ingedrukt. een jaar later. 

zelf het schavot zou dienen te heklimmen, beticht van schuldige nalatig

heid in het uitoefenen van zijn bediening. 

3. DE REPRESSIE 

a. Aankomst van Egmont's troepen en eerste razzia's. (februari-juni 1567). 

Zoals wij hoger zegden liet Egmont na zijn bezoek op 5 februari 1567. 

100 man van zijn bereden gendarmerie, de befaamde «roorocks» ( 56
) als 

een versterkte politiemacht achter. Andere inlandse troepen werden kort 

daarop ter aflossing gestuurd o.a. troepen van kapitein Destambruges en 

een vendel voetknechten van Kapitein dela Mote. ( 57
). 

Begin april 1567 reisde baljuw Frans de Baets met de stadsklerk 

Filiep Ysembaert naar Brussel om graaf Egmont in te lichten, dat de her

vormden allerminst van plan waren hun activiteiten te staken. Na 10 dagen 

brachten beide ambtenaren het formeel verbod van elke uitoefening van 

de hervormd~ godsdienst met zich mee. ( 58
). Wanneer ook deze bood

schap genegeerd werd, konden krachtiger maatregelen niet langer meer 

uitblijven. 

Inderdaad einde mei verschenen de «roorocks» vanuit Gent opnieuw 

te Eeklo. vergezeld van Gemard Rijm. baljuw van St-Pieters : 4 man wer

den in een nachtelijke razzia aangehouden, waaronder de lwee school

meesters Jan de Spieghele en Jan van der Muelen. Deze laatste zal een 

maand later le Eeklo gehangen worden. Onder de hervormingsgezinden 

brak een ware paniek uit : (F.nde daer lieper wel xx wech van de princi

pale van Eecloo : dese vluchten cornpasselicker dan noynt de Valdoysen; 

in haer hemden baervoets ende hloolshoofls, ende doken alzoo int cooren. 

Ander waren zoo vande vreese wechghedreven dal zij bij der nacht wel 

vijf of zes mijlen weechs vluchteden. vreesende dat haer die peerden ach

lerhaeiL zouden hehhen. Zij waren !Jeancxl loller doot toe; want die roode 

(5G) roorockx = rode rokken, aldus genaarnel nnnr hun militaire kledij. 

(57) ARA-RK 34491. f" 13r0
• 14r0

• 

(58) ARA-RK 34'191, f" 2sr•. 
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rocx slougher ter middernacht haer trompetten, ende maecten zulck ghe

schal met die husen open te smijten, dat ;dj al die voghelen uut haer nesten 

verjaechden. Sommig,he meenen, dat dit willens gheschiede, om dat die 

ander vluchten zouden. Zij waren beticht, dat zij, ten ontbieden, van die 

van Axele, ter bewaernesse van haren preelicant tAxele ghecommen waren, 

int eerste als de veldpredicatie zeer floreerde». ( 59
). 

Een der voornaamste gevluchte leiders, Jan Lippens. werd in juli 1567, 

te Brugge opgespoord, blijkbaar zonder resultaat. ( 60
). 

Enkelen slaagden er zelfs in Engeland te bereiken. ( 61
). 

b. De eBrste terechtstelling te Eeklo op 28 juni 1567. 

Van Aksel uit reisde de beul of «hangmam op 28 juni naar Eeklo 

om een der gevangenen van de voorbije razzia, de schoolmeester, 1an van 

der MueiPn, terecht te <>tellen. Uit vrees voor de komende repressie had hij 

aanvankelijk zijn weinige bezittingten lP gelde gesteld en was gevlucht. Üp 

aanraden van zijn geloofsgenoten was hij dan loch maar temg gekomen om 

in de nachtelijke razzia van einde mei aangehouden te worden. Als voor

naarnste beschuldiging werd hem ten laste gelegd. dat hij hervormde pre

dikaties in zijn huis hield. Rijzonder interessant is het relaas van zijn onder

vraging omdat zij epn licht werpt op de gemoedsgesteltenis van een vurig 

aanhanger van de nieuwe leer en van de zedelijke moed, die hij in het 

aanschijn van de dood. voor zijn rechters opbracht. De man was kreupel 

aan handen en voeten «sonderlinghe in de handen, achterwaert ghecromt 

ende zeer mesmaect, ende placht een zeer schamel kindt te zijn». Üp de 

vraag waarom hij aan de wet niet gehoorzaamd had. die hem verbood 

nog school te houden, «mits dat die kinderen in peryckel waren om met 

zijn quade leerlinghe bedorven te werden » antwoordde hij «dal hij 

anders gheen brootwinnyng~he en hadde, dan zijn schole te hauden : 

zij zaeghen hoe aerm een meinsche van handen en voeten dat hij was. 

niet ghestelt om zijn wijf ende cleene kinderkens anders den cos! te 

moghen winnen. dan metter scholP. Wilden zij hem onderhaut geven 

om hij te leven. hij wilde gheerne afstaen van schole te hauden ; maer 

te moeten ghaen bedelen, ende de lieden lastich vallen. als hij met Godt 

en met eeren zijnen cost winnen mochte. en dochte hem niet expedient 

Ie zijne. I-lij en wiste ooc niet, waer;nne hij de kinderen bedarf. dan dat 

hij haer quade zeden afnam ende poochdese in Coclts wet te instrueren. 

ende hem te leeren minnen ende ontziene. » Nog werd hem gevraagtl 

(59) M. VAN VAERNE\VIJCK. a.w. 11. blz. 277. 

(60) 1\. C. DE SCI-IREVEL. Troubles rc•/igi<'UX du XVf!> siêclC' ou quorlier t!f' Rrurws. 

( 1566-1568). Soc. d'Emul. de 11ruges. 5e srrif'. clJ. V. hlz. O!). 

(61) 1'1. VAN VAERNEWIJCK .. o.ll'. 11. blz. 2ïï. 
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waarom hij zijn pasgeboren kind niet liet dopen. Hierop vroeg hij : « of 

daer ooc eenighen ghestelden tijl toe stonde. » Op hun bevestigend 

antwoord, replikeerde hij : « hoe macht dan bij ghecommen zijn, dat 

Chrislus zelve xxxiii jaren audt was. als hij ghedoopt was. Niet min, 

up dat men niet zegghen en zoude, dat hijt met de herdoopers hilde, 

7oo wilde hijt gheerne doen doopen, alzoot behoorde, in vlaemsche, 

zoo dat elc verstaen mochte, zoo die ministers deden, die daer ghepreect 

hadden. » Op de vraag waarom hij eigenlijk de kerk schuwde en waar

om hij er zijn kind niet wilde laten dopen, antwoordde hij : « hij en 

wist van de keercke gheen quaet te zegghen, dan dattet een huus of 

~-hestichte was ghelijck ander, van moortel en steen ende haut etc. 

ghemaect, ja daer men weereken in behoorde te doene, te weten 

dwoort Godts den volcke te vercondighen, Godt te bidden ende Le 

dienen.» 

« Zij spraken dat men zulcx daer dede. Hij zeyde neen ; men dede 

daer veel afgoderije met hauten ende steenen beelden ende andersins. 

meenden die messe ende thelich sacrament van den autare ; ende die 

daeraf minister waren. die waren vul ghiericheyt ende vul boosheyt. » 

Verontwaardigd antwoordden de schepenen dat dit godslasterlijke woor-

den waren. Toch wilde hij er geen jota van terugnemen. « Hij sprack 

dat men in de zaken Coclts behoorde Godt meer onderdanich te zijne 

dan de meinschen. » Vermits hij in zijn boosheid hleef volharden werd 

hij tot de strop veroordeeld. Laconisch besluit de geschiedschrijver: 

< Ende wart ghehanghen als een vledermuus an eenen boom alzoo men 

ghaet van Eecloo naer Raveschoot Godt hehbe zijn ziele, waer voren 

ie zeer vreese ». ( 62
). 

In het verhoor van Jan van der Muelen vinden wij de voornaamste 

stellingen der hervormde leer terug : een rechtstreeks beroep op het god

delijk leergezag, zonder de tussenkomst van de Kerk. die als instelling 

niet aanvaard wordt. het verwerpen van de heeldenverering en de algemene 

grief tegen de onwaardigheid van sommige priesters, met een ondertoon 

van sympathie voor de wederdopers. 

c. Nieuwe bezetting d(xJr de <roorocn op 3 juli 1567. 

De terechtstellingJ van Jan van der Muelen had de gemoederen 

allerminst bedaard. Minder dan een week later, op 3 juli, rukken de 

<roorocx) met slaande trom opnieuw Eeklo binnen. Marcus van Vaeme

wijck, legt de schippers van de Koomlei. die het uiltukken van de 

troep naar Eeklo bekeken, de tegenover meknar slaande opinies van de 

(62) M. VAN VAERNEWIJCK. a.w. 11. hlz. 277. 
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man van de straat in de mond : « ziel daer de roof rocx, die rijden uut 

ler backynghe, om die lieden onghelijck te ghaen doene ; waer up ander 

andtwoorclen, dal datte wel de schuld vande ghues was, in welc ver

driet zij ons gebracht hadden. Dander zeyden : die papen haddent 

ghedaen, ende waren de eerste cause van al dees roere ende ver

d~iet. » ( 69
). 

Ondertussen werden er door de geestelijke overheid pogingen aan

gewend om de afgedwaalde schapen in de ware schaapstal terug te 

brengen. Vanweg:e de bisschop van Brugge werd er een licentiaat in de 

theologie gezonden, die een reeks sermoenen hield in de parochiekerk. 

De cyclus werd met een banket bt>sloten, waarbij aanzaten de baljuw, 

de voorschepen en de kerkmeesters. Ook de deken van Aardenburg 

hield zijn normale jaarlijkse kerkvisitatie. ( 64
). 

d. Eerste onderzoek door de koninklijke commissarissen 13-18 octo

ber 1567. Veranltvoorcling van de Eeklose magistraal : officiële voor

stelling der gebeurtenissen in tegenspraak met de feiten. 

Op 22 auQJustus 1567 hield de hertog van Alva zijn intocht te 

Brussel. Op 1 september Wt~rd reeds een afvaardiging van Eeklose sche

penen door hem ontvangen om « sauvegarde », dit betekent vrijstelling 

van be:z;etling voor de stad te bekomen. ( 65
). Zij werd toegestaan op 

voorwaarde dat hel katholiek karakter van de stad gehandhaafd bleef. 

Dit was reeds een verre aankondiging van een uiterst strenge 

repressie, die mel de oprichting van de Raad van Beroerte pas goed zou 

op gang komen. 

Op 13 october 1567 arriveerden le Eeklo de koninklijke commis

sarissen F rançois Corteville en Jan van der Buerch met opdracht een 

grondig onderzoek in te stellen naar de troebelen van 1566 en de om 

standigheden te bepalen, waarin deze hadden plaals gegrepen. 

I locwel zij door de schepenen op een overvloedig banket onthaald 

werden ( 67
), toch moet hun verschijnen een stevig onbehagen bij de 

(63) id. ll, blz. 289. 

(64) ARA-RK 34491. ro !Sr". 

(65) l\1. VAN VAERNEWJJCK a.w. 111. blz. 45. 

< Vpden c·ersten cnd"l andere daghen 'an September xvc !xvij, so waeren Pieler 

de Conynck, secpen (en) en (de) vincenl yman Bij laste vand (er) wet te BruussPie 

o ( m) me te v (er) cryghcn saulvegarde van Ie ducqz de al va voor des (er) stede 

twPicke zijlied (en) mede hrochten > ARA-RK 34491, fo 33v0
• 

( 66) > Item ghepresenteerl mijnen heere den commissaris Cartewille hier bind (er) stede 

camende o(m)me te communiqueeren zekere(re) zaken met die vand(er) wet 

annopende de Religie met tbqncket tsamen xxxiiii lb 17 s.p.> ARA-RK 3-1-192. [0 ttv 0 
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magistraat verwekt hebben, die in eerste illstanlie verantwoordelijk gesteld 

werd voor de wanordelijkheden van het afgelopen jaar. 

Betreffende vier essentiële punten moesten de schepenen zich ver

antwoorden : 

1 ) Het toelaten van de hagepreken binnen de stad. 

2) Het niet inroepen van de hulp der stadsmilities (neringen en 

schuttersgilden). 

3) Het laten oprichten van een tempel. 

4) Welke maatregelen er gJetroffen waren tegen de calvinistische 

ministers, schoolmeesters en andere aanstokers ? ( 67
) 

Na het advies van Gentse rechtsgeleerden ingewonnen te heb

ben ( 68
) wordt op het eerste punt toegegeven, dat een deel der inwoners 

besmet waren door de nieuwe leer. Voor de rest wordt de houding van 

de magistraat in een gunstig! daglicht gesteld. Dat men alles zou gedaan 

hebben wat mogelijk was om de predikaties te beletten, werd, zoals wij 

reeds hoger gezien hebven, tegengesproken door het g·etuigenis van de 

pastoor, die een ingrijpen met 40 man voldoende vond, om de bage

preken te beletten. Dat de katholieke eredienst nauwelijks één dag on

derbroken was, wordt eveneens tegeng~esproken door de feiten: vanaf 

9 augustus tot op het einde der maand, vormden de calvinisten een 

aanvallende minderheid, die elke uiting van het katholiek geloofsleven 

onmogelijk maakte. 

Het grootste deel van de verantwoording bestaat uit algemene 

beschouwingen en va·ge aanlijgingen aan de hogere besturen. die door 

hun lakse houding mede verantwoordelijk werden gesteld voor de voor

bije wanordelijkheden. In de gegeven omstandigheden kon er van een 

krachtdadige weerstand geen sprake zijn, aldus de wethouders. 

Wat het tweede punt betreft : het aanwenden van de plaatselijke 

gilden, hier bevindt de magistraat zich kennelijk op glad ijs. Nadat al 

(67) ARA-RB 75. fo 64r0
• 

E. NEEL.EMANS. Gesc/tiedcnis der Stod Eecloo, o.w. l. blz. 40-48. 

(68) < Vpden xvjen ende ·.&ndeTe daghen der voors maendt (october 1567) so wacren 

fran ( chois) de Baedts. bailliu. Jooris Kervyn, ].urchm ( ceste )re, dancel Savary, 

Corn(elis) sanders ende Pie!C'r de Conynck. scepcnC'n metgaders ph(ilip)s ysem

baert clercq te Ghendt bij g]!elePCde o ( m) me hemlieden te kradene ende advi

seren o ( m) me tandwoordene tC'n polneten articlen ende Interrogatoire hem!. ghe

gheproponeert bij edele end(' weNde !weren Mrs fran ( choys) cortewyle ende 

.Jan vand (er) J,urcht racd<'n sconincx ons dwduchs heNen en (de) co ( m) mis

sarissen d ( acr) toe ghcordonnccrt ende vachkrclen elc twee daghen ende den 

voorn. clercq vier daghen ghemNd rial hij in stede blijv<•n moeste verbeydende 

noer tghelH•soingneerrle tsamPn xxi lb p. > ARA-RK 34492. [0 26v0
• 
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de geluigen verklaard hadden, dat de gildebroeders onbetrouwbaar of 

verdacht waren. omzeilen de wethouders de klip, met te zeggen dat 

er geen eigenlijke neringen beslaan « nemaer zulck alsmen voor guldens 

naempt, zijn alleene vriendelijek vergaderinghen zond (er) bedwanck 

ende ooc in zeere cleenen ghetale. » 

In elk geval, verklaren de schepenen zouden zij toch onmachtig 

geweest zijn tegen hel groot aantal bewapende vreemdelingen, komende 

van Oost winkel, Ursel, Knesselare, Aalter, Hansbeke, Waarschoot, Slei

clinge, Zomergem, Ronsele, Lovendegem. Oosteeklo, Kaprijke, Basse

velcle, Assenede, Ertvelcle, Boekhoute, \Vatervliet, Waterland-Oude

man, Sint-Laureins, Sint-Jan-in-Eremo, Mielelelburg (Vl.), Sluis, Sint-

01argriete, Aardenburg, Maldegem en Adegem. 

Om hun eigen verantwoordelijkheid te beperken hadden de Eeklose 

schepenen er alle belang bij de lijst der opgesomde gemeenten zo indruk

wekkend mogelijk le malen en aldus de indruk te verwekken dat het 

hier bijna uitsluitend om vreemdelingen ging, wat allerminst het geval 

was. 

Wat de oprichting van de tempel betreft. het stadsbestuur bekent 

hier ronduit, dal het zich laten intimideren heeft door de calvinistische 

woordvoerders. 

Het laatste punl van beschulcli~ing wordt weerlegd met er op te 

wijzen dat twee verdachte schoolmeesters wèrden aangehouden en 

berecht. 

Besluit : Op twee belangrijke punten wijkt de verantwoording van 

de magistraat aL van de feilen : 1) Hel verhinderen van de hagepreken. 

2) Oe onbetrouwbaarheid van de schuttersgilden en meteen ook van 

een gedeelte van de magistraal wordt vercloezeld. 

Rond dezelfde tijd, dat de commissarissen le Eeklo hun informaties 

hielden, waren hardnekkige geruchten lol in Brussel doorgedrongen. dat 

er binnen de stad nog g;eheirne vergaderingen van de hervormde leer 

plaats grepen. Dit werd weerlegd door baljuw, burgemeester en sche

penen. ( 69
). Op het stadhuis zei f had men het bijzonder druk met 

(69) <Van dat bailliu, burchm(eeste)rc ende secpenen diverssche extraordinaire da

ghcn gheoccupeerl ende onledich ghewe~sl hebben te weten jnt hooren van 

diverssche groote jnformalien annop;mde de quartf' nyf'umare dat men alhier binnen 

der stede noch was houden (de) pressen, secretf' v (er) gaderyn ( ghe) ende com·<'n

tiden achtervolghen (de) zeker briefven bij mf'•vrauwe de hertoginnc van Parme 

ghf'dacn scrijven, het hooren van diverssche criminelen examen end<' informatien. 

voorts van vele en (de) diverssche daghen jnt scep<'nhuus dPs (er) <tNle gheoccu

pecrt ghcweest thcbben met alle de p<'rsoon<'n van ( dN) nieuwer religie ,!ie alhtN 

ter pr<'chcatie ghewecst hadden ... > /\Ri\-RK 3--1492 f" 30v0
• 
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het ondervragen van al de personen. die aan de hagepreken deelgeno

men hadden. ( 70
). 

e. Ondf'lrzoek naar de ulucl1ielingen - 26 april 1568. 

Op 26 april 1568 kwamen de koninklijke commissarissen François 

Corteville en Jan van der Burch opnieuw naar Eeklo om informaties in 

te winnen betreffende de gevluchte personen. Volgende personen werden 

toen als gevlucht of afwezig opgegeven (7 1
) : Jan Lippens fs Jan. 

r. Ir Berthelmeus de V uldere. Jacques de Vulder en zijn vrouw Sara, 

Amold Pieterheyns fs Joris en zijn vrouw Margriete. Lieven de Vos en 

zijn vrouw Josijne, Frans Spieghele, Daniel W ante fs Daniel en Mar ie, 

zijn vrouw. Zeger \\'ittevronghele en zijn vrouw Agnes. Antoon de 

l~ijcke en zijn vrouw Anna, Piet er van Coctenbossche alias T oors, 

Adriaan van den Torre en zijn vrouw Lievijne, Victor de Crekele en 

zijn vrouw Vincentine. l\1ichel de Clercq en zijn vrouw Francisca, Vin

cent van Peene en zijn vrouw Arnoldine, Vincent de Voghele, Jacques 

Lambrecht fs Simoen en zijn vrouw Francisca. Guillaume Lamsoet, 

Arnout Claeys. Jan Lindeman fs Laureins en zijn vrouw Christiane, 

Elooi Lindeman fs Vincent en zijn vrouw Katrijne Pieterheyns, Filiep 

\Veyns alias Cramer en zijn vrouw Jozijne. Frans d'Herckere en zijn 

wouw T'v1argriet. 

Andere verdachten zijn na een tweede of derde maning voor de 

baljuw te Eeklo verschenen. Het zijn Erasmus Parisis. Passchier Clais

sone. .Jan Claissone, Jan de I-londt. Jasper Casteleer, Jacques Lippens 

fs .Jan en Lieven Ondermaerck. 

Verder zijn nog afwezig : Elooi Bezoete en zijn vrouw Godelieve, 

verdacht van anabaptisme, Jan de Spie~hele en zijn vrouw Anna. Jacob 

Bezoete en zijn vrouw Jozijne Sanders, Pieter Bezoete en zijn vrouw 

eveneens verdacht van anabaptisme; Cornelis van den Eede fs Jan, 

Amold T aets. Pieter Wan te. Nog afwezig zijn : lsabelle en Jacquemijne 

Sanders. dochters van .Jan ; Thomas, Passchier. Maria en Anna, kin

deren van Geert Dierkins, vertrokken op 21 april. I lebben zich eveneens 

van Eeklo verwijderd : .lacquemijne en lsahella. dochters van Jon Pijl 

en Antoinetle, dorhter van l\1ichiel Rucquel. 

( 70) < V nnrlat ph (i) I (lp) s yscmhnNl dercq rlivNssche cxtrnorrlinairc rlagh<'n onleclirh 

c•nd,. ~heoccup<·Nl ~hc·w<'<'sl h""ft meiiPr W<'l inclc voorn. nffairen. zo wel met 

lscrijvc·n van divcrssrhe f:lronl<' jnformntic·n nnnopc·n (cl<') die van ( riN) nycuwc 

rc·lilli<' als andr<' rliv<'rsschr criminrc·le examen ende infomlntien ~. AH!\-RK 34492, 

f" 3v 0
• 

(71) ARA-lW 75. f" 82r"-89v". 
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Deze lijsten waren tevoren, op 11 april, reeds te Gent ingediend 

door de baljuw. (1 2
). Bedoelde personen zullen zich voor de hertog 

van Alva moeten verantwoorden. 

f. De eerste Eeklose veroordeelden voor de Raad van Beroerte ,.._... 1 sep

tember 1568. 

Bovenvermelde personen werden allen gedaagd voor de Raad van 

Beroerte en bij verstek veroordeeld tot eeuwige verbanning en verbeurd

verklaring van hun goederen. ( 73
). 

g. Pogingen tot reconciliatie van alle inwoners. ( 1568-71). 

Niet allen konden het harde lot der verbanning en gedwongen 

scheiding dragen. Sommigen hadden in een voortijdige vlucht vrouw 

en kinderen moeten achterlaten. In naam van deze laatsten werd reeds 

op 4 november 1566 een smeekschrift gericht lot graaf Egmont. (1 4
} 

om de terugkeer der afwezig·e echtgenoten te bepleiten. 

In diep menselijke bewoordingen nemen de vrouwen het op voor 

hun echtgenoten : « Regard nemende up dat zij alle zijn arm, scamel 

ghesellen belast met huerlieder huusvrauwen, die zom zwaer zijn ende 

bevrucht met kind, ende zom met 21es. acht oft thien cleen kinderen, 

ende eeneghe meer ende min. Al niet hebbende omme bij te levene dan 

zulcx als de mans met huerlieder neeringhe ende zueren aerbeyt winnen 

moghen, twelcke hemlieden alsnu failliert. » 

Het onderzoek eindigt na een krachlig pleidooi voor algemene am

nestie met de woorden : « Dit doende zult een groot weerek van 

Dntffaermertichden doen ende hemlieden der suppl ( eanten) ende kin

deren verbinden eeuwich voor de welvaerl ende prosperiteyt van mijnen 

voorn( omden) heere (Egmont) te bidden.» 

Deze oproep zou weinig baten, want wij hebben in bovenstaande 

lijnen het verloop der hevige repressie gevolgd, die haar hoogtepunt zou 

bereiken met de oprichtin~ van de Raad van Beroerte. 

(72) < Vpden xien ende andere daghen van voorsereven maendt (april 1568), so was 

de voorn. bailliu te Ghcndt bij co ( m) missarissdn overdraghen de persoon en fugi

tiven dewelcke alsnu ghedachvaert zijn te co ( m) pareren jn p (er) soone voor 

mijn (en) heere den hertog he van Albe ... > ARA-RK 3·H92. f" 28v0
• 

( 73) < Son Excellence vuydant Ie prouffict des dictz deffaultz et déboutcmcnt. bannyt 

les diets adjournez et chascun d'eulx pcrpétuoll<'ment et à jamais hors de tous 

les pays et oeigneuries de Sa fvlajesté... ct confisque tous et quelzconcques leurs 

biens au prouffict de Sa l\lajesté. > ARA-RB 6, f• 235r0
• 

(74) RAG-RVI. Correspondentie 34 (3051 ). 1566. 
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Na 1568 evenwel. spande de geestelijke overheid zich in om alle 

inwoners van twijfelachtige geloofsbelijdenis, opnieuw met de Kerk te 

verzoenen. 

In 1570 stuurde men hiervoor vanuit Brugge, meester Jacob van 

der Eecken aartsdiaken en heer Jacob Kervijn, kanunnik van St

Donaas. ( 75
). Weigerin!li hiervan liep op nieuwe rechtsvervolging 

uit. ( 76
). De bisschop van Brugge, kwam hiervoor van 21 tot 23 sep

tember 1571 persoonlijk op bezoek bij burgemeester Joris Kervijn. (7 7
). 

Latere vermeldingen van processen tegen niet gereconcilieerde per

sonen, wijzen er op dat ook deze poging niet als volledig geslaagd kon 

beschouwd worden. 

4. DE SOCIALE INFILTRATIE VAN I-IET CALVINISME. 

a. Minimum aantal calvinisten te Eeklo. 

De kroniekschrijver Marcus van V aernewijck deelt mede dat tijdens 

het wonderjaar 1566-67 het aantal misgangers te Gent tot op 1/4 ge

slonken was. ( 78
). Na grondig onderzoek kwam M. Delmotte tot de 

vaststelling dat er tijdens deze periode te Gent minimum 1400 à 1500 

rechtgelovige calvinisten waren. Üp een toenmalige bevolking van circa 

60.000 inwoners, hetzij nagenoeg 12.000 families, vertegenwoordigen de 

Calvinistische gezinnen 12 à 13 % van het geheel. (minimumcijfers). 

Vergelijken wij hiermee de cijfers van Eeklo, dat naar een opgave 

in de graantelling van december 1565, ongeveer 4800 inwoners telde 

( + 1200 voor Lembeke). Aan het normaal gemiddelde voor die tijd 

van 5 personen per gezin ( H) brengt dat ons op 960 families maximum. 

Van 122 families hebben wij sporen ~evonden dat zdj openlijk van 

(75) < Item hetaelt Mr Jacop vander Eecke archidiiikene metgaders heer Jacop Ker· 

vijn... Canoniek van Ste Donnaes binnen Brugghe. hier hinder stede wesende 

o(m)me te reconcilierene diversscha inzetenen der zelver stede~ ARA-RK 

34496, f" 19v". 

(76) <Item eenen messagier vanden Raede met zekeren beslooten letteren annopende 

toversenden vanden processen vanden persoon en die hem! (i eden) nyet ghecon

cilieert en hadden~ ARA-RK 34496, f" 9v''. 

(77) < Item betaelt ,looris Kervyn, Burchmeeslere over de verteirde coste lzijnen 

hu u se ghedaen btjden E. heere en (de) vadre jn Gode Mijnen heere den Bisschop 

van Brugghe hier binder stede wesende de xxic xxi/" en(de) xxilij daghen va(n) 

Septemb(er) lxxj p(er) quictan(cie) cv lb xix s. par.~ ARA-RK 34496, f" 22v". 

(78) M. VAN VAERNEWIJCK. a.w. 11. blz. 74-75. 

(79) A. DE VOS. Derlig jaar Bevolkingsevolutic Ie Evergem, (1571-1601). Hande

lingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde LP. Gent. Nieuwe 

reeks Deel XIV-1960. 

77 



Calvinistsche sympathieën verdacht werden en meestal zelfs verban
nen en veroordeeld. 

Hoe ruw deze schattingen ook mogen zijn, treffend is wel dat wij 

voor Eeklo een procent vinden ( 1~ %) dat wonderwel overeenstemt met 
de Gentse cijfers. 

Zo Gent al bekend stond als een Calvinistische burcht, dan was 

Eeklo, alle verhoudingen in acht genomen, het met minder. Een post 

uil de stadsrekening van 1568-69 deelt ons mede, dat er niet minder 

dan 53 personen waren. die hun kinderen naar Calvinistische ritus had

den laten dopen en dat er 29 personen waren, die weigerden de eed 

van trouw aan de katholieke kerk af te leggen. ( 80
). 

Een jaar later vernemen wij dat de stadsgriffier vergoed wordt om 

136 inventarissen te schrijv,en, zowel van roerend als van onroerend 

goed en dit van 68 gevluchte en verbannen personen. ( 81
). Op 7 april 

J 570 werden de inventarissen van 37 gevluchte personen overgemaakt 

aan Loys van Havre, ontvanger van de confiscaties voor het Brugs 

kwartier. ( 82
). 

Zo het spijtig kan genoemd worden dat geen enkel van bovenge

noemde inventarissen bewaard is g!ebleven, dan mogen wij er ons toch 

over verheugen een vrij volledige reeks confiscatierekeningen te bezit

ten, de enige bronnen, die ons toelaten te peilen naar de sociale stand 

( 80) < Item voor tscrijven copieren ende inscriveren van alle de bewijsen ende pro

cessen alhier ter vierschare ghejntenteert bij F ranchoys de Baedts, bailliu ten 

laste van liii persoonen de welcke huerlieder Kinderen hebben ghedaen doopen 

by den ministers vanden sectarissen metgaders noch zekere andere xxix persoonen 

de weicke nyet en hebben willen eedt doen naer jnstitucie ghebooden en (de) 

cheremonien vand (er) oudde en (de) cathoiycke religie en (de) romsche Kercke. 

ende jn alle de voors. zaken ende processen zo verre gheprocedeert tot conclusie 

jn Rechte, zo dat die vand (er) wet alhier de ken nesse' benomen es, ende voorts 

alle de voors. processen ghezonden jnde Raedt we sen (de) nevens zijne excellen

(tie) te Bruusseie xxx lb > ARA.RK 34493. llv0
• 

( 81) < Item den griffier deser stede van ghescrcven ende ghemaect thebbene hondert 

zessendertich jnventarissn van alle de jnmmueble en (de) mueble gocdinghen van 

Ixviii p (er) soonen fugitiven ende ghebannen ter eausen van de voorleden troublen. 

metgoders van diYerssche atlestatien ooc ~hescreven ten verzoecke ,·an Loys van 

havere ontfanghe (re) van de confiscatien, vut crachte van (der) c ( o) missie hem 

verleend! van weghen der Co Ma. onsen gheduchten heere de somme van 

xi lb p. ~ ARA-RK 34494. f• 13v". 

(82) < Vpden vije dach van April xvcixx naer Paesschen so was den voorn. clcrcq 

te Ghendt bij Loys van Havre on_tfanghe(re) van (den) confiscatien overdraghcn 

de prisien vanden goedinghen van xxxvij p (er) soon fugitivcn en (de) ghcbannen 

ter ruusen v.md (en) voorl. troubles, ghcpresen bij die vand (er) wet achtervol

ghen(de) tiast van zijne Excellen(lie) ... > ARA-RK 34494, f• 32v". 
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der Eeklose calvinisten. In onze inleiding, schetsten wij trouwens reeds 

het groot belang van bovenvermelde bronnen. 

b. \Voonplaats, beroep en sociale stand der Calvinisten. 

De figuratieve kaart van Pourbus van 1562 ( 83
). de g:raantelling 

van december 1565 ( 84
) en een legger der renten van de armen van 

1556 ( 85
), benevens de oudste staten van Goed maken ons vertrouwd 

met de 16e eeuwse topografie van Eeklo. 

\Vij onderscheiden er een centraal deel : Eeklo-Binnen met als 

voornaamste straten : de Markt. de Hospitaalstraat of Grote Straat (hui

dig;e Stationsstraat), de Kerkstraat, de Boelare, de Molen straat, de 

Brugse straat (thans Kon. Alberlstraal). het Stoofstraatje of Hondekot

straatje (thans Colleg;eslraal), de ZuidmoerstraaL het Visstraatje, de 

Krommewaalstraat met het Paardenkerkhofstraatje (verbinding Kerk

straat-Boelare-Molenstraat). Dit zijn de centrale straten op het plan van 

Pourbus aangeduid. Ook de Vlaminckstraat, het Kaaistraatje, het Co

cquytslraatje en het Victor Ketelboeterstraatje bestonden toen reeds. 

Als perifere wijken of straten (Eeklo-Buiten) geeft de graantelling 

op : Balgerhoeke, Raveschoot, Nieuwendorpe. de Zandvleuge, Sint-Jans

huisgoed, Peperstraat, de Bus ( Lazariegoed). Aalschool, Oostveld, de 

Vromboutstraat, de Boterhoek en de Waai. 

Meer dan de helft van de bevolking was g!econcentreerd in Eeklo

Binnen. Het is dan ook zeer natuurlijk dat het grootste deel der Calvi

nisten in de eigenlijke binnenstad woonde. Inderdaad op de 52 verdachte 

gezinnen, die wij bij benadering konden ~itueren. waren er 46 gehuis

vest in Eeklo-binne>l, de meesten langs de markt of « de groote strate », 

enkelen in de Boelare en de Kerkslraat. 

Wat hét beroep en de sociale stand betreft zijn de g•egevens nog 

kariger. Slechts van een 25tal personen konden wij het beroep of de 

functie achterhalen. Sommigen ervan behoorden tot de aanzienlijkste 

burgers van Eeklo. Jan Lippens was verscheidene malen schepen en bur

gemeester geweest. Zijn fortuin was aanzienlijk te noemen. Samen met 

de chirurgijn Bertelmeus de Vulder. eveneens vmschillendc malen sche

pen en burgemeester, was hij de woordvoerder der Calvinisten geweest. 

bij hun onderhoud met Egmont op hel stadhuis. Zijn titel « meester :~o 
wijst er trouwens op dal hij een universitair gediplomeerde was. 

Erasmus Parisis, waard uil «de Galeye > was een vermogend koop

man; Gelein Cappens was een graanhandelaar en Jan Bezoete, schepen 

(83) E. NEELEMANS. a.w. I. afgedruLt buiten tekst. 

(84) RAG-RVI. Correspondentie 1565. Op dit belangrijk document werd m1j gewezen 

door de heer Rijksarchivaris, A. Wyffels, waarvoor mijn hartelijke dank. 

(85) SAE - 1606. 
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van het verlopen jaar 1565-66. Joris Kervijn werd nog burgemeester voor 

het jaar 1567-68 en later schepen. f\1attheus de Pau en zijn collegp. Cor

nelis Sanders, bekleedden eveneens aanzienlijke ambten. Van Loys Sa

vary en Loys de Voghele weten wij dat zij lot de gJeestelijke stand 

behoorden en afvallig werden. Verder vinden wij in he~ Calvinistische 

kamp nog twee onderwijzers : Jan de Spieghele en Jan van der Muelen, 

ook de schout Gillis Diserin had zich gecompromitteerd. Dit was even

eens het geval met de stadsbode Joris Blondeel en de boekhandelaar 

Filiep Weyns. Dit wat de klasse der handelslui en de hogere en intel

lectuele standen betreft. 

\Vij weten reeds hoezeer de schuttersgilden besmet waren. Over de 

rol der Eeklose rederijkerskamers is ons niets naders bekend. Wij stellen 

slechts vast dat de traditionele posten tot subsidiëring der rederijkersspe

len vanaf de beroerten, door de commisarissen geschrapt werden met de 

bemerking dat deze zotternijen nu maar moesten achterwege blijven. ( 8 ~). 
In de meeste steden trouwens o.a. te Gent, hadden de rederijkerskamers 

een calvinistische strekking~ ( 87
). 

Wat nu de handarbeiders betreft, in een kleine stad als Eeklo, al 

dan niet ambachtelijk gegroepeerd, hierover zijn onze gegevens nog 

schaarser. Wij treffen er de metselaar aan, bijgenaamd Bollemoes, de 

corduwanier Frans Plasschaert, de « mailler » Joos van Loo en de leden 

van het voldersambacht : Gijzelbrecht de Croocq, Jacques Dauwe, Fran

çois Loete en Jaspar Muesevoet. ( 88
). Van de calvinisten der perifere 

wijken zoals Pieter Marlens van het Oostveld, Jacques van der Straeten 

van Raveschoot, Pieter Plasschaert uit het St-Jansgoed en Amout Taets, 

die in een uitsluitend agrarische omgeving· woonden, moeten wij veron

derstellen dat zij landbouwers waren. 

c. Bezit der Calvinisten. 

In onze peiling naar de sociale infiltratie van het Calvinisme worden 

de onvolledige gegevens betreffende de beroepsstructuur, gecompenseerd 

door zeer preciese gegevens betreffende de geconfiskeerde goederen van 

50 Eeklose calvinisten. Aldus zijn wij in staat een voldoende genuanceerd 

beeld te schetsen van de sociale geleding van het Calvinisme te Eeklo. 

Ziehier dan onze methode : als basis gebruikten wij het meergeci

teerde nummer 1173 der Rekenkamer. Hierin worden voor de jaren 1568 

Lot en met 1575 de jaarlijkse inkomsten der onroerende goederen ver

meld, en tevens ook de opbrengst der roerende goederen. 

Schommelingen van de inkomsten der onroerende goederen over 

(86) ARA-RK 34490-34508. 
(87) M. DELMOTIE. a.w. blz. 356. 
(88) SAE-262. 
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deze 8 jaar verspreid zijn niet in de eerste plaats te wijten aan een 

verschil in de rentevoet, maar wel aan het feit, dat tijdens bepaalde jaren 

de opbrengst van een deel der geconfiskeerde goederen niet kon gereali

seerd worden, omdat bepaalde gedeelten ervan aanvankelijk niet verpacht 

of nog niet aohterhaald waren. 

In tegenstelling met M. Delmotte, die bij de bepaling van het bezit 

der Calvinistt-n afzonderlijk rekening hield met de opbrengst der roerende 

goederen en met het jaarlijks inkomen der onroerende goederen, en daar

door tot een enigszins dubbelzinnige interpretatie komt van hun bezit 

omdat er in feite geen rekening gehoud~n wordt md de roerende goede

ren, willen wij trachten door combinatie der beide gegevens een totaal

beeld te geven van het bezit der 50 Eeklose calvinisten, wier goederen 

daadwerkelijk aangeslagen werden. 

Hiervoor nPmen wij als vertr·~kpunt het hoogste cijfer van de jaar

lijkse inkomsten der onroerende goederen, omdat wij aldus het dichtst 

de werkelijke omvang der bezittingen benaderen. In de eerste jaren kwam 

het immers vaak voor, dat gedeelten van de eigendom onverpacht bleven. 

Dit geldt bv. voor de goederen van Jan Lippens in de rekening 1568 { 89
), 

waarin 6 items slechts pro memorie vermeld worden. De jaarlijkse voor· 

gebrachte inkomsten zouden dus in feite dienen vermeerderd te worden 

met de opbrengst van deze goederen. In diezelfde rekening werd nog niet 

eens de helft van de goederen van Erasmus Parisis in rekening gebracht. 

Alleen sluiten wij de cijfers voor 1568 uit, omdat zij in feite slaan op 

een periode, die begint in 1567 en bijna over 2 jaar loopt. 

Wat de aard der onroerende goederen betreft, zij bestaan uit huizen, 

landerijen. weiden en bossen, eveneens de opbrengst der renten. 

De huurwaarde van de huizen werd in deze periode geschat op cle 
penning 16 d.w.z. op 6,25 %. Dit weten wij door de berekeningen van 

Vangassen uil het lOOe Penningkohier van Ninove voor 1569. {~ 0 ). 
Magere zandgronden, zoals die te Eeklo veelvuldig voorkwamen, 

werden dikwijls slechts op de penning 25. hetzij 4 % geschat. Het is 

natuurlijk onmogelijk de juiste onderlinge verhouding der eigendommen 

onder elkaar af te wegen. Daarom gaan wij als volgt te werk om het globaal 

bezit der in de confiscatierekeningen vermelde personen te herekenen : 

waarde roerende goederen + waarde onroerende goederen, waarbij wij 

het maximumcijfer der jaarlijkse inkomsten vermenigvuldigen met 20, 

wal hetekent dat. wij de gemiddelde huurwaarde aan 5 % rekenen, wat 

zeker geen overdreven cijfer is, wanneer wij voor ogen houden dat zelfs 

bij een maximumopbrengst bepaalde items nog pro memorie vermeld zijn. 

(89) ARA-RK 18802. ro 74r0
• 

(90) Dr. I-1. VAN GASSEN. Geschiedenis van Ninovc 11. blz. 2~7. Ninovc 1960. 
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Neemt men als basis de jaarlijkse opbrengst, zoals Delmotte dat 

doet, dan loopt men gevaar steeds een deel der goederen over het hoofd 

te zien, terwijl de roerende goederen op zichzelf genomen, g;een voldoend10 

maatstaf kunnen bieden omtrent het bezit en de sociale stand der be
trokken personen. 

Tenslotte hebben de kohieren van de 10e en 20e penning ons aan

getoond, dat de rentevoet zelf tijdens de periode 1569-1575 weinig schom
melde. ( 91

). 

Ziehier dan de samengevatte resultaten van ons onderzoek. gerang

schikt naar de vermogensgroep en. (De basis hiervan is het meervermeld~ 
nummer 1173 der Rekenkamer, waarin de muntwaarde omgezet wordt in 

ponden tournois, hier gelijk aan de CarolusgJulden, waaruit 1 .gulden = 

40 groten of 6 lb tournois = 12 lb parisis = 1 lb gr. Vlaams). 

VERMOGENSTABEL DER EEKLOSE GECONFISKEERDEN. 

(volgens bezit ger'l.ngsrhikt) 

Naam Roerend vermogen + Onroerend 11ermogen C/ohaal vermogen. 

1. Lippens Jan 144 lb 11 s. + 1274 lb 13 s. x 20) 5637 lb 11 s. 

2. Lippens Jacques 362 lb 17 s. 6 d. + ( 1 78 lb 1 s x 20) 3923 lb 17 s. 6 d. 

3. Parisis Erasmus 123 lb 15 s. 3 d. + ( 149 lb 14 s. 6 d. x 20) 3 t 18 lb 5 s. 3 d. 

4. Pijl Is. en Jacq. + ( 62 lb 5 s. x 20) 124S lb. 

S. Sanders Am out 1S7 lb 14 s. 6 d. + ( 4S lb 16 ~- 9 d. x 20) 1074 lb 9 s. 6 d. 

6. Lambrecht Vincent 31 lb 8 s. 6 d. + (40 lb 10 s. x 20) 841 lb 8 s. 3 d. 

7. Taets Amout 3S3 lb 19 s. 6 d. + (23 lb 2 s. x 20) 81S lb 19 s. 6 d. 

8. s Wevers Magd. 3 lb 11 s. + ( 38 lb 1 s ~- x 20) 778 lb 11 s. 

9. de Key Joachim 64 lb 2 s. + ( 30 lb 1 s. x 20) 66S lb 2 s. 

10. Lippens Hendrik. 39 lb 3 d. + (28 lb 9 s. 6 d. x 20) 608 lb 10 s. 3 d. 

1 l. dHerckere Frans 1SS lb 11 s. 7 d. + (S ib 10 d. x 20) 2S6 lb 8 s. 3 d. 

12. Merckaert Marten 121 lb 4 d. + (S !h 1S s. x 20) 236 lb 4 d. 

13. Bezoete Pieter s lb 8 s. + ( 1 1 lb 2 s. 6 d. x 20) 227 lb 18 s. 

14. Casteleer Ja spar s lb 3 s. 9 d. + ( 10 lb 16 s. x 20) 221 lb 3 s. 9 d. 

IS. de Hondt Jan 30 Ib IS s. 6 d. + ( 9 lb 10 s. x 20) 220 lb 1S s. 

16. van den T orre Ad. 1 lb 1S s. d. + ( 10 lb 16 s. x 20) 217 lb IS s. d. 

17. de Voghele Thomas 16 lb 16 s. + (91 lh x 20) 196 lb 16 s. 

18. Pieterheyns Amout 4 lb 7 s. 1 d. + ( 9 ib I s. X 20) 18S Ih 7 s. I d. 

19. de Vuldere Jacques + ( 9 lb 4 s. 6 d. x 20) 184 lh 10 s. 

20. Oaeys Passchier 34 lb 9 s. 9 d. + (6 lh 6 s. x 20) 160 lh 9 s. 9 d. 

21. Dierkens T. P. A. 80 lb + (3 lb x 20) 140 lb 

(91) Stadsarchief Gent, kohieren van de tOe en 20e penning voor Evergem. \Vondel

gem en Sleidinge. 
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. van der Straten J. 29 lb 10 s. 3 d. + (s lb 2 s. x 20) 131 lb 10 s. 3 d. 

. de Dabhelaere G. IS lb s s. + (4 lb 10 s. 6 J. x 20) 10S lb 1S s. 

. Danckaert Victor 6 lb + (4 lb 19 s. x 20) lOS lb. 

. Lambrecht Jacques 3 lb IS s. 6 d. + (4 lb 13 s . x 20) 96 lb IS s. 6 d. 

. l'-'iaertens Pieter 80 lb 3 s. 9 d. + 80 lb 3 s. 9 d. 

. Katrijne We Pieterheyns 10 s. 1 d. + (3 ih 16 s. 6 d. x 20) 77 lb 1 d. 

. Van den Heede C. 76 lb 16 s. 9 d. + 76 lb 16 s. 9 d. 

. Loete Frans 6 lb 3 s. + (3 lb x 20) 66 lb 3 s. 

. de Rycke Pieter 1 lb + (3 lb x 20) 61 lb. 

. Mattheeus Jan S9 lb 1 s. 6 d. + 59 lh I s. 6 d. 

. van den Hende Joris S4 lb 15 s. 7 d. + 54 lb 15 s. 7 d. 
Moorthamere Vincent 1 lb 12 s. 9 d. + (2 lb 2 s. x 20) 43 lb 12 s. 9 d. 
Sanders Is. en Jac. 18 lb + ( 18 s. x 20) 36 lb. 
Verwee Gillis 22 lb 1S s. 6 d. + 22 lb 15 s. 6 d. 
de Crekele Gabriel 19 lb 12 s. 9 d. + 19 lb 12 s. 9 d. 
de Nokere Christ. 18 Ib 19 s. 6 d. + 18 lb 19 s. 6 d. 
Caiioen Jan 10 lb i2 s. + 10 lb 12 s. 
Oaeyssuene Jan 8 lb 1S s. 6 d. + .g lb 1S s. 6 d. 
de Spieghele Frans 4 lb 13 s. 6 d. + 4 lb 13 s. 6 d. 
Ondermaerck Lieven 4 lb + 4 lb 
Goossens Chrisliaan 2 lb 14 s. 6 d. + 2 lb 14 s. 6 d. 
Lampsoet Guil!aume 2 Ib 12 s. + 2 lh 12 s. 
Poppe Jacques 2 lb 11 s. 6 d. + 2 lb 11 s. 6 d. 
van de Kerckhove P. 2 lb 6 s. + 2 lb 6 s. 
Stalens Jacques 2 lb s s. 9 d. + 2 lb s s. 9 d. 
Toiiens Frans 2 lb 3 s. + 2 lb 3 s. 
de Smet Gillis. 1 lb 17 s. 9 d. + 1 lb 17 s. 9 d. 
Tollens Daniel 1S s. + 15 s. 
Lindeman Elooi 10 s. 3 d. + 10 s. 3 d. 

1 ) Vermogensgroep boven de 5000 ca~olusgulden. 

Jan Lippens met een vermogen van 5637 Jb 11 s.t., was ongetwijfeld 

een der rijkste mannen van Eeklo en samen mei Mr. Bertelmeus de 

Vulder, de onbetwiste leider der Eeklose Calvinisten. I--lij bezat een leen 

van 16 gemeten ( ± 8 ha) in de Moer dat hij verhuurde aan verschil

lende personen, heL huis < de Steur », meerdere gemeten bos en rente

inkomsten. 

2) Vermogensgroep van 5000 lol 1000 carolusgul den. 

Vier ir1 aantal. Zij behoren Lot de gegoede burgerij en bezitten naast 

een eigen huis, nog gronden die zij in pacht uitgeven. Zij stammen 

meestal uit de handelaars- en koopmansgeslachten en behoren tot de 

leidinggevende standen der stud. (Zie bijlage 1) 
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De opperste laag vertegenwoordigd aldus 10 % van het totaal 

Calvinisten, een volkomen normale verhouding binnen het geheel der 

bevolkingsspreiding. 

3) Vermogensgroep van 1000 tot 200 carolusgulden. 

Elf in aantaL hetzij 22 %. Bezitten normaliter een eigen huis en 

landerijen. Zij vormen de middenklasse, die voor zover wij konden nagaan, 

bestaat uit landbouwers, meesters en vrijknapen uit het voldersambacht 

4) Vermogensgroep van 200 tol 30 carolusgul den. 

Achttien in aantaL hetzij 36 %. Bezitten op twee uitzonderingen 

na een huis mel een lapje grond. In brede termen komt deze groep over

een met wat wij later zouden noemen de lagere middenstand en de laagste 

trap der ambachtelijk georganiseerde arbeidersklasse. 

5) Vermogensgroep van min clan 30 carolusgul den. 

16 in aantaL hetzij 32 %. Het is de weinig benijdenswaardige kate

gorie van het lompenproletariaat. Hun enig bezit, in zover wij het aldus 

nog kunnen betitelen, bestond uit een schamele inboedel. Bij de aller

armsten zoals Elooi Lindeman en Daniel Tollens wordt hij op minder 

dan 1 carolusgulden g'eschat. 

Het is duidelijk dat er bij deze bevolkingslaag een geweldige aan

trekkingskracht uitging van de nieuwe leer. Wie niets bezit, heeft nu een

maal niets te verliezen bij om het even welke revolutionnaire beweg~ng. 
Besluit : Deze 50 namen vertegE:nwoordigden nog niet eens de helft 

der door ons opgespoorde Calvinisten. Bij de invloedrijke Eeklonaren 

dienen hieraan zeker toegevoegd Mr Bertelmeus de Vulder, een man 

met universitaire scholing, 2maal schepen en 4maal burgemeester der 

stad. (Zie Bijlage I), de schout Gillis Diserin en Cornelis Sanders, 3maal 

schepen. Dit slechts om aan te tonen dat de aanhangers van het Calvi

nisme niet uitsluitend gerecruteerd werden uit de annoezaaiers, maar dat 

de beweging ook doorgedrongen was tot de aanzienlijkste lagen der 

bevolking. Dit is sleehls een bevestiging van wat M. Delmotte reeds vast

gesteld heeft voor Gent. ( 92
). 

11. ,_..., DE TUSSENPERIODE. 

(1568-1577). 

T evaren zagen wij reeds hoe de geestelijke en burgerlijke autori

teiten zich inspanden om alle overblijfsels van het Calvinisme bij de 

bevolking op te ruimen. Deze pogingen lukten slechts gedeeltelijk. 

(92) M. DELMOTTE. a.w. blz. 36. 
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Aan de andere kant werd aan de Eeklose hervormden een slechte 

dienst bewezen door de brutale inval van 400 waterg1euzen op 29 en 

30 juni 1572. De pastoor, !v!athias Pasia, werd samen met de baljuw en 

de burgemeester. na de plundering der kerk. gevankelijk meegevoerd naar 

Vlissingen en vandaar naar de Briel. Hier werd de pastoor, op 6 juli 1572, 

na gruwelijke mishandelingen. met de strop in de mond, gehangen. ( 93
). 

Een der medeplichtigen van deze overval. Zeger Cools, werd naderhand 

gevangen genomen. ( 94
). 

Ongetwijfeld was deze raid bedoeld als represaillemaatreg·el tegen 

de scherpe anti-calvinistische gezindheid van de pastoor, die vooral tot 

uiting gekomen was tijdens de repressiejaren 1567-68. 

Een nieuwe inval op 2 juli 1572. verhoogde de onrust en deed de 

magistraat besluiten de wezenboeken en andere belangrijke archiefstukken 

naar Gent over te brengen. ( 95
). 

Om nieuwe verrassingsaanvallen te voorkomen werden wachten uit

gezet op de toren van de kerk. ( 96
). 

(93) B. DE JONGHE. a.w. I. 
E. NEELEMANS. a.w. I. blz. 55. 

{ 94) < V p de xxviiOn en (de) andre daghen der voors. maendt (februari 1573) soo wa

ren den Bailliu, burchm(eeste)re conynck. Bcrghe. Baeyaer~ en(de) Pieter 

Mattheeus schepenen Metgaders ph (i lip) s ysemb ( aert) clercq, bij mijne !1eeren 

van (den) Rade jn vlaenderen o(m)me tobedieren de dachvaert hem!. bij deur

waerdere ghedaen ten v (er) soucke van (de) We en (de) hoyrs van Berthelmeeus 

de Crekele. Metgaders ooek bij schepenen vand ( N) Kuere jn Ghendt volghende 

huerlieder missive ter eausen van zegher cools aldaer criminelick ghevanghen met 

zeker informatien die zij ten laste van den zeiven cools ghehoort hadden overmits 

dat den voorn. zeghere den pastoor deser stede met zijne c(om)plicen hadden helpen 

halen ende wechvoeren den xxix juny lxxij laatstleden ende vachierden elc twee 

daghen... xxxiii lb x ij s. par. ~ ARA-RK 34497, f" 28v". 

( 95) < Item vandat Pieter de conynck voor schepene r,heweest heeft binder st"de van 

Ghendt o ( m) me de weesen houeken ende a nelere bewysen deser stede toebe

hoorende alduer jn bcwaernesse te doenc overmits den voorieden troubel ende 

dezelve wedcromme van Ghendt Teeclo ghebrocht thebbene vi lb. p. ~ 

ARA-RK 34497, f" 36v". 

( 9ó) < Item betaelt Anthuenis de waghemah·r vande wake ghehouden thebbene vpden 

lorre vander Kercke deser stecle bij nachtc met een Lrompe·t vanden j11 octobris lxxij 

tot ende rnel den laetsten augusti lxxiij claernacr, le wetene de voors. maendt 

van Octobre ten vii s. par. cicken narht cncle cle anclre restC'rcnde rnaPnclen ten 

viil s. par. clck<'n nacht. .. ~ ARA-RK 34497, [" 17r". 
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Met de gebruikelijke heildronk, « drie steden kannen wijns > werd 

in het najaar van 1572, de opvolger van wijlen pastoor Pasia, meester 

Hendrik ,fu Pont, als pastoor te Eeklo geïnstalleerd. ( 97
). 

Het « pardoen-genera el », een soort algemene amnestie, toegekend 

aan hei grootste deel der teruggekeerde vluchtelingen, werd afgekondigd 

op 8 maart 1574. Het stadsbesluur maakte een lijst op van al de per

sonen. die hiervoor in aanmerking konden komen. ( 99
). 

Aldus werden de aangeslagen goederer. van .Joachim de Key, weer

gekeerde en vermoedel ijk bekeerde Calvinist. terugg·eschonken. ( 99
). 

De pastoor. hierin bijgestaan door het burgerlijk gezag, hield onder

tussen streng toezicht op de vreemdelingen en de onwillige paas

houders. ( 100
). Eenmaal is er nog sprake van ,g~euzen, maar het is meer 

in de betekenis van baanschuimers, die het de reizigers naar Gent lastig 

maken. (1° 1
). 

De kerkjuwelen en ornamenten waarmede men naar Bmgge was 

gevlucht. na de raid van 1572. kwamen op 18 mei 1577 temg naar 

Eeklo. ( 102
). J'v1en achlle ze hier veilig. Niets was minder waar! 

Overlast kreeg Eeklo ook nog van andere zijden : een pestepidemie 

maakte tientallen slachtoffers ( 111
'
1

) en rle Spaanse gendarmerie voert de 

(97) <Item ghep(rese)nteert M. I leynderic Ju pont pastoir deser stede tsynen wille

comme drie stede kannen wijns compt iiii lb iiii s. > ARA-RK 34497. f" l3v0
• 

Zie over hem een korte levensschets door M. ENGUSH in zija artike: Hel 

uoormalig;; dekenaal Aardenburg ( ... -1802) verder in clit ]fjarboek. 

(98) ARA-RK 34~98. f" 8v". 

( 99) < Parties des biens restituez en verlu du pardon général. ~ A joachim de key 

deecloo Jeux maisonnettes et une pièce de terrc Pn lan lxxiiti valissantz xxvii lb 

xviii s peyr an. mémoire > ARA-RK 1173. f" 119v". 

( 100) < V pden laetsten der voors. maendt van april lxxv ghevachierl bij den Bailliu 

ende wel metten pa>loir deser stede rontomm~ Eecloo om tonderzoueken de 

vremdclinghen endC' de ghene die te paesschen la."tsleden nyet gheobediert en had

den clck eenen dach J.viii lb > ARA-RK 34499. f" 26r". 

(101) <Vp den vi00 der zelver maendt (october 1575) ghevachit-rt bijden voorn. 

Bailliu metten souvereyn Cortevillc jnl v( er) volghen van diverse he guesen ende 

stractschenders. de welcke zeker coopliPctPn van Ghendt ende Eccloo afghcstelt 

hadden vp den langhen dam iii lb par. > /\1{.'\.RK 34500, f" 27r''. 

( 102) < Vpden xix"n ende andrc daghen van 1'1eye lxxvij so was d<'n voorn. clercq 

bij laste vand (er) wet binder stede van Brugghe mde heeft aldaer ghelicht alle 

de ornamenten ende juweelen vand .. r K..rcke ende de gulden deser stede daer 

omme ghevachiert drie daghen compl ix lh p. 

Item betaelt Victor ysembaert van ghevoert thehbene de voors. juweelen van 

Brugghe tot binnen deser stede xx s. > 1\R/\-RK 34501, f" 32v". 

(I 03) < Item beteyelt Broeder Thomaes eau ss<' ccllebro<'cler ende twee zwarte zusters 

van ghendt over den dienst en (ct<·) hanclthiNenisse bij hemlieden ghedaen jnct<'n 

noodt vander peste ... > ARA-RK 34498. f" l6v 0
• 
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stad regelrecht naar een financiële ruïne. Vanaf 1571-72 sloten de stads

rekeningen reg~elmatig met een nadelig saldo, dal op het einde van de 

periode 1568-77 reeds gestegen was tot 4454 lb 3s. 6d. parisis. (1°4
). 

JIJ. ----- DE CALVINISTISCHE HEERSCHAPPIJ TE EEKLO 

( 1578-1583) 

EN HAAR NA WEEËN 

( 1583-1603) 

a. Gevangenneming van de wet van Eeklo, 4 mei 1578. 

Na de oprichting van een Calvinistische republiek, einde 1577 te 

Gent onder Ryhove en Hembyze, lag het voor de hand dat de her

vormden terug in het offensief zouden treden. Te Eeklo gebeurde dit 

overig-,ens nogal hardhandig. Op 4 mei 1578 werd de ganse wet van 

Eeklo, bestaande uit Pieter Bucket, burg1emeester, Mr Lieven Sanders, 

Jan Goethals 0Jiklaas Hullebusch, Antoon Pynckel, Jan Kervyn, Joos 

van den Berghe, schepenen van Eeklo en Gelein de Coorenbijtere, Wie

land Poppe en Jan de Vos, schepenen van Lembeke. samen met de 

pastoor Hendrik du Pont en de koster van Eeklo gJevankelijk le Gent 

binnengebracht. { 105
). 

b. Inbezitneming van de parochiekerk. 

Kort daarop doen de hervormden een formeel aanzoek tot afstand der 

parochiekerk ten gebruike van de calvinische eredienst. Op 23 juÎi 

1578 en volgende dagen beraadslaagden hierover de Eeklose afgevaardig

den te Brugge. ( 106
). 

De Calvinisten, die ditmaal de wind in de zeilen hadden, konden 

de uitslag der beraadslagingen niet afwachten, temeer daar de hervormde 

( 104) ARA-RK 34501. f• 35v0 
- 13 september 1577. 

( 105) E. NEELEMANS. a.w. I. blz. 57. ARA-RK 34502. f• 32v". 

B. DE JONGHE. a.w. 11. hlz. 17. 

I I. Q. JANSSEN. De Kerkhervorming in Vloandcren, I, blz. 189. 

(I 06) < V pde xxiii0 ende andrc daghen der voors ( cydc) maendt w wacrcn den voorn. 

Bailliu ende clcrcq lot Brugghe b1j mijne hcercn de vier leden slandts van vlaen

(dcrcn), o(m)me met hem!. te communiquicrcn ende te Kennen te ghcven, hoc 

dat die vand (er) Religie ghcprclendct>rl glwrcformccrd v (er) zocht hadden bij 

Req(ues)te dat men hemlieden zoude leveren de Kerckc van Eecloo ... ~ ARA-RK 

14502, f• 35r" . SAE-563. 

Zie <'vcnecns E. NEELEMANS. a.w. I. J,Jz. 57. 
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godsdienst vanaf 1 juni te Gent in het openbaar plaats greep en de Gen

tenaars hun oude traditie van dictatuur opgelegd aan het Graafschap, 

voortzetten. Zij bewerkten een gewelddadige ommekeer met beelden

breking te Brugge, Oudenaarde en in kleinere plaatsen. ( 107
). Ook de 

aanhouding van de Eeklose magistraat is daar een duidelijke manifestatie 
van. 

Op 25 juli 1578 braken zij de kerk binnen en was de heeldenstorm 

12 jaar vroeger op 23 augustus 1566 op het nippertje verhinderd gewor

den, ditmaal werd alles wat zich nog in de kerk bevond, kort en klein 

geslagen. Een celebrerende priester werd van het altaar weggesÏeurcl en 

erg mishandeld. (1° 8
). 

Pogingen om de kerk te doen reslit u eren aan de katholieke eredienst, 

liepen op een hoo.g:hartige weigering uil. De stadsklerk Filiep Y sembaert 

kon dan ook niet anders, dan te Gent deze weigering op 4 augustus 1578 

laten bekrachtigen. eor.). 

Deze gedwongen afstanel wil men dan met een officieel kleedje 

sieren om aldus nog d~ schijn der wettelijkheid te redden. Afgevaardigden 

van Eeklo vergaderden op 12 augustus opnieuw te Brugge en keerden 

terug met twee commissarissen om op bevel van zijn Hoogheid, aan Je 

hervormden de kerk van Eeklo als geschikt lokaal voor de uitoefening van 

hun godsdienst af te staan. ( 110
). 

( 107) I I. A. ENNO VAN GELDER in A/gemene Geschiedenis der Nederlanden. 

Utrecht 1953. Deel V, blz. 106. 

( 108) E. NEELEMANS. a.w. I, blz. 57. 

Dr. E. DHANENS. De voormalige f•arocTJiekerk van Eeklo, Antwerpen 1947. 

B. DE JONG!-IE. a.w. 11, JJlz. 37. Antwerpen 19--17. blz. 16. 

< Vpde xxvj ende andrc .-laghcn der zelver m<tendt july h.xviij. ghevachicrt bij 

den Bailliu ende Burchmeestcre bind (er) stC'de van Andtwerpcn, o(m)me zijn 

al te ze ende racdt van Staten hij reCJ (u es) te te Kennen te gheven de brake ende 

ungheregheltheyt binnen der Kercke d<'ser ~tcde ghedaen, waer vp hendelinghe 

ghedepechiert wierden heslooien briefven an die vand (er) religie ghepretendeert 

f!hereformeerde. Ten fyne zij voors. l~ercke met alle huere toeh<'hoortcn 7ouden 

restitueren ... > ;\RA-RK 3--1502, f• 35r" : SAE-5ó3. 

(109) < Vpde iiii ende andre daghen van ougst xvc lxxviii, so was philips ysemhaert 

hij laste vand (el') wet te Ghendt bij gheleNde o ( m) me nldaer positivelijck te doen 

stellen trcfuus ende weygheringhe ghedacn hij di,~ vander Reli[!ie gheprct~n· 

deert ghereformcerd'J nopende de 1estilulie vand(er) Kcrcke descr stNie ... > 

ARA-RK 34502. f• 35v" : SAE 563. 

(110) < VvJe xij0 ende andre daghen der zclvPr maendt so wa<·ren de finilliu <'nde 

clercq bind(er) stPde van Brugghe - ... o(m)me thehb<'ne tw<'e co(m)missaris

sen ... > ,\RA-RK 34502. f" 3Gr" : SAE 563. 
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Bij dè hernieuwing der wet op 14 september 1578 stellen wij vast dat 

enkele hardnekkige Calvinisten van 1566, een plaats op de schepenbanken 

veroverd hebben : Passchier Clayssone, Thomas de Vogh~:cle en Oaneel 

de Crekele ( llL), tenvijl de burgemeester Jacob Huughe, m. 1583, als 

rebel zijn goederen zal geconfiskeerd zien. ( u 2
). 

Deze nieuwe ploeg zou tol eerste doel hebben de hervormde gods

dienst te Eeklo een stevige basis te bezorgen en meteen alle overblijfselen 

van de katholieke repressie en eredienst uit te roeien. 

J'v1en begon alvast met de kerkschat te likwideren. Cornelis van Hoo

ghendorp, muntmeester te Brugge, stortte op 24 october 1578 in de 

stadskas een bedrag van 91 lb 19 s. 4 d. gr., hetzij 1103 lb 12 s. par. 

( 1 lb gr. = 12 lb par., de munteenheid gebruikt in de stadsrekeningen) 

voortkomende van de levering van een grote zilveren ciborie, een zilveren 

kruis, drie reliekhouders respectievelijk van St-Vincent, St-Catharina en 

St Anna, drie kelken met twee « plateelbos », twee lepeltjes en een 

zilveren kofferlje samen wegende 30 mark 1 once ten prijse van 4 lb 4 s. 

par. de once ; eveneens nog over de levering van twee zilveren schalen van 

de armendis en nog een andere reliekhouder, wegende 2 mark 6 oncen 

6 < inghelschen :. à 4 lb 2 s. par. de once. Een weinig later werd er nog 

een kelk met twee < plateelbos » le gelde gemaakt, die opnieuw 118 lb 

16 s. par. in de stadskas bracht. ( LL
1
). 

( 111) ARA-RI\ 34503. fo 7r0
• 

( 112) .L\RA-RK 18810, f" 316r": 18811. ro 330r": 18812. fo 300r0
• 

( 113) c Ontfaen van Cornclis van I fooghendorp. muntm(ecstc)re der stede van Brug

ghe. over Je leveringhe van een groote zilveren ciborie, een zilveren cruuce, 

Een helichdom van St Vincent. E, n van Ste CathNine. een van St ."\nna, drie 

kileken met twee platteelkins <·nclc twee lepelkins, een zelveren cofferkin tsamen 

weghen (Je) Jc-rtich marcq een once ten prij se ''an vier ponden vier scellmghen 

paris, clcke once. Metgaders noch over de leveringhe van twee zelveren schalen 

vanden heiighen gheest ende een ander helichclom weghencle twee marcq zes 

on een en (de) zes jnghelschen ten iiii lh iix. par. elckc once, Blijckc·nde bij zeker 

certificatie ond(c:r) thandthC'ecken vanden voorn. muntm(ecste)re jn dat<'n van 

xxiiii octobris lxxviii, bcdraecht iiiiXX xj lb >.ixs iiiid.gr. compt in ponJen 

parisis xjCiij lb xij s. > 

<Item noch ontfaen vanden voorn. munlm(ee>tc)rc over de levNinghe van 

<>r-n (en) Kilct ende twee plallcelkms wcgiH'nde achtcntwinlich oncen zes jnghcl

schen ten prljse van iiii lb iii s. par. f'lcke once ... > ARA-RK 34303, f" Sr" ; 

SAE 563. 

< Vpdc xxiii{ ende andrc claghc·n der zelver maenclt (octoLPr 1578), so waNen 

den Burchm ( eeste) re claeyssone ende ciPrcq hind ( N) ~tedc van llrugr,he. Pndc 

hebben ald ( acr) v (er) cocht tz<'lvc·rwNck vanrl (er) K<'rcke df'sPr stede, Bij arl

vijse vanrl (er) wel m<'lga,l.r-r_, nolflf,Jc .. nde ouriPrlinglwn rlf'f ZPivcr steJp ... > 

id. f" 24v". 
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Zelfs het ijzerwerk en de ornamenten werden van de hand gedaan. 

Het derde deel van de opbrengst hiervan beliep 27 lb 10 s. gr. of 330 lb 
par. ( 114). 

Ook de klokken moesten er aan geloven. (1 15
). 

Enkele maanden later wordt de kerk volledig ontmanteld. Men haalt 

de schaliën van het dak, zodat het schip aan weer en wind blootge
steld is. ( 116

). 

c. Naar de opbouw van een calvinistische hiërarchie. { 1578-1583). 

De koninklijke commissarissen hadden in 1567 veel belang gehecht 

aan het feit of er te Eeklo al dan niet een consistorie opgericht wast ( 117
). 

Het bleek van niet, de tijd was inderdaad al te kort geweest. 

Thans pakt men de zaak methodischer aan. Vanaf 1 januari 1578 

was de Calvinistische gemeente « de diaeonen der ghemeynte der suuver 

en reformeerden Religie binder stede en vrijhede van Eecloo » stevig geor

ganiseerd. Er bestond een consistorie, waarvan wij jammer genoeg de 

samenstelling niet volledig konden achterhalen. Wij weten slechts dat 

\Vouter van Vlaenderen er ouderling in was. ( 118
). Ook de armentafeL 

waarvan in co piJ een rekeningboek bewaard is ( 119
), was volledig gere

formeerd. 

Op de classis te Gent gehouden op 3 november 1578 was Eeklo ver

tegenwoordigd door Piliep Andries, die wij ook aantreffen als minister in 

de stadsrekening 1579-80, (1 20
) en door Louis uan cl er Veste voor Lem

heke. e21
). 

(I 14) < Item noch ontfaen vu ter handt van vin cent Everdeii over tderde part vande 

vercochte p (ar) lien van metale ijserwcrck ende andrü ornamenten gheweert vu ter 

Kercke deser stede ... > ARA-RK 34503. f• 5v". 

( 115) < Eerst betaelt eenen messagier vanden vrijen met briefven ter cause van tweeren 

en(de) afdoen \'ancien doeken vi s. par.> ARA-RK 34503. f• 6v0
• 

( 116) c Item hetaelt Pieter jordaen scaell!edeckere over tafdoen ende weeren van (dm) 

scaeljen van cl (er) Kerckc mctgaders den reyftre van tzusterhuus ... > 

< Item betaelt Pieter Muesevoct over Ivoeren vande voorn. scaeilljen ende divcr

sche partien van haute van (den) zuslerhuuse tot voorde Kercke deser stede >. 

< Item betaelt jan de costere en ( cle) ghijselbrecht de vree se van T auterwerck bij 

hem!. anghenomen af te breken van (der) voorn. Kerke ende reiftre ... > 

ARA-RK 34504, f• I3r" en v" : SAE 563. 

( 117) ARA-RB 75. 

(118) H. Q. JANSSEN. De Kerkh~ervorming in Vlaanderen a.w. I, blz. 193. 

( 119) SAE . 1654. 

( 120) < Item ghepresenteert philips andries minister. we sen de anclerwarf gheaccepte<'rl 

twee stede cannen wijns compt ii lb xvj s. > ARA-RK 34504. f• 12v". 

Zie eveneens 1-1. Q. JANSSEN. De Kerkhervorming Ie Brugge, a.w. blz. 24-1. 

( 121 ) < Item betaelt Lowijs van der westc, minister vander prochic van I .embeke ... 

ARA-RK 34505. f• 24r" : SAE 563. 

Zie eveneens 1-1. Q. JANSSEN. De Kerkhervorming in Vlaanderen, a.w. ; I. blz. 194. 
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Hetzelfde jaar is er eveneens sprake van Miehiel Panneel (1 22
) 

Franciscus Pauli ( 12.1) en van Piel er \V ante, bedienaar te Watervliet maar 

ook te Eeklo. ( 124
). 

Op 19 januari 1579 werd Eeklo als afzonderlijke classis opge

richt. ( 1 ~ 5 ). Filiep Andries bleef residerende minister tot november 

1579. ( 126
). 

Een andere Eeklose predikant was Robrecht Wouters, de Riddere, 

apostaat, oud-pastoor van Oostburg. ( 127
). De eigenlijke Eeklose predi

kant. rtie de gemeente bediende van 10 juni 1580 tot bij de val van de 

stad. begin oefober 1583, was evenwel ]an van Noorthaut, die zich 

zelf noemt < dyenaer des goddelycx woorts binnen der stede van 

Eeckeloe > ( 128
). 

Het hogen·ermelde ontvangboek der Armen maakt ons niet alleen 

Yertrouwd met de actieve rol, die de aalmoezeniers vervulden bij de onder

steuning der behoeftigen, maar licht ons eveneens in over de godsdienstige 

geplogenheden der gemeente. Wij vernemen er uit dat er 's zondags steeds 

een « ?hemeyne vergadering~he » plaats had en meestal ook de donder

dag_ ( 129
). Vóór de grote feestdagen, 7oals Kerstmis, had de helijdems 

plaats. Op de hoogdag zelf \\erd dan het H. Avondmaal uitgereikt. Aan 

hehoeflige gPioofsgenoten werden psalmboeken geschonken. (130
). Een 

enkele maal werd zelfs een overtocht naar Eng,eland betaald. Week voor 

week noteren de aalmoezeniers ______. de gereformeerde armmeesters - nauw

keurig de bedragen, die ter ondersteuning aan de armen uitbetaald werden. 

Aldus bevond Eeklo zich nagenoeg (. jaar onder eer.. strak Calvinistisch 

L•ewind. gekenmerkt door weinig tolerantie voor de katholieken. 

Tenslotte wordt hier eveneens vermeld dat de Eeklose apostaat, 

l.udouicus Sauary, reeds actief hetrokken bij de beroerten van 1566. tijdens 

deze pPriode minister werd te Ertvelde en na de onderwelping in Oost

friesland verzeilde. (1 31
). De uileindelijke verovPTing van Eeklo door 

Alexander Famese en zijn veldheer Mondragon op 18 october 1583 ( 132
) 

( 122) 11. Q . .JANSSEN. De Kerkhervorming Ie Brugge. a.w. blz. 237. 

(123) 11. Q . .1/\NSSEN. De Kerkhervorming in Vloandc•rcn I. blz. 193. 

(124) ibid. blz. 194. 

( 125) ibid. blz. 194. 

(126) SAE- 1654. 

( 127) 1-1. Q . .IANSSEN. Ue Kr·rkf,<'wnrming lP Tlrurtf!C' o.w. blz. 291. 

( 128) SAE - 1654. 

( 129) ibid. 
(130) ibid. ro 2v0

• 

(131) 11. Q. JANSSEN. /Je KPrkhNuorminrt Ie Tlruortc•, o.w. hlz. 2QI. 

(132) 1.. VAN DER ESSEN. /Je Schcurinrt in de N<>rlerlonrlr•n 1579-1585. i\lgcmenc 
Geschi<'dPnia der Nederlanden. V. l,lz. 168. Utrc·cht 19';2. 

91 



hetekende de definitieve likwidatie var.. het Calvinisme. Toch zullen 

nog lol diep in de 17e eeuw geisoleerde haarden van Calvinistisch verzet 
blijven bestaan. ( 133

). 

d. De Naweeën ,........, Verder verval van cle parochiekerk. ( 1583-1603). 

Sinds het aanbrengen van de eerste verdedigingswerken in de stad 

zelf en aan de Lieve te Raveschoot en Balgerhoeke, in het jaar 1580 ( 134
) 

werrl de parochiekerk meer en meer in het verdedigingssysteem inge
schakeld. 

Wanneer Famese's troepen, zoals hoger gezegd, doorstotend vanmt 

Roeselare, half october 1583 Eeklo bezetten en aldus het oproerige Gent, 

nu ook van Brugge isoleerden, zullen zij er slechts een vervallen puinhoop, 

omgevormd lot een militair bolwerk. aangetroffen hebben. De kerk was 

immers volledig leeggeroofd. behalve dan enige habijten, de door de koster 

van St-Oonaas te Brugge bewaard werden. ( us). 

Van toen af was in feite de algemene vlucht der inwoners begonnen. 

De stadsrekeningen werden van 1583 af in Brugge g:ehoord en houdeu 

volledig op in 1587. Er is een langzame terugkeer van omstreeks 1596 

tot 1599. die door de landing van Prins Maurits in juni 1600 en de plun

dering van Eeklo, tot in 1603 geremd en verschoven wordt. (1 36
). 

Tijdens deze sombere periode lijkt Eeklo ten dode opgeschreven. Oe 

parochiekerk heeft nog si echts strategisch nul. Eeklo' s positie werd inder

daad precair door het beleg van Sluis in 1587 en de ermee gepaard gaande 

troepenbewegingen. 

In 1595 hesluit de kasseirij van de Oudburg op last van de vier leder 

van Vlaanderen, bij te dragen in de kosten tot fortificatie van de kerk van 

Eeklo, namelijk het aanbreng,en van twee uitspringende bolwerken. (137
). 

Sinds het vertrek van het Spaanse legerkamp. werd de verdediging van het 

gewest immers aan inlandse troepen overgedragen. 

Reeds op 3 februari 1595 werd het dak behoorlijk hersteld ( 138
) ter

wijl op 4 januari « hehoorlijck ghernaect (werd) tcorps de garde, buiten 

( 133) Nog in 1652 vcrmeldt de pastoor in het overlijdensregister de naam van een 

anabaptist. die de laatste sacramenten der ;tervendcn. weigerde te ontvangen. 

( 134) ARA-RK 34505, f" 28v". 29r" ; SAE 563. 

( 135) < Item betaelt den coster van Ste Donaes van hewaert thebbenc eenighc habij

ten vande k<>rcke van Eecloo x s. > ARt\-RK 34507, f" 7r0 
; SAE 563. 

( 136) < à cause de la descente de lenncmy en flandres en Lan se i ze Cens et estoient 

tous bruslés et saccagés > ARA-RK 18812. f" 292r". 

Zie eveneens de belangrijke studie van Klaas MADDENS. /let uitzicht Pan het 

Brugse vrije op het einde van de XV/" eeuw. Société d'Emulation, De<'] XCVI!, 

blz. 31-73. Brugge 1960. 

( 137) RAG-0 169. f" 2r"; 843. 

( 138) 1d. f" 19r". 
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en (de) ander node! ( icke) co ( m) moditeyt voor de zelve soldaeten de 

welcke soldaeten zelve, die met stroo ghenst ende gheley ghedect, ghe

vlocht en (de) ghebonden hadden. » ( 139
). De arbeiders moesten evenwel 

bij de uitvoering der herstellingswerken, door militairen beschermd wor

den. ( 140
). 

Üp 2 maart 1595 kon men aankondigen dat het timmerwerk voltooid 

was. ( 141
). De fortificatie was hiennee nog niet helemaal klaar, want op 

20 maart moest er nog gezorgd worden voor de accomodatie van 40 ruilers, 

door het aanbrengen van een schutsel. dat het voetvolk van de ruiterij 

moest scheiden, verder nog voor twee privaten, een corps-de-garde voor de 

infanteristen en een kamer voor de kapitein en de luitenant. Evenzo moest 

de afwatering van de toren g-eregeld worden om het gevaar van instorten 

tegen te gaan. T enslotle :noest er een schildwachthuisje opgetrokken wor

den. (142
) Na de voltooiing van deze werken maakte men er een echte 

vesting van met een munitiebergplaats voor buskruit, lont en lood. ( 143
). 

Het onvermijdelijke moest gebeuren. Tengevolge van een onacht

zaamheid der bezettende troepen, ontstond er brand. ( 144
). Zwartge

rookte muren duidden nog alleen de plaats aan, waar eens de parochie

kerk gestaan had. 

Hiermede was meteen het dieptepunt van Eeklo's verval bereikt. 

ALGEMEEN BESLUIT : 

De eerste hagepreken hadden te Eeklo plaats begin juli 1566. Dank 

zij de slappe houding van de magistraat, de anti-kerkelijke g~ezindheid 
van een groot deel der bevolking en de onbetrouwbaarheid der schutters

gjlden, bereikten de beroerten op 9 en 23 augustus 1566 een hoogtepunt. 

Tot een echte beeldenstorm kwam het evenwel niet. Begin november 

werd een calvinistische tempel gebouwd in de Brugse straat. De Calvi

nisten behielden het initiatief tot bij de komst van Egmont in februari 

1567. De razzia's van mei en juni 1567 liepen uit op de eerste terecht

stelling te Eeklo op 28 juni 1567. 

( 139) SAE - fragment processtuk. 

(140) RAG-0 169. ro 21r0
• 

( 141) iibd. f0 37v0
• 

{142) ibid. {0 46r0
• 

(143) ibid. f0 121v0
• Zie hierover eveneens RAG-0 843. dat de aanbesteding der 

versterltngswcrken geeft alsmede een grondplan van de kerk. < Condicicn en (de) 

bespreken vand (er) bestedynghe dtcmen doen zal van weghen Mijne Heeren 

Baliu en{de) mannenn van Lccnc van(dcn) Caslcclc van{den) Audcnburgh van 

Ghcndt vu ten r:ame van Mijnchecren den vierleden slants van Vlaen (deren) 

nopen(de) tmakcn van twee Ut stcken(den) pointen ofte bollewE-erex voor de 

lntreeen van( der) kercke van Eeckcloo >. 

(144) SAE - fragment processtuk 26 juni 1601. 
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Üp last van de hertog van Alva werd een uitgebreid onderzoek in

gesteld van 3 tot 18 october 1567, door de koninklijke commissarissen 

Louis Corteville en Jan van der Burcht. Een verder onderzoek naar afwe

zige en gevluchte personen had plaats op 26 april 1568. Tenslotte greep 

op 1 september 1568 de eerste massale indaging en veroordeling bij 

verstek plaats van Eeklose families. 

Gefundeerde ramingen doen er ons toe besluiten dat ruim 12 % 
der Eeklose bevolking actieve aanhangers waren van de Calvinistische 

leer. Gegevens uit de confiscatierekening'en laten ons toe vast te stellen, 

dat de Eeklose gereformeerden tot alle rangen der maatschappij behoren 

en dat zij een trouwe en evenredige weerspiegeling• zijn van de sociale 

structuur der bevolking. 

Na de repressiejaren volgde lot 1577 een betrekkelijk kalme periode, 

die door twee belangrijke feilen gekenmerkt werd : een raid op Eeklo 

door de watergeuzen op 29 juni 1572, die de pastoor kwamen ontvoeren 

en de afkondiging van het « generael pardoen » op 5 maart 1574, een 

eerste maar veel te laat gekomen mildering van een al te harde repressie. 

Van de afkondiging; van de Pacificatie van Gent op 8 november 1576, 

zijn te Eeklo weinig resultaten te bespeuren. 

De Calvinistische heerschappij te Eeklo tijdens de periode 1578-

1583 stond in het teken der weerwraak. Na de gevangenneming van de 

wereldlijke en geestelijke gezagsdra{llers, werd een aanvang genomen met 

de inbezitname en systematische onttakeling van de parochiekerk. De 

kerkschat werd te gelde g,emaakt ; het kerkgebouw ontmanteld. 

Na de herovering door Parma werd de kerk tot fort omgebouwd en 

in 1595 ging zij door onachtzaamheid in de vlammen op. 

De calvinisten beijverden zich tijdens de periode 1578-83 tol het 

oprichten van een consistorie, het aanstellen van predikanten en de 

oalvinisering der ArmentafeL 

De vlucht van de Eeklose bevolking was vrijwel volledig van 1583 tot 

1596. Een schuchtere herbevolking begon van 1596 lot 1599. Zij werd 

evenwel opnieuw vier jaar verdaagd door de inval van i''laurits van 

Nassau in juni 1600 en de plundering van de stad, die er mee gepaard 

ging. 
A. DE VOS. 
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Bijlage I. 

VERKLARENDE LIJST VAN ALLE PERSONEN GEBOREN OF WONENDE 

TE EEKLO. VERDACHT VAN CALVINISTISCHE SYMPATHIEÈN EN AL 

DAN NIET VEROORDEELD DOOR DE RAAD VAN BEROERTE. (1566-1570) 

1. van den ABEELE Adriaan : vermoedelijk dezelfde als van den 

Torre Adriaan. 

ARA-RK 18802. fo 83r0
• 

2. BEZOETE Elooi : 
en zijn vrouw Godelieve. 
Verdacht van anabaptisme. Afwezig op 26 april 1568. 

ARA-RB 6, f0 235r0
• 

21. 
75, f0 69r0

, 71v0
, 83v0

, S5v0
. 87v0

, 89r0
• 

Dr. i\. L. E. VERHEYDEN. Le Conseil des Troubles. Lisle des Condamr1é~ 

(1567-1573). Brussel 1961, blz. 47, nr 615 en blz. 211, nr 4994, (voortaan afge

kort als VERHEYDEN, gevolgd door bladzijde en nummer.). 
In tegenstelling n1et Verheyden beschouwen wij man en vrouw niet als twee af

zonderlijke personen, maar nemen wij ze samen als één familie uitmakende. 

Hetzelfde geldt voor broers en zusters, die samen vermeld wordf'n. 

3. BEZOETE /acques : 
en zijn vrouw / ozijne Sanders. 
ARA-RB 6. fo 235r0

• 

75, fo 84r0
, 85v0 87v0

, 89v0
. 

Verdacht van anabaptisme. Afwezig op 26 april 1568. 

VERHEYDEN. blz. 47, nr 616 en blz. 353. nr 8947. 

4. BEZOETE /an : 
Schepen tijdens de jaren 156'5-66 en 1567-68. (1 ). 

< eschevin de ceste année, lequel on diql avoir esté à la preschc avecq tous ses 
enffans, n'aiant les Paqucs demicrs, esté à confesse, ne reccu Ie St Sacrcmcnt >. 

ARA-RB 75, fo 70r0
, 76v0

• 

5. BEZOETE Pieter 
en zijn vrouw Margriel Blomme. 
Verdacht van anabaptisme. Verhuurde een huis met 40 roeden 

( 1) E. NEELEMANS. Tijdrekenkundige Noem/ijst der bal;uws, gre//iers, lresoriers. bur

gemeesters en schepenen der stede, kcure en vrijTwde van Eecloo en parochie L'an 

Lembeke. Gent, Eeklo 1865. blz. 99, 100. 
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grond langs de « grote strate >. Bij verstek veroordeeld op 1 sep

tember 1568. 

ARA-RB 6, f• 235r0
• 

21. 

75. f• 84r0
, 85v0

, 87v0
, 89v0

• 

ARA-RK 18802. f• 83v0
• 

1 I 72. f• 84r". 

18803, f• 84v0
• 

I I 73, f• 78v". 

VERI-IEYDEN. blz. 47. nr 617. blz. 49. nr 660 en blz. 52, nr 728. 

Verbeyden begaat hier de vci'gissing de spelling van de naam Bezoete met s 

voor vcrschillend aan te zien. Dezelfde persoon wordt aldus tweemaal vermeld, 

ten onrechte. 

6. BLONDBEL ]oris : 
Stadsbode, bekend als overtuigd calvinist. 
<Sergeant des diets eschevins, notoirement sectaire > ARA-RB 75. f• 66r0

, 72v0
• 

SAE 1009. f• 3B2r". 

7. BOLLEMOES : 
l\1etsel aar, aspirant-beeldstormer. 

ARA-RB 75. f• 69v". 

8. BUCQUET Antoinette fa Miehiel : 

'vVoonde in de Boelare. Eveneens bij verstek veroordeeld. 

ARA-RB 6. f• 235r". 

21. 

< dict aussi cstre retirée du dict Eccloo Anthonine, la fille de Michel Buqm·t. 

aiant fréquentée les dictes preschcs > ARA-RB 75, f• 84r0
, 85v0

, 87v0
, 89v0

• 

VERBEYDEN : blz. 39, nr 384 en blz. 64, nr 1066. Opnieuw een verkeerde 

lezing van de auteur, die van Buquet Baquet maakt en aldus éénzelfde persoon 

tweemaal laat voorkomen in zijn lijst. 

9. CALOEN ]an : (Jehan de CALONNE) 

Hij pachtte van Jacques Lippens een hofsteedje met 4 gemeten 140 

roeden land in de KerkstraaL Bij de graantelling van december 1565 

had hij 40 maten rogge in voorraad. Bezat alleen roerende goederen. 

RAG-RVI. Corr. 1565. f• 64v". 

ARA-RB 20. 

ARA-RK 18802. f• 81v". 

< lequel navoit au! tres bicns que mcublcs > ARA-RK I I 73, f• 84r". 

VERBEYDEN : blz. 68. nr 1161. 

to. CASTELEER lasper : (CASTELES. CASTELEN) 
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Bezat te Balgerhoeke een huisje met 120 roeden land, dat hij 

verhuurde aan zijn broer Jan. Hijzelf woonde in Eeklo-Binnen. I-lij 



had bij de graantelling van 1565, 2 lopen tarwe in voorraad. Bij 

verstek veroordeeld. 

ARA-RB 6. f• 235r". 

75. f• 83r0
, 85r", 87r0

, 89r0
• 

ARA-RK 18802. f• 83v". 

1172, f" 84v". 

18803. f• 85r". 

1173. [• 79v". 

VERBEYDEN : blz. 72. nr 1276. 

11. CLAEYSSONE Allaart : 
Woonde te Eeklo-Binnen in het Krommewaalstraatje. Hij bezat bij 

de graantelling van 1565 2 maten boekweit en 3 maten rogg·e. 

SAE - 1606 f• 4r0 Legger der Armen 1556. 

RAG-RVI Corr. 1565, f" 65r". 

ARA-RB 75. f• 69r". 

12. CLAEYSSONE (CLAEYS) Arnout : 
Üp 26 april 1568 voortvluchtig en hetzelfde jaar bij verstek veroor

deeld. Bij de graantelling van 1565 had hij 4 lopen erwten en 400 

gedorste roggeschoven aan 7 lopen het honderd, in voorraad. 

Woonde te Eeklo-Binnen. 

RAG-RVI Corr. 1565, f• 67r". 

ARA-RB 6. f• 235r". 

21. 

75. f• 69r0
, 70r0

, 82v", 85r0
, 86v0

, 88v". 

VERHEYDEN : blz. 80. nr 1495. 

13. CLAEYSSONE Jacques : 
Woonde te Eeklo-Binnen en had bij de graantelling van 1565 een 

zak tarwe in voorraad. 

Werd schepen tijdens het tweede calvinistisch bewind ( 1583). 

RAG-RVI Corr. 1565. f• 64v". 

ARA-RB 75. f• 69r". 

NEELEMANS. Tijdrekenkundige Naem/ijst... blz. 108. 

14. CLAEYSSONE ( = CLAISSENS) /an /s Jacques 

7 

Proletariër. die niets anders bezat dan zijn inboedel ( •:lequel navoit 

aultres biens que meuhles:. ). Hij verstek veroordeeld in 1568. 

ARA-RB 6. f• 235r". 

21. 

75, f• 69r0
, 73v", 83r0

• 85r", 87r0
, b<Jr". 

ARA-RK 1173, f" 76v•. 

VERBEYDEN : blz. 80. nr 1499. 
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15. CLAEYSSONE (CLAEYS) Passchr.er /s Jacques : 
\Vas gehuwd met Maaiken Lambrecht fa Vincent en woonde te 

Eeklo-Binnen. Had bij de graantelling van 1565 een zak rogge in 

voorraad en verhuurde een huisje met 15 roeden grond aan Allaart 

Claeyssone. 

ARA-RB 75, f0 69r0
, 70r0

, 71v0
, 73v0

, 83r0
, 85r0

, 87r0
, 89r0

• 

RAG-RVI Corr. 1565. fo 64v0
• 

ARA-RK 18802. fo 82v0
• 

1172, fo 83v0
, 

18803, [0 84r0
• 

1173. ro 75v0
, 

SAE 1010, fo 273r0
• 

VERI-IEYDEN : blz. 81, nr 1521. 

16. de CLERCI\. Adriaan : 
Woonde te Lembeke. Betrokken biJ de poging tot beeldenstorm, op 

23 augustus 1566. 

RAG-RVI Corr. 1565, fo 73r0
• 

ARA-RB 75, [0 69v0
• 

17. de CLERCK Miehiel : 
en zijn vrouw Francijne. 
Betrokken bij de pogtng lot beeldstormerij. Üp 26 april 1568 voort

vluchtig en naderhand bij verstek veroordeeld. 

ARA-RB 6. fo 235r0
• 

21. 

75. f0 69r0
, 69v0

, 71 V 0
, 73v0

, 75v0
, 82v0

, 84v0
, 86r0

, 88v0
• 

VERHEYDEN : blz. 111. nr 2314. en blz. 197. nr 4612. 

18. de COOREBYTERE Gelein : 
Woonde te Eeklo-Binnen. Bezat bij de graantelling van 1565, 2 lopen 

bonen en 3 hoet boekweit. Verbrand in 1570. 

RAG-RVI Corr. 1565. fo 66v0
• 

RAG-~Vl Corr. 1570. nr 157 ( 15 sept. 1570). 

19. COPPENS Gelein : 
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Graanhandelaar. Had bij de telling van 1565 een voorraad opge

slagen van 100 zakken buitenlands koren, 2 zakken tarwemeel, 12 

zakken roggemeel. Oe stad kocht 48 zakken van deze voorraad om 

ze aan de armen te bedelen. Wordt alleen vernoemd bij de calvi

ni~Usche onderhandelaars. aanwezig bij het bezoek van Egmont op 

5 februari 1567. Zijn goederen werden evenwel niet aangeslagen, 

noch liep hij enige veroordeling op. Toch moet hij t~t de kopstukken 

gerekend worden, aangezien hij deel uitmaakte van bovenvermelde 

calvinistische delegatie. 

RAG-RVI. Corr. 1565, f0 65r0
• 

ARA-RB 75. fo Slr0
• 



20. van CORTENBUSSCHE Piete-r, alias THOORS : 
Op 26 april 1568 voort vluchtig en later bij verstek veroordeeld. 

ARA-RB 6, fo 235r0
• 

21. 

75. ro 69r0
, 70r0

, 82v0
, 84v 0

, 86r0
, 88r0

• 

VERHE'YDEN : blz. 401. nr 10257. 

21. de CREKELE Bertelmeus : 
Woonde te Eeklo-Binnen. I-lad in 1565 een voorraad van 5 zakken 

tarwe. 

RAG-RVI Corr. 1565, fo 65r0
• 

ARA-RB 75. fo 73v0
• 

SAE 1009, fo 762r0
, 772r0

• 

22. de CREKELE Gabriel Is Bertelmeus 
\Voonde te Eeklo-Binnen en had in 1565 een graanvoorraad van 6 

maten rogge en 5 maten boekweit. 

Bezat slechts roerend goed. 

RAG-RVI Corr. 1565, fo 65r0
• 

ARA-RB 20. 

75, fo 73v0
• 

ARA-RK 1173, fo 87v0
• 

VERHEYDEN : blz. 95, nr 1893. 

23. de CREKELE /an Is Bertelmeus 
Woonde te Eeklo-Binnen en bezat eveneens een graanvoorraad 

van 6 maten rogge en 5 maten boekweit in 1565. Broer van Gabriel. 

RAG-RVI Corr. 1565, fo 65v0
• 

ARA-RB 75. fo 73v0
• 

24. de CREKELE Katelïjne : 
Aanwezig bij het onderhoud met Egmont op 5 februari 1567. 

ARA-RB 75. fo 8lr0
• 

25. de CREKELE Victor /s Berie[meus : 
en zijn vrouw Vincenline. 
Broer van Gabriel en .lan. Voortvluchtig op 26 april 1568, bij ver

stek veroordeeld. 

ARA-RB 6. ro 235rry. 

21. 

75. ro 73v0
, 75v0

, 82v0
, 84v0

, 86v 0
, 88v 0

• 

VERI-IEYDEN : blz. 115. nr 2413 en hlz. 455. nr 1 1676. 

26. de CROOCK Chrisliacm : 
Bezat goederen op de c: Clinkere > in gemeenzaamheid met het 

klooslt~r van WaarschooL 

ARA-RB 20. 

ARA-RK 18802. fo 94r0
• 

VERIIEYDEN : blz. 115. nr 2--121. 
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27. de CROOCK Gijzelbrecht : 
Verbannen in 1568. Was vrijmeester van het voldersambacht gewor

den in 1548. 

ARA-RK 18802. fo 82r0
. 

SAE 262. 

28. DANCKAERT Vïctor 
Verhuurde een huis in de Boelare, waar hij woonde. In 1568 werd 

hij voor de Raad van Beroerte gedaagd. maar niet veroordeeld. 

ARA-RB 20. 

ARA-RK 18802, fo 89r'. 

1172. f0 90v0
• 

18803, ro 15r0
• 

1173, ro 87v0
• 

VERHEYDEN : blz. 99, nr 1994. 

29. DAUWE ]acob : 
Vrijknaap van het voldersambacht geworden in 1559. Voor de Raad 

van Beroerte gedaagd, maar niet veroordeeld. 

ARA-RB 20 : SAE 262. 

VERHEYDEN : blz. 100. nr 2032. 

30. de DTENAERE Adriaan : 
Verbrand in 1570. 

RAG-RVI Corr. nr 38. blz. 157. 

31. DTERKENS Anna, Maria, Passchier en Tobias, kinderen van 
Geraard : 
Waren elk voor 1/6 gerechtigd in het ouderlijk huis in de Brugse 

straat. Vluchtten op 21 april 1568 weg uit Eeklo en werden nader

hand bij verstek veroordeeld. Hun bezittingen werden aangeslagen. 

Verheyden begaat opnieuw een vergissing door in de opsomming 

Anna, Maria, Passchier, Tobias een nieuwe naam •:Tobias Passchier> 

te zien. 

ARA-RB 6, fo 235r0
• 

21. 

75, f0 84r0
, 85v0

, 89v0
, 87v0

• 

ARA-RK 18802. ra 84v0
• 

1172. t0 85v, 87v0
• 

18803, f0 85v0
• 

1173, f0 81v0
• 

SAE-1009, f0 370v0
, (1558). 

VERHEYDEN : blz. 174. nrs 3964. 3965. 3968. 3969 en blz. 320. nr 8033 

(Paesschier Tobias). 

32. DISERIN Gillis : 
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Schout van Eeklo. Niet onmiddellijk bij de beroerten betrokken. La

ter uit zijn ambt ontzet, maar niet veroordeeld. 



~ escoutête d'Eecloo ayant logé en sa maison Ie minislre Herman

nus >. 

33. de DOBBELAERE Geraard : 
Woonde in de Pottersraat, waar hij een huis in eigendom bezat. Bij 

de graantelling van 1565 vinden wij hem met een voorraad van 11 

maten rogge en 7 maten tarwe. Zijn goederen werden aangeslagen. 

ARA-RB 20. 

ARA-RK 18802, fo 69r0
• 

1172, fo 90v0
• 

18803, [0 89v0
• 

1173, f0 88v0
• 

RAG-RVI Corr. 1565, fo 67v0
• 

VERHEYDEN : blz. 116, nr 2436. 

34. de DOBJ3ELAERE ]an : 
Woonde te Eeklo-Binnen en bezat in 1565, 400 ongedorste koren

schoven, geprezen aan 6 maten het honderd. Werd gemarteld en 

verbranel in 1570. 

RAG-RVI Corr. nr 38, blz. 157. 

1565, ro 67v0
• 

35. van de FONTA/NE I-lector 
Gehuwd met Geraardijne Pieterheyns fa Joris. Woonde in het Zus

Lerstraatje, nabij de ZuidmoerstraaL Had in de graantelling van 

1565, 3 maten boekweit voorradig. Niet veroordeeld, toch vernoemd 

bij de adtieve Calvinisten van Eeklo. 

RAG-RVI. Corr. 1565. fo 68r0
• 

ARA-RB 75, f" 69rn, 71v0
, 73v0

• 

SAE 1009, fo i 70r0
• 

!OIO, [0 1v9r0
• 

36. G (l-1) EENS l cm 

Woonde in de Boelare. Voor de Raad van Beroerte gedaagd, doch 

niet veroordeeld. 

SAE 1009, ro 219r0
• 

SAE 1556, legger Armen. 

ARA-RB 20. 

VERIIEYDEN : blz. 204, nr 4824. 

37. GERARD Lanreins : 
Slechts een enkele maal vermeld in het r;etuigenverhoo:< der com· 

missarissen. 
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38. 

39. 

40. 

GOETI !ALS /oris : 
Wordt als beeldstormer betiteld. 

ARA-RI3 75. f• 69v~. 

GOETHALS Pieter 
Gemarteld en verbrand in 1570. 

RAG-RVI Corr. nr 38, blz. 157. 

GOOSSINS Chrisliaan : 
Een arme stumper, die niets meer bezat dan zijn schamele inboedel. 

Verheyden begaal hier opnieuw een vergissing door verkeerde lezing 

en bekomt aldus twee verschillende namen Ghossins en Go/lens 
voor dezelfde persoon. 

ARA-RB 20. 

ARA-RK 1 173, f• 84r". 

VERHEYDEN : blz. 207, nr 4907 (Ghossins) <'n blz. 212, nr 5024 (Goffens). 

41. J-IAUWEEL Chrisliaan \Ve : 
Was van adel (verwant met de heren van Aveschoot?). Wordt in 

de graantelling van 1565 betiteld met « Me Joncvrauwe » en had 

toen een gezamenlijke voorraad van 14 lopen tarwe en rogge. \Voon

de te Eeklo-Binnen. 

< hien peu aiant hanté I' église catholicque d suivi les dictes presches avecq tout te 

sa familie> .'\Rf\-RB 75, [• 69r", 73v". 

42. uan !1ECKE Marlen : 
Wordt voor de Raad van Beroerte g-edaagd. 

ARA-RB 20. 

VERIIEYDEN : blz. 428, nr 10941. 

43. uan den /lEE/JE (é'EJ)E) Come/i:; 
Zoon van Jan en van Gelijne Cockuut. \V as pas 19 jaar en bezat 

nog geen eigen goed. Toch slamde hij uit ee~ aanzienlijke familie. 

Dit bewijst de hoge waarde van zijn roerende bezltt ingen. Was eertijds 

koster van de parochiekerk. Woonde in de Cockuutslraat, doch was 

reeds gevlucht op 26 april 1568. Later bij verstek veroordeeld. 

Verheyden neemt opnieuw de spellingen : van den Heede en van 

Eede voor twee verschillende namen, wal foutief is. 

SAE-too9. f" 22sr•. 

ARA-RI3 6. f•235r•. 

21. 

ARA-RK 1173, F• 82v•. 75, f• 69r", 84r". 85v". 87v•. 89r". 

VERHEYDEN : blz. 408. nr !0417 en blz. 423. nr 10814. 

44. van den I/ENDE /oris : 
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Woonde Ie Eeklo-Binnen. Bezat hij de graantelling van 1565, 5 ma

Len boekweit. Hoewel hij geen onroerend goed bezat, wijst zijn 



meubilair op een man van goede afkomst. Voor de Raad van Be

roerte gedaagd. 

Opnieuw een vergissing van Verheyden, die de varianten : van 

Hende en van den Hende voor twee verschillende namen neemt. 

RAG-RVI 1365, f" 67r". 

ARA-RB 20. 

ARA-H.K 1173. f" 87r". 

VERHEYDEN : blz. 408, nr 10422 en blz. 429. nr 10963. 

45. de HERCKERE (DHERCKERE, DECKERE) Frans 
en zijn vrouw f..1argriete. 
Behoorde tot de middenklasse. \Verd door de baljuw aangeklaagd 

als behorende tot de hevige calvinisten, die zeer vaak de predikaties 

hadden bijgewoond. Had landerijen in het Cockuutstraatje en de 

Kerkstraat. Was op 26 april 1568 voortvluchtig en werd naderhand 

samen met zijn vrouw Margriete bij verstek veroordeeld en ver

bannen. 

ARA-RB 6. f" 235r" : 20. 

75, f" 82v~. 85r0
, 86v", 88v". 

ARA-RK 18802. f" 128r0
• 

18803, f" 93r". 

1173, [" 80r0
• 

VERHEYDEN : blz. 110. nr 2293 en blz. 295. nr 7345. 

46. de I-JON OT (Dl JONT) /an : 
Woonde op de zuidzijde van de «grote strate ». Bij de graantelling 

van 1565 had hij 5 lopen tarwe in voorraad. Behoorde eveneens tot 

de middenklasse en werd ervan beticht de protestantse ministers bin

nen Eeklo gebracht te hebben. Hij zou zelf aalmoezenier geweest zijn 

bij d~ gereformeerde armentaf el. Werd in september 1568 bij ver

stek veroordeeld en verbannen. 

RAG-RVI Corr. 1565, f" 68v". 

ARA-RB 6. f" 235r". 

21. 

75, [" 69r0
, 71 v0

, 73v0
, 83r", 85r0

, 87r0
, 89r0

• 

ARA-RK 18802, f" 83r". 

1172, f" 84r0
• 

18803, f" 84v0
• 

1173, f" 77r0
• 

VERHEYDEN : blz. 123. nr 2648. 

47. /JU LLEBUSCJI Niklaas : 
I lostelier in <de Zwaan ) de voornaumsle XV!e eeuwse afspanning 

te Eeklo. Ten onrechte als calvinist aangeklaag-d door de pastoor. 

In zijn afspanning had hij alleen een paar protestantse ministers ge-
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logeerd en men beweerde dat hij aanvankelijk wel eens naar de 

hagepreken geweest was. Liep geen enkele veroordeling op. 

\Verd naderhand zelfs schepen in 1567-68, 1575-76, 1576-77 en 

1577-78. maar niet meer tijdens de Calvinistische overheersing, wat 

wel voor zijn rechtgelovigheid pleit. meer nog hij werd gevankelijk 

naar Gent gebracht in mei 1578. 

<hoste du Cigne, lequel a logé (comme il déposant a veu) que]qucs ministres, sans 

les scavoir nommer, ayant aussy esté ( comme Ie brui ct est) au commcnchement 

quelque fois à la presche > ARA-RB 75, f" 70r". 

NEELEMANS : Tijdrekenkundige Naem/ijst ... blz. 100, 105, 106. 

48. KELE Steven : 
Werd voor de Raad van Beroerte gedaagd, maar liep geen enkele 

veroordeling op, noch werden zijn goederen aangeslagen. 

ARA-RB 20. 

49. van de KERCJJOVE Pwter : 
Behoorde tot de allerarmste klasse. die geen enkel onroerend goed 

bezat. Zijn weinige bezit werd openbaar verkocht. 

ARA-RB 20. 

i\RA-H.K 1173, f" ssr"." 

VERI-IEYDEN : blz. 409. nr 10447. 

50. KERVYN /oris : 
Behoorde tot het beroemde Eeklose geslacht van die naam. De pas

toor schuift hem in de schoenen. dat hij aanvankelijk wel eens naar 

de preken is geweest « ayant au comrnenchement esté deux ou trois 

fois à la presche ». Het belette hem nochtans niet burgemeester te 

worden tijdens de periodes 1567-68. 1570-71. 1571-72. 1572-73 en 

1573-74. op het ogenblik dat de repressie het hevigst was. De aan

lijg·ingcn van de pastoor zullen dan ook als weinig gegrond dienen 

le worden beschouwd. \,\! oonde eveneens aan de « grote strate >, 

zuidzijde. 

ARA-RB 75. f" 70r". 

SAE-1009. f" 391r". 

NEELEMANS. Tijdrekenkundige Ncwm/;jsl ... blz. 100, 102, 103. 

51. cle KEY /oachim : 
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Woonde in de Kerkstraat en was gehuwd met Margriete Oanckaert 

fa Jacob. Behoorde tol de gegoede middenklasse. Zijn wouw huurde 

later hun eigen aangeslagen huis. Had hij de graantelling van 1565, 

2 lopen tarwe, 7 ;"ukken boekweit en 400 ong·edorste korenschoven 

aan -1 rnaten het honclerd en 500 tarweschoven à 5 lopen het honderd 

in voorraad. Bezat in lolaal vier huizen en Y2 gemet weiden nabij de 



« Cockuutbrugghe » achter « tparadiseken ». Was de enige die 

effectief genoot van het «pardoen generaal ». Inderdaad in 1574 

kreeg hij 2 huisjes en een stukje grond terug, ter waarde van 27 lb 

18 s. 

ARA-RB 20. 

RAG-RVI Corr. 1565. fo 64v0
• 

ARA-RK 18802. f0 93v0
• 

I 172, f0 95v0
• 

1173, f0 92r0
, 119v0

• 

SAE-1010, fo 376r0
• 

VERHEYDEN : blz. 126, nr 2728. 

52. LAMBRECHT /acob /s Simoen 
en zijn vrouw Française. 
\Voonde aan de «grote strate ». Zijn vader was schepen geweest 

tijdens de periode 1553-54. ( 2 ). Door de pastoor en de kapelaan wordt 

hij aangewezen als een verwoed calvinist, die de nieuwe leer met 

man en macht te Eeklo wilde verspreiden. Was op 26 april 1568 

voortvluchtig en werd naderhand eeuwig verbannen met verbeurd

verklaring van zijn goederen. 

ARA-RB 21. 
6, ro 235r0

• 

75, fo 71 v9
, 73v 0

, 82v0
, 84v 0

, 86r0
, 88v0

• 

ARA-RK 18802, f0 82v0
• 

I 172. fo 83v0
• 

18803. f0 84r0
• 

1173. f0 76r0
• 

VERHEYDEN : blz. 264. nr 6507 en blz. 197. nr 4613. 

53. LAMBRECJ-J'f Vincent : 
Bij de graantelling van 1565 had hij een voorraad van een lopen 

rogge, 8 zakken boekweil. 1 I 00 on~edorste roggeschoven à 2 1/2 
maten het honderd, wal er wel op wijst dat hij landbouwer was. 

Zijn onroerend goed is vrij aanzienlijk. Vooreerst bezat hij een huis met 

4 lijnen ( 400 r.) grond « au oosthouck cl u dict Eecloo du aosté 

zuudt à la grande n1e :., verder nog 2 gemeten grond tussen de grote 

straal en de Zuidmoerslraal. 400 roeden nabij de Dullaert, 2 lijnen 

gemeen met zijn kinderen liggPnde in de Leke, 6 gemeten op de 

Voorhank, 5 lijnen ten noorden van de Kerkslraal, 800 roeden ten 

zuiden van de Kerblraal. nog 4 lijiwn op de Leke en tenslotte nog 

de ht~lft van 6 gemeten en nog eens rle helft van 200 roeden te 

Evergem. 

(2) NEELEMANS. Tijdr<'k<'nkunrlige Noemlijst a.w. blz. 92. 
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Werd door de padoor als één der meest overtuigde calvinisten afge

schilderd. Al Zijn goederen werden a;J.ngeslagen. Was schepen tij

dens het tweede calvinistisch bewind ( 1580-81 ). 

SAE 1009. f0 223r0
• 414r0

• 

SAE-1606. Legger der armen 1556. 

ARA-RB 20. 

75. f• 69r0
• 

ARA-RK 18802. f• 92r0
• 

1172. f• 93°. 

18803. f• 92r0
• 

1173. f• 9lv0
• 

NEELEMANS. Tijdrekenkundige Noem/ijst ... a.w. blz. 107. 

VERI-IEYDEN : blz. 264. nr 6508. (Vermeldt alle<'n de familienaam). 

54. LAMPSOET Vvillem : 
Behoorde tot de onderste bevolkingslaag, zonder enig onroerend 

bezit. Vluchtte aanvankelijk. keerde later terug, maar werd toch 

veroordeeld : « aiant esté absent et debouté de toutes exceptions et 

deffenses et depuis compam obligé de se présenter, mais obstant 

l'interdiclion de ne proceder contre telz absentz, laisse sa cause en 

estat ». Na 1583 opnieuw gevlucht. 

ARA-RB 6. f• 235r0
• 

21 : 75. f• 82v0
, 84r0

, 86v0
, 88v0

• 

ARA-RK 1173. f• 79r0
• 

1174, f•> 12lr0
• 

18805. f• 33lv0
• 

18806. f• 278v0
• 

18808. f• 297v0
• 

VERBEYDEN : blz. 264. nr 6527. 

55. de LANGI-IE ]oris : 
Woonde in de Kerkstraat. \Verd voor de Raad van Beroerte ge

daagd, maar niet veroordeeld. 

ARA-RB 20. 

ARA-RK 18802. f• 76r0
• 

VERI-IEYDEN : blz. 129. nr 2788. 

56. LfNDE!',f AN El ooi /s Vincent 
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met zijn vrouw Kal rijne Pieterheyns. 
Was de allerarmste der geconfiskeerde gezinnen. Op 26 april 1568 

voortvluchtig en naderhand veroordeeld. 

ARA-RB 6. f• 235r•. 

21. 
75. f• 82v0

, 84r0
, 86v0

, 88v0
• 

ARA-RK 1173. fr. 77v•. 

VERIIEYDEN : blz. 284. nr 7042 en blz. 73. nr. 1301. 



57. LINDEMAN /an /s Laureins : 

en zijn vrouw Chrisline. 
Voortvluchtig en later hij verstek veroordeeld. 

ARA-RB 6. fo 235r0 
: 21. 

75. fo 73v0
, 82v0

, 84r0
, 86v0

, 88v 0 

SAE-toto. fo 2r0
• 

VERHEYDEN : blz. 284. nr 7013 en blz. 77. nr 14 to. 

58. van der LINDEN /acob : 
Zat te Eeklo gevangen tijdens het jaar 1570. Zijn proces werd over

gemaakt aan de Raad van Beroerte. 

ARA-RK 34495. fo tor0
, 25v0

• 

59. LJPPEl\'S Hendrik : 
Behoorde tot de middenklasse. Was vermoedelijk landbouwer, want 

bij de graantelling van 1565 bezat hij 4 zakken boekweit, 1200 

ongedorste roggeschoven à 2 maten het honderd. In onroerend goed 

bezat hij een huis, 7 gemeten grond ( ± 3 ha) in de Vrombout

straat en 2 gemeten in de 7.uidmoerstraat. 

Al deze bezittingen werden aangeslag-en. 

RAG-RVI Corr. 1565. fo 64r0
• 

ARA-RB 20. 

ARA-RK 18802. fo 88r0
• 

1172, fo 89r0
• 

18803. f0 88 v0
• 

1173, fo 85r0
• 

VERHEYDEN : blz. 284. nr 7050. 

60. LIPPENS /acob /s /an : 
Woonde op de Markt. Rij de graantelling van 1565 had « Jacop 

Lippens Janssone > 10 maten tarwe, 3 malen rogge en 4 malen 

hoekweit in voorraad. Was op één na de rijkste Calvinist van Eeklo. 

Zijn hezittingen lag·en zowat over het ganse grondgebied der stad 

verspreid. Allereerst hezal hij het huis op de markt, naast het kerk

hof. waar hij woonde. Verder bezat hij nog een huis op de Zuivel

markt. dat hij verhuurde aan Jaspart Buysse. Te Balgerhoeke bezat 

hij samen met Victor lleynoult een weide. die hij verhuurde aan 

Vincent de 7.waef. In de Bus hezat hij een hoeve met 10 gemeten 

21 rot•den grond. Aan Gillis (Ie Pau verhuurde hij de helft van 19 

gemeten land. Vier lijnen werden verhuunl aan Pieler van Ghe

nachte. In de llondf'fdhunder bezat hij 3 gemeten 80 roeden, die 

verhuurd werden aan Adriaan Janssone en 2 gemeten aan Niklaas 

van I ieede. In de Boelaarstraal lag er eveneens 1 gemet 55 roeden, 

en nog 2 lijnen in het Corkuytslraalje. 
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Op de Markt verhuurde hij nog een derde huis met 21 roeden grond 

aan Willem Coppen. Jan de Caloen, eveneens banneling, huurde 

van hem 4 g'emeten 140 roeden in de Kerkstraat Dit was nog niet 

alles : in de Schaperij bezat hij 6 gemeten slagbos en zijn rentebezit 

was evenzeer aanzienlijk. Jaarlijks ontving hij 3 lb van Joos van 

Renterghem, 9 schellingen van Gijzelbrecht de Croocq, 3 pond van 

Jan Kervijn, 7 pond 3 s. van Adriaan Corthals, 4 lb 16 s. van 

Vincent lsembaert en 12 s. van Bertelmeus de Wulf, samen 19 lb. 

Gerekend aan penning 16 vertegenwoordigden deze renten alleen 

reeds een kapitaal van 304 lb. 

Ook zijn inboedel werd het hoogst geprezen : 362 lb 17 s. 6 d., wat 

nog eens wijst op zijn hoge sociale standing. In april 1568 was hij 

voortvluchtig en op 1 september werd hij verbannen en vervallen 

verklaard van al zijn bezittingen. 

ARA-RI3 6, f" 235r0
• 

75, f0 83r0
, 85r0

, 87r0
, 89r0

• 

RAG-RVI. Corr. 1565, [0 64v0
• 

ARA-RK 18802, fo 80r0
• 

1172, f0 8lr0
• 

18803, f0 8lv0
• 

1173, fo 75r0
• 

61. LIPPENS /an /s /an : 
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Gehuwd met Lijsbelle van Hende fa Christiaan. De onbetwistbare 

leider der Eeklose Calvinisten en meteen ook de meest vermogende. 

Hij woonde op de Spriet nabij de Vismarkt. Was reeds burgemeester 

tijdens de periode 1558-59 en sche~en in 1563-64 en 1564-65. De 

graantelling van 1565 doet hem reeds kennen als een vermogend 

man : hij had 12 lopen tarwe in voorraad, 2 lf2 mud boekweit. 3 

zakken rogge, 4500 ongedorste roggeschoven à 4 malen het hon

derd. De slaat van zijn bezittingen was dan ook zeer uitgebreid. Als 

man van aanzien bezat hij een leen in de Moer van Eeklo (thans 

nog het Leen genaamd). Het was in totaal 16 gemeten groot en aan 

verschillende personen verhuurd : Jacob de Hoemaeckere, Pieter 

Blanckaert, We Adriaan Pieterheyns, Vincent van Ghenachte, Jan 

van Ghenachte, Willem van Wamele, Bertelmeus Blanckaert en 

We Lieven Lammens. Arnout Bruusterman huurde een huis met 136 

roeden grond erbij voor 36 lh per jaar. Jacoh Huughe betaalde jaar

lijks 12 lh intrest voor een rente, de We Jan c!Herckere huurde van 

hem het huis genaamd «de Stuer ». Joachim de Key pachtte 492 

roeden grond in de Kerkstraat. Elooi Tollens en Bertelmeus Blan

ckaerl hadden elk de helft van 6 gemeten land in g~ebmik, terwijl 

Joris de Langhe, naderhand eveneens verbannen, 581 roeden pachtte 



in de KerkstraaL Te Lembeke bezat Jan Lippens nog een hoeve 

met 11 gemeten grond, die hij verhuurde aan Laureins van Hende 

voor 33 lb 6 s. per jaar. De goederen, die van zijn vrouw aankwa

men bestonden uit 5 ~meten 284 roeden slagbos in de Moerstraat, 

nog een gemet bos te Sinl-Laureins, 844 roeden slagbos even

eens in de .Moerstraat « n'estant en saison pour la mectre 

en coupe comme dessus maïs par Ie dict banny vendu è 

Comille, son frère, certains arbres y croissans pour cincquante une 

livres une fois au temps de ce compte ». Van de We Jan Scher

pinck kwam jaarlijks 36 lb binnen als pacht voor een hofstede met 

17 gemeten land in de :f'.1oerstraat. I-let hout van 200 roeden bos 

had hij zelf doen hakken in 1566. En dit is nog niet alles : Jan 

Luchtepau pachtte 4 gempten land in de Vromboutstraat. Jan 

Zoetaert pachtte een partijtje slagbos te Kaprijke. Vincent van den 

Berghe, Jan van den Berghe, Lieven Blondeel, Joos Warnier, \Ve 

Jan Scherpinck en Jan Roegiers stonden in het krijt, respectievelijk 

voor 3 lb. 6 Ib. 3 lb, 2 lb 8 s., 6 lb + 30 s. en 30 lb voor vervallen 

rente-intrest. 

Dat wij hier met een overtuigd Calvinist te doen hebben staat buiten 

kijf. \Vie zou anders een dergelijk bezit te pande stellen : meer dan 

30 ha grond, 2 huizen, 2 hofsteden en een kapitaal in rente van 

meer dan 1600 lb. De pastoor noemde hem dan ook, mede door zijn 

invloed, de voornaamste aanstichter van het Calvinisme te Eeklo. 

Door zijn toedoen en op zijn uitnodiging waren de eerste predikanten 

naar Eeklo gekomen. Op 5 februari 1567 was hij de voornaamste 

woordvoerder der Calvinistische delegatie, die op het stadhuis met 

Egmont onderhandelde. Tijdens de razzia's was hij de «gezochte 

persoon>. Begin juli zoekt men hem zelfs op in alle Brugse afspan

ningen. Vruchteloos evenwel. Er zijn aanwijzingen dat hij naar 

Engeland vluchtte. Natuurlijk werd hij bij verstek veroordeeld en 

verbannen. De inkomsten van zijn aangeslagen goederen spijsden de 

staatskas. 

SAE-1 009. f" 356r". ( 1557) 

RAG-RVI Corr. 1565. f" 67v". 

ARA-RB 6, f" 235r" : 21. 
75. f" 69r", 70r0

, 71r". 72v". 73r". 75v". 76v". Sir". 82r". 84v", 86r", 

88r". 

ARA-RK 18802. f" 74r"-79r". 

1172, f" 76r". 

18803. f" 75r". 

1173. f" 74v". 
NELEMANS. Tijdrekenkundige Na~m/ijst. .. hlz. 93, 98. 

DE SCIIREVEL. Troubles re/igieux ... a.w. bb:. 99. 

VERHEYDEN : blz. 284. nr 7053. 
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62. LOETE Frans : 
\Voonde in het Raamstraatje en behoorde tot het voldersambacht 

Bij de graantelling van 1565 bezat hij 3 zakken rogg~e en 4 maten 

boekweit. Hoewel hij blijkbaar geen veroordeling opliep voor de 

Raad van Beroerte werd zijn huis toch aangeslagen. 

Verheyden begaat hier terug rle vergissing de varianten Loete en 

Loote voor twee verschiTiende namen te aanzien. De identificatie 

lag nochtans voor de hand. De letters oe zijn immers de gewone 

middeleeuwse schrijfwijze van de dubbele o. 

RAG-RVI Corr. 1565. fo 63v0
• 

SAE 262. 

ARA-RB 20. 

ARA-RK 18802. fo S9r0
• 

1172. ro 90v0
• 

18803. ro 89v0
• 

1173. f0 89v0
• 

VERHEYDEN : blz. 285. nr 7073 (Loete) en blz. 28ó. nr 7109 (Loote). 

63. van LOO /oos : 
Behoorde eveneens lot de ambachtelijke groep. Hij werd voor de 

Raad van Beroerte gedaagd. maar niet veroordeeld noch werden zijn 

bezittingen aangeslagen. 

ARA-RB 20. 

VERHEYDEN : blz. 434. nr 11104. 

64. MAGDALENA. We Pieter BEYAERT : 
Voor de Raad van Beroerte gedaagd, doch niet veroordeeld. 

Verheyden leest verkeerdelijk « Reynaert > i.p.v. Beyaert, een ge

kende 16e eeuwse Eeklose familienaam. 

VERHEYDEN : blz. 291. nr 7256. 

65. MARTENS (MAERTENS) Pieter 
Woonde op het Oostveld en was vermoedelijk landbouwer-pachter, 

zonder eigen grondbezit. Bij de graantelling van 1565 bezat hij een 

zak boekweit, 2500 ong·edorste korenschoven à 2 Y2 lopen het hon

derd. Zijn aanzienlijke huisraad werd geprezen en openbaar verkocht. 

Opnieuw beschouwt Verheyden de heide spellingsvarianten Mar

tens en Maertens als twee verschillende namen. 

ARA-RB 20. 21. 

ARA-RK 1173. fo 89v0
• 

RAG-RVI Corr. 1565. fo 70r0
• 

VERBEYDEN : blz. 290 (Martcns) en hl?:. 296. nr 7387 (Macrtcns). 



66. f.!ATTHEEUS /acob /s /an : 

In 1568, vermoedelijk op 28 juli, te Eeklo geëxecuteerd met het 

zwaard in het bijzijn van de koninklijke commissaris Mr Frans 

Cortewille. 

ARA-RK 34492. f0 13v0
, 30v0

• 

67. MATTHEEUS ]an : 
Bezat geen onroerend goed. Zijn huisraad .werd openbaar verkocht. 

ARA-RK 1173. fo 8tr0
• 

VERHEYDEN : blz. 299. nr 7477. 

68. MERCKAERT Marten : 
\Voonde in de Boelaarstraat, waar zijn huis aangeslagen werd. Naar 

zijn inboedel te oordelen behoorde hij tot de geg'oede burgerij. 

ARA-RB 20. 

ARA-RK !8802. fo 89v0
• 

1172. t0 9lr0
• 

18803. f0 89v0
• 

1173, f0 90r0
• 

VERHEYDEN : blz. 302. nr 7549. 

69. MOORTHAMERE Vincent : 

Woonde in de Kromme Waal. Wij vonden geen veroordeling, maar 

toch werden zijn goederen aangeslagen. 

ARA-RB 20. 

ARA-RK 18802. f0 88r0 

1172. ro 89v0
• 

18803. f0 88r0
• 

1173, f0 85r0
• 

VERHEYDEN : blz. 307. nr 7693 

70. uan der MUELNE /an : 

Onderwijzer. Was de eerste calvinist. die terechtgesteld werd te 
Eeklo op 28 juni 1567. (Zie eerste deel. waar wij een omstandig 

relaas van de terechtstelling gaven). 

ARA-RB 75, fo 62v0
• 

M. VAN VAERNEWIJCK. a.w. 11. blz. 277. 

VERHEYDEN : blz. 418, nr 10658. 

71. tfUESEVOET Jaspar /s Vince11l : 
Woonde in de Boelare, waar zijn vader overleed op 23 november 

1546. I--lijz.t!lf werd van knaap meester gemaakt in het voldersam

bacht ten jare 1559. 

Voor de Raad van Beroerte gedaagd, maar niet veroordeeld. 

SAE 1009, fo 234v0 
; 262. 

ARA-RB 20. 

VERI-IEYDEN : blz. 310, nr 7767. 
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72. de NOKERE Chrisliaan : 

Behorend tot de lagere standen, had hij in 1565 toch een graan

voorraad vo.n 2 malen tarwe, terwijl de meeste armen toen erg nood

lijdend waren. 

Werd voor de i(aad van Beroerte gedaagd, doch niet veroordeeld. 

RAG-RVI Corr. 1565, fo 67v". 

ARA-RB 20. 
ARA-RK 1173, fo 88v0

• 

VERBEYDEN : blz. 144. nr 3206. 

73. ONDERMARCK Lieven : 

Gehuwd met Beallrice van Praet. Behoorde tot de armste inwoners 

van Eeklo. Was gevlucht en werd bij verstek veroordeeld en ver

bannen. Keerde tijdens het tweede Calvinistisch bewind terug. 

Verheyden begaat een verkeerde lezing en stelt hierdoor de namen 

« Onderrnarek » en « Vudermarck » voor als behorende aan twee 

verschillende personen. 

ARA-RB 6, f0 235r0
, ; 21. 

75, f0 83r0
, 85r0

, 87r", 89r0
• 

ARA-RK 1173, fo 77v0
• 

SAE 1010, fo 409r0
• 

VERBEYDEN : blz. 317, nr 7967 (OndE·marck) en blz. 459, nr 11780 (Vuder

marck). 

74. OVERZEE Pieter : 

Verbrand in 1570, na onwrikbaar bij zijn opinie gebleven te zijn. 

RAG-RVI Corr. 38, blz. 157 .. 

75. de PAPE Vincent (de oude) 
'v.J ordt door de pastoor betiteld als een hardnekkig Calvinist. Wij 

vonden evenwel geen enkel ander spoor betreffende enige veroor

cleling. 

ARA-RB 75. fo 69r0
• 

76. de PAPE Vincent /s Vincent (de jonge) 

Zoon van de voorgaande. 

ARA-RB 75, fo 69r0
• 

77. PARISIS Erasmus 
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Een der meest vooraanstaande Calvinisten van Eeklo. Was hostelier 

in « de Ga!eye » en brouwer op de Markt. Oe graantelling van 1563 
Iaat hem reeds als dusdanig kennen : hij bezit dan 30 maten rogge 

en tarwe en daarbij nog 2 zakken boekweit. Heel wat mensen stonden 



bij de vermogende brouwer in het krijt, meestal voor levering van 

bier en het waren aanzienlijke bedragen : Pieter van Waes 108 lb, 

Jacob Boudens 111 lb 6 s. Pieter Maes 72 lb, Karel de Wulf 

96 lb, We Jan van Waes 63 !6, Antoon Speecquaert 54 lb, Gillis 

Dyserin 122 lb, Lieven van Lanlschoot 60 lb, Frans Dierkens 69 lb 

en Frans Schellebroot 26 1b 2 s. 

Zijn onroerend goed bestond allereerst uit de brouwerij « de Gal

leye » naderhand door zijn vrouw ingehuurd, verder uit 3 Y2 geme

ten bos op het Oostveld, en nog eens 4 gemeten en 500 roeden 

slagbos aldaar. In de Moerstraat bezat hij nog 500 roeden slagbos. 

In \Vachtebeke bezat hij 2 gemeten grond. Veelal was hij als geld

schieter opgetreden. Te Stekene bezat hij een bezette rente van 21 lb 

sjaars, penning 16, op een terrein achter de «Drie Koning:en ». Jan 

de .l\1ey had een jaarlijkse renteschuld van 10 lb 10 s. en Jan 

van Damme 9 lb. Niklaas Dierkens stond jaarlijks voor 33 lb in 

het krijt, bezet op zijn huis en hostelrie « 't Vergulden calf > te 

Wachtebele. Pieter de Smet betaalde jaarlijks 3 lb rente en Gerard 

van Noteghem 6 lb. Dezelfde Gerard was een andere rente van 

3 lb 12 s. schuldig, bezet op een hoeve te Kaprijke. Tenslotte waren 

er nog de jaarlijkse renten van Pieter van Waes en Vincent An
naert, respectievelijk van 3 lb en 3 lb 8 s. 

Werd beschuldigd een der eerste en trouwste aanhangers van de 

hervorming te zijn. Veel bekommerde hij zich niet om de dagvaar

dingen, die hem door de Eeklose magistraat gestuurd werden om 

voor hem te verschijnen. Doo~ zijn ambtsbezigheden was hij dikwijls 

afwezig < lequel on dit estre en ses affaires el négociations ». In elk 

geval werd hij voor de Raad van Beroerte gedaagd, bij verstek ver

oordeeld en verbannen. 

RAG-RVI. Corr. 1565, f~ 38r". 

ARA-RB 6. f" 235r" : 21. 

75, f" 69r", 73v", 93r0
, 85r", 87r", 89r". 

ARA-RK 18802, f" 78r". 

1172, f" 80r". 

18803, f" 79r0
• 

18801, f" !Sr". 

1173, f" 75r". 

VERHEYDEN : blz. 319, nr 8013. 

78. de PAU Mattheus /s ,r-.1ichiel 

8 

Was een persoon van aanzien en bekleedde een openbaar ambt. 

Had bij de graantelling een hoet tarwe, 1700 rogge- en tarweschoven 

in voorraad à 4 lopen het honderd, 900 gerstesehoven à 3 lopen 

hel honderd en naar schalt ing 15 zakken boekweit. Werd door de 
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pastoor van Calvinisme beschuldigd, maar nergens gedagvaard noch 

veroordeeld. 

ARA-RB 75. fo 72v0
• 

RAG-RVI. Corr. 1565, f0 69r0
• 

79. van PEENE Vincent : 

en zijn vrouw Amoldine. 
Üp 26 april 1568 voortvluchtig en naderhand bij verstek veroordeeld. 

ARA-RB 6, f0 235r0 
: 21. 

75. ro 82v0
, 84v0

, 86v0
, 88v 0

• 

VERBEYDEN : blz. 439. nr î 1242 en blz. 32. nr 201. 

80. PIETERllEYNS Adriaan \Ve (Katrijne} : 

Bezat een huis met 200 roeden grond en huurde een deel van het 

leen van Jan Lippens « laquelle s' est rendu fugitifve à cause des 

troubles» 

Verheyden vergist zich nogmaals wanneer hij de identificatie van 

de namen «Catherine Ve Heyns Adrien Pierre » en « Cathérine Ve 

Adrien Pierrecheyns » niet inzel en de structuur voorbijgaat van de 

typisch Eeklose familienaam Pieterheyns .........- Pierheyns. In het regis

ter van indaging nr 20, ontdekt hij dan een fragment van de naam 

Pielerheyns ,........, het eerste deel is door vochtigheid aangevreten en 

onleesbaar ,........, waarmee hij dan een nieuwe naam creëert. Pieter 

Heyns, die thuishoort onder deze of de volg.ende naam. (Amout 

Pieterheyns). 

ARA-RB 20. 

ARA-RK 18802. fo 87v0
• 

1172, f0 89r0
• 

18803. f0 88r0
• 

1173. f0 84v0
• 

VERI-IEYDEN : blz. 74, nr 1307 (Cathérine, We Heyns Adrien Pierre). nr 1308 

(Cathérine, Ve Adrien Pierrccheyns) blz. 218, nr 5184. (1-lains Pierre). 

81. P!ETERI-IEYNS Amout /s /oris : 
en zijn vrouw Margriele. 
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Woonde te Eeklo-Binnen en bezat bij de graantelling van 1565, 

3 malen boekweit, 200 korenschoven à 4 maten het honderd. Zijn 

huis in de Vlamincslraal werd aangeslagen, nadat hijzelf wegge

vlucht en naderhand verbannen was. Werd door de kapelaan Vin

cent Loete als een der raddraaiers Yan hel Calvinisme te Eeklo aan

gezien. Keerde terug tijdens het tweede Calvinistisch bewind en 

werd schepen in 1580-81. Na 1583 werd hij opnieuw verbannen. 

Verheyclen begaat hier dezelfde fout als bij de voorgaande naam 



en ziet de identiteit van de namen 

« Heyns Arnout Pierre » niet in. 

« Piercheyns Arnoult > en 

ARA-RB 6.f0 235r0 
, 21. 

ï5. ro /3v", ï5r0
, ï5v0

, 82r0
, 84v0

, 86r0
, 88r0

• 

ARA-RK 18802. fo 83v0
• 

11 ï2. [0 84v0 

18803. f0 85r0
• 

11ï3. f" 80v0
• 

11ï4, fo 121r0
• 

18805, fo 331 V0
• 

18806. [0 2ï8v0
• 

18808. f0 29Ïv0
• 

~EELEMA!'\S. Tijdrekenkundige Naem/ijst ... blz. IOï. 

VERHEYDEN : blz. 326. nr 8195. blz. 295. nr ï348. blz. 230. nr 5516. 

82. PIJL lsabeau en /acquemijne, dochters van /an : 

Behoorden mede tot de aanzienlijkste ingezetenen van Eeklo. Hun 

vader was vermoedelijk verwant met de Eeklose graanhandelaar 

Pijl. Hun bezittingen lagen meestal in het gewest Balgerhoeke-Rave

schoot zodat wij mogen veronderstellen dat zij in die buurt gehuis

vest waren. De enige aanklacht die legenover hen geuit werd, 

bestond hierin dat zij de predikaties bij@ewoond hadden. Zij waren 

enkele lijd afwezig om daarna voorgoed te verdwijnen en werden 

op 1 september 1568 van hun goederen vervallen verklaard en ver. 

bannen. Zij bezaten 2 gemeten grond te Raveschoot, verpacht aan 

Frans Criel legen 4 lb 19 s. per jaar, nog een ander gemet in de 

Raveschoolstraat voor 1lb 4 s. sjaars verpacht aan Victor Buuck. 

de helft van een huis verpacht aan Jan de Stuver voor 4 lb 4 s. 

per jaar. 

Vincent de Zwaef betaalde 4 lb 10 s. voor een ha~lf jaar rente. Oe 

We Jan Heynoult pachtte van de gezusters Pijl 3 gemeten grond 

en het vierde van een huis in de Bulgerhoekstraat voor 10 lb 12 s, 

terwijl Miehiel Dhane het vierde van een huis huurde voor 36 s. 

's jaars. Zij bezaten verder nog een half g·emet aan de « Bogaert

moerstraete >, nog 5 lijnen bos. het ene genaamd « en thioche Koe

belacre > en hel andere deel langs de Gentse weg. de helft van een 

huis met 25 roeden in de Weslslraat. de helft van 4 lijnen 25 roe

den eveneens langs de W eslstraal, nog eens de helft van 5 gemeten 

langs de Raveschoolslraat. de helft van 3 gcmeten land ten noor-
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den van de Hoogstraat en tenslotte de helft van 6 lijnen 150 roeden 

grond ten zuiden van de W estslraat, langs het Leiken. 

ARA-RB 6. fo 235r0 
: 21. 

75, f0 84r0
, 84v0

, 85v0
, 87v0

, 89v0
• 

ARA-RK 18802. fo 85v0
• 

1172, f0 86r0
• 

18803, f0 86r0
• 

1173, f0 83v0
• 

SAE-1009, fo 410r0
• 

83. PLASSCHABRT Frans : 
Cordewanier. Woonde te Eeklo-Binnen en bezat bij de graantelling 

van 1565 1400 roggeschoven à 2 lopen het honderd. Werd aangezien 

als een verwoed voorstander van het Calvinisme evenwel niet 

veroordeeld. 

ARA-RB 75, f0 69v0
, 73v0

• 

84. PLASSCHABRT Pieter 
Was pachter van het goed van het St-Janshospitaal en had bij de 

graantelling van 1565 15 malen tarwe. 12 maten rogge, 20 zakken 

boekweit en 3500 schoven rogge en tarwe aan 3 lopen het honderd 

in voorraad. 

Werd aangezien als een overtuigd calvinist, doch niet veroordeeld. 

ARA-RB 75. f0 69r0
, 71v0

, 73v0
• 

85. POPPE ]acob : 
Woonde te Lembeke. Hoorde bij de groep die de calvinistische 

predikanten uilgenodigd hadden naar Eeklo te komen. De identifi

catie met Jacob Poppe \Vylants. die wij in de graantelling vonden, 

is niet zeker. 

Zijn huisraad werd aangeslagen. maar hij bezat geen onroerend goed. 

ARA-RB 75, f0 70r0 
; 20. 

ARA-RK 1173. f0 84v0
• 

86. de RI]CKB Antoon 
en zijn vrouw Anna. 
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Woonde aan de Zuivelmarkt Als een vurige calvinist aangewezen 

door de pastoor, voortvluchtig op 26 april 1568. voor de Raad van 

Beroerte gedaagd en naderhand veroordeeld. 

ARA-RB 6, fo 235r0 
: 21. 

75, f0 69r0
, 75v0

, 82v0
, 84v0

, 86r0
, 88r0

• 

SAE 1606. Legger Armen 1556. 

VERI-IEYDEN : blz. 149. nr 3322 en blz. 32. nr 200. 



87. de Rl]CKE Pieter : 

Woonde te Eeklo-Binnen, waar hij bij de graantelling van 1565, 

8 lopen tarwe in voorraad had. Zijn huis was gelegen vlak bij de 

kerk ; het werd geconfiskeerd. 

RAG-RVI Corr. 5565, f" 68v". 

ARA-RB 19: 20. 

ARA-RK 18802, f" 88v". 

1172, f" 90r". 

18803. f" 86v". 

1173, f" 86v0
• 

VERHEYDEN : blz. 152. nr 3396. 

88. de Rl]CKE Vvïllem : 
Voor de Raad van Beroerte gedaagd. Wij vonden geen veroordeling. 

ARA-RB 20. 

VERHErDEN : blz. 152. nr 3393. 

89. ROGCl-IE Katelijne : 

\Vas de eerste vrouw te Eeklo, die haar kind liet dopen volgens de 

calvinistische ritus. 

90. SANDERS Amout : 
Woonde in de Boelare en behoorde tot de aanzienlijke klasse. \Verd 

aangezien als een overtuigd Calvinist. Zijn bezittingen bestonden 

uit een huis met 119 roeden grond in de Kerkstraat, een huis met 

20 roeden grond in de Kromme Waal. dat verhuurd werd tegen 

4 lh 10 s. per jaar, nog· uit 5 lijnen grond nabij de Westmolen te 

Balgerhoeke, de helft van 2 gemeten 2 lijnen slagbos aan het Loker

meersstraatje, zijn eigen woonhuis met 37 roeden grond in de 

Boelare, na de confiscatie in pacht genomen door zijn vrouw voor 

12 lb per jaar. verder uit de 3/8 van huis met 50 roeden grond 

gelegen aan de Veemarkt, de 3/8 van 2 gemeten weide aan de 

Murkelslraat. een jaarlijkse rente van 2 lb 12 s. en nog een andere 

rente, waarvan hel heelrag niet nader bepaald werd. Al deze goede

ren alsmede zijn inboedel werden aangeslagen. 

SAE 1009. f" 277r". 

ARA-RB 20 : 75, f" 71 v", 73vn. 

ARA-RK 18802. f" 90v". 

1172, f" 92r0
• 

18803. f" 90v0
• 

1173, f" 91r0
• 

VERIIEYDEN : blz. 353. nr 8942. 
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91. SANDERS Cornelis : 
Woonde te Eeklo-Binnen en be"?:al bij de graantelling van 1565 een 

halve zak rogge in voorraad . .1'-1en zegt van hem dat hij geweest was 

« jadiz premier eschevin, ayant comme tulleur loué quelque maison 

à ung sectaire, quy a logé Ie prédicanl ou ministre ». Hij was in

derdaad schepen geweest tijdens de jaren 1555-56, 1561-62 en 

1566-67. In 1569, wanneer hij postuleert voor het baljuwschap 

wordt hij d!lleschilderd als twistziek en schandaal gevende, doordat 

hij samenleeft met zijn meid, van wie het bekend was, dat zij door 

de nieuwe leer besmet was. 

RAG-RVI. Corr. !565, fo 68r". 1569. nr 138. 

ARA-RB 75. fo 70r0
• 

NEELE!VIANS. Tijdrekenkundige Noem/ijst ... blz. 94. 97. 100. 

92. SANDERS lsabeau en /acquemijne, dochters van /an 
\Vorden beschuldigd de predikaties bijgewoond te hebben. Waren 

weggevlucht op 26 april 1568 en zijn naderhand veroordeeld door 

de Raad van Beroerte. Zij bezaten elk 1/10 van een huis le Eeklo, 

niet nader omschreven. 

ARA-RB 6. fo 235r0 
: 21. 

75, !0 84r0
, 85v0

, 87v0
, 89v". 

ARA-RK 18802, f" 85r". 

1172, f" 85v 0
• 

18803, f" 86r0
• 

IJ 73, f" 82r0
• 

VERHEYDEN : blz. 353. nr 8944. nr 8945. 

93. SA V ARY Louis : 

Karmeliet-aposlaat te Brugge. \V as Le Eeklo geboren en actief he

trokken bij de hagepreken als predikant. 

ARA-RI3 75, f" 7lr0
, 73r0

, 75r0
• 

94. rle SCEPPERE loos : 
Voor de Raad van Beroerte gedaagd. maar niet veroordeeld. 

ARA-RB 20. 

95. de SC'J-IILJJERE Gillis : 
Was betrokken bij de pegring lol heeldstormerij. 

ARA-RB 75. f" 69v0
, 75v0

• 

96. de S.f\1ET Gillis : 
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Behoorde lol de allerarmste bevolkingslaag. Voor de Raad van 

Beroerte gedaagd. Zijn weinige hezitl ingen werden openbaar 

verkocht. 

ARA-RB 20. 

ARA-RK 1173. fo 89r0
• 

VERI-IEYDEN : blz. 156. nr 3516. 



97. de SPIEGI-IELE Frans : 
\ Verd aangezien als een vuri~ calvinist. Voortvluchtig op 26 april 

1568 en naderhand bij verstek veroordeeld. Onroerend goed bezat 

hij niet. Zijn schamele inboedel werd verkocht. Keerde terug tijdens 

het tweede dalvinistisch bewind en werd daarna opnieuw ver

bannen. 

ARA-RB 6, fo 235r0 
; 21. 

75, f0 69r0
, 69v0

, 71v", 73v0
, 75r0

, 75v0
, 82r", 84v0

, 86r0
, 88r0

• 

ARA-RK 1173. fo 80v0
• 

1174, fo 121r0
• 

18805, f0 331v0
• 

18806, fo 278v0
• 

18808, f0 297v0
• 

18810, f0 310v0
• 

18811, fo 328r0 

18812. f0 298r0
• 

VERHEYDEN : blz. 158. nr 3573. 

98. de SPIEGllELE /an : 

en zijn vrouw Anna. 

Schoolmeester. Had bij cle graantelling van 1565 6 maten rogge 

en 2 maten tarwe in voorraad. Werd met zijn coiiega Jan van der 

Muelne aangehouden, beticht van de hervormde denkbeelden 

onder de jeugd verspreid te hebben. Werd gevankelijk naar Gent 

overgebracht en vermoedelijk aldaar terechtgesteld. 

ARA-RB 6. f" 235r0
; 21. 

75, f" 62v 0
, 69r0

, 69v 0
, 71v0

, 73v0
, 83v0

, 84v0
, 87v0

, 89r0
• 

RAG-RVI. Corr. 1565, f0 65v0
• 

VERHEYDEN : hlz. 158, nr 3572 en blz. 32. nr 201. 

M. VAN VAERNEWIJCK ... a.w. 11. blz. 277. (meester Jan Spieghelman). 

99. STAELENS /acob : 
Behoorde lot de allerarmste bevolkingslaag, bezat geen onroerend 

goed. ZiJn inboedel werd verkocht. 

ARA-RB 20. 

ARA-RK 1173. fo 84v0
• 

100. van der STRAETEN /acob 
llacl een huis met 100 roeden grond in de Raveschootstraat. ge

naamd <de Potterije ». met een jaarlijkse huurwaarde van 3 lh 

18 s. 

ARA-RB 20. 

ARA-RK 18802. fo 88v". 

1172, f0 90r0
• 

18803. f0 89r". 

1173, f" 85r". 

VERHEYDEN : blz. 419. nr 10699. 
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10 1. T AETS A mout : 

Gehuwd met Maaike Dierkens fa Geraard, eveneens een calvi

nistisch gezinde familie. Voortvluchtig op 26 april 1568 en nader

hand bij verstek veroordeeld. Keerde terug tijdens het tweede 

calvin~stisch bew:ind en werd al'mmeester. Landbouwer, die be

hoorde lot de gegoede middeniJasse. Bezat de helft van 3 gemeten 

land te Bassevelde, dat hij verhuurde aan Amout de Baets voor 

2 lh 2 s. Te Evergem bezat hij de helft van 6 gemeten en nog eens 

de helft van 2 gemeten die hij verhuurde aan Christoffel Plasschaert 

en Zeger Roegiers respectievelijk voor 8 lb 2 s. en 18 s. per jaar 

Hierhij had hij nog een jaarlijks inkomen van 12 lb voortkomende 

van 2 renten. 

ARA-RB 6. fo 235r" : 21. 

75. f• 84r". 85v", 87v0
, 89r0

• 

ARA-RK t8802. f• 84r0
• 

1174, f• 85r". 

18803, f• 85r. 

1173, f• 8lr0
• 

VERI-IEYDEN : blz. 380, nr 9653. 

102. TEERLINCK Geraard : 
BelroHen bij de poging tot beel(lstormerij. \Verd in juli 1569 te 

Eeklo geëxecuteerd. 

ARA-RB 75, fo 69v0
, 75v0

• 

ARA-RK 34493. f• 2lv0
, 28r". 

103. TOLLENS Daniël : 
Behoorde tol de allerarmsten. lijn roerend hezil bedroeg nauwe

lijks 15 s. 

ARA-RB 20. 

ARA-RK tt73. f• 87v". 

VERHEYDEN : blz. 389. nr 9897. 

104. TOLLENS Frans : 
Behoorde eveneens tol de klasse der bezillozen. 

ARA-RB 20. 

ARA-RK tt73. f• 84r". 

VERI-IEYDEN : hlz. 389, nr 9898. 

105. van den TORRE Adriaan : 
en zijn vrouw Lievijne. 
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\Vaarschijnlijk dezelfde als Adriélan van den Abeele, die slechts 

eenmaal vermeld wordt in de confiskatierekeningen, op de post 

die elders aan Adriaan van den Torre wordt toegewezen. Bij gebrek 

aan bewijsplaats hehhen wij rte namen evenwel uit mekaar 

gehouden. 



Wordt steeds genoemd hij de verwoede calvinisten en was he

trokken bij de poging lot beeldenstorm. Behoorde tot de midden

klasse. Was op 26 april voortvluchtig en werd later bij verstek 

veroordeeld. Bezat een eigen huis in de Kromme Waal. 

ARA-B 6. f" 235r0 
; 21. 

ARA-RB 75. fo 69r0
, 69v0

, 71 v0
, 73v". 75v 0

, 82v 0
, 84v 0

, 86r0
, 88r0

• 

ARA-RK I 172 : f0 84r0
• 

16803, f0 84v0
• 

1173. f0 78r0
• 

VERHEYDEN : blz. 445. nr 11410 en blz. 284. nr 7040. 

106. van de VELDE Daniël : 
Voor de Raad van Beroerte gedaagd, doch niet veroordeeld. 

107. VER\VEE Gillis : 
\Voonde te Eeklo-Binnen en hezat bij de graantelling van 1565, 

2 zakken roggemeel en 6 lopen rogge. Bezat verder geen onroerend 

goed. Zijn huisraad werd openbaar verkocht. 

Verheyden geeft een verkeerde lezing door de naam « Verwee -

Veruwee > als ~ Verver» le lezen. 

RAG-RVI. Corr. 1565. fo 65v". 

ARA-RB 20. 

ARA-RK 1173. fo 89r0
• 

VERHEYDEN : blz. 454. nr 11ó44. 

108. de VOGJ-JELE Louis /s Thomas 
Afvallig Brugs Karmeliet, geboren le Eeklo. later protestants minis

ter. Actief betrokken bij de hagepreken te Eeklo. 

109. de VOGJJELE Thomas : 
Vader van de voorgaande. Bezat hij de graantelling van 1565, 

3 lopen tarwe. Woonde langs de grote straat, waar hij een huis 

hezal mei 100 roeden grond. Wercl aangezien als een overtuigd 

calvinist. 

~AE 1009, ro 307v0
• 

RAG-RVI. Corr. fo 69r0
• 

ARA-RB 20: 75. fo ó9r0
, 71v". 73v0

• 

ARA-RK 18802. fo 93v". 

1172. f" 95r". 

188003, f" 93r0
• 

1 I 73. f0 92r0
• 

VERHEYDEN : blz. 164. nr 3707. 
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110. de VOGI-IELE Vincent /s Thomas : 

Herhaaldelijk genoemd bij de aanslichters van het Calvinisme te 

Eeklo. Op 26 april 1568 voortvluchtig en later bij verstek ver

oordeeld. 

ARA-RB 6, f" 235r" : 21 .. 

VERBEYDEN : blz. 164, nr 3708. 

ARA-RB 75. f" 71v". 73v", 75v", 82v", 85r", 86v". 88v". 

111. de VOLDERE (cle VULDERE) Bertelrneus : (Meester) : 

Samen met Jan Lippens de grote leider van het Calvinisme te 

Eeklo. De titulatuur « meester » wijst erop, dat hij een man was 

met 'universitaire scholing. Inderdaad op 5 maart 1563 n.s. werd 

hij te Gent door een commissie bestaande uit meesters Jan en 

Lieven Sanders. dokters in de medicijnen en meesters Silvester 

Moenens en Boudewijn Array, gezworen chirurgijnen bevoegd 

verklaard het ambt van chirurgijn t.t.z. geneesheer te Eeklo uit te 

oefenen en werd hem hiervoor de wettelijke eed afgenomen. Was 
"' 

schepen gewees.t tijdens de jaren 1557-58 ; 1559-60 en burge-

meester tijdens de jaren 1561-62 ; 1562-63 ; 1563-64 ; en 1564-65. 

Al de getuigen zien in hem de geestelijke leider der hervormden 

te Eeklo. \V as aanwezig bij het onderhoud met Egmont op 5 februari 

1567. Voortvluchtig op 26 april 1568 en later bij verstek verooor

deeld. Het is bevreemdend dat hij niet opgenomen is in de confis

catierekeningen, hoewel hij effectief te Eeklo moet verhieven 

hebben en er allicht onroerend goed bezat. 

Verheyden beweert dat hij een volder was, wal natuurlijk onjuist 

is. Waarschijnlijk heeft hij zich laten misleiden door de familie

naam. « Jvlaislre Bertelmieu » is dezelfde als meester Bertelmeus 

de Vuldere. 

ARA-RB 6. f" 235r" : 21. 

75 fo 69r". 70r". ?Ir". 72v" 73r", 75v" 76v". Sir". 82r". 84v". ó6r". 88r". 

SAE- 1 009. f" 363r". 

VERBEYDEN : blz. 164. nr 3710 en blz. 47. nr 606. (i'-1aistrc BPrtelmieu). 
NEELEMANS. T,ïdrekenkundige Noem/ijst ... blz. 95. 96, 97, 98. 

NEELEMANS. Geschiedenis der Stad Eecloo. Gent. Eeklo 1865, 11. blz. 125. 

112. de VOLDERE ]acob : 
en zijn vrouw Sara. 
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\Voonden in het Cockuutstraatje, waar zij een huis bezaten. Hevig 

calvinist. Voortvluchtig op 26 april 1568 en later bij verstek ver-



oordeeld. Keerde terug onder het tweede Calvinistisch bewind en 

werd na 1583 opnieuw verbannen. 

ARA-RB 6. f0 235r0 
; 21. 

75, f" 71 V 0
, 73v0

, 75v", 82r0
, 84v'', 8ór0

, 88r0
• 

ARA-RK 18802. fo 85r0
• 

1172, f0 86r0
• 

18803. f0 86r0
• 

1173, f0 82r0
• 

1174, fo 21r0
• 

18805, f0 331v0
• 

18806, fo 278v0
, 

18808, fo 297v0
, 

VERHEYDEN : blz. 164. nr 3711 en blz. 354. nr 8963. 

113. de \'OS Lieven : 

en zijn vrouw /ozijne ( Sijnkin). 

Woonde te Eeklo-Binnen en had bij de graantelling van 1565, 

4 maten tarwe en 1500 roggeschoven à 5 malen het honderd in 

voorraad. 

Betiteld als een overtuigd calvinist. Voortvluchtig op 26 april 1568 

en naderhand bij verstek veroordeeld met confiscatie van zijn goe

deren. Keerdf: terug bij het tweede calvinistisch bewind en werd 

daarna opnieuw verbannen. 

ARA-RB 6, [0 235r0 
; 21. 

75, fo 69r". 71v", 73v". 75v",82r". 84v", 86r0
, 88r0

• 

ARI\-RK 1174. fo 121r0
• 

VERHEYDEN : blz. 165. nr 3736. en blz. 379. nr 9638. 

114. 'N ANTE Daneel, de ourle : 

Door drie verschillende getuigen als een overtuigd aanhanger van 

het Calvinisme afgeschilderd. 

ARA-RB 75, fo 69r0
, 71v0

, 73v". 

115. \V ANTE D(meel /s T>aneel, de jonge · 
en 7ijn vrouw ]Vfaria. 

Zoon van de voorgaande. Voortvluchtig op 26 april 1568 en na

derhand hij ver~tek veroordf:'eld. Keercle terug onder het tweede 

calvinistisch bewind en werd in 1583 opnieuw verbannen. 

ARA-RB ó. f" 235r0 
; 21. 

75. f" C9r". 71v". 73v". 82r". 8·lv". b(>r". 88r". 

ARA-RK t174. f" 12lr0
• 

18805, f" 331v". 

18806. f" 278v". 

18808. f" 297v". 

VERHEYDEN : blz. 462. nr 1 1841 ('n blz. 29ó, nr 73GS. 
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116. Vv'ANTE Pieter : 
Afwezig op 26 april 1568 en naderhand bij verstek veroordeeld. 

ARA-RB 6. fo 235r0 
: 21. 

75, f0 84r0
, 85v0

, 87v0
, 89r0

• 

VERI-IEYDEN : blz. 462. nr 11842. 

117. s\VEVERS (= de Vv'EVERE) Magdalena : 

Behoorde tot de gegoede burgerij. Woonde te Balgerhoeke, waar 

zij een huis bezat met 50 roeden grond, verpacht aan Paul de Vos 

voor 12 lb gr. sjaars. nog een gemet grond nabij de Westmolen 

eveneens te Balgerhoeke verpacht aan Jacob de Hoemaeckere voor 

6 lb, terwijl Joris Martens de helft van een gemet pachtte te Bal

gerhoeke en nog eens de helft van 4 gemeten op het Akkerken, dit 

alles voor 4 lh 8 s. per jaar. Dan was er nog Comelis Beyaert, 

die 3 g;emeten pachtte in de Honderdbunder voor 7 lb 16 s. 

sjaars. Tenslotte pachtte Jan Willeros het vierde van een huis met 

6 gemeten grond en 5 gemeten slagbos gelegen in de Noordmoer

straat voor 5 lb 14 s. 

ARA-RK 18802. fo 89v0
• 

I 172, [0 91 r0
• 

18803, fo 90r0
• 

1173, [0 90v0
• 

VERHEYDEN : blz. 379. nr 9608. 

118. de Vv'EVERE Pieter : 

Voor de Raad van Beroerte gedaagd, maar niet veroordeeld. 

Voortgaande op de naam noemt Verheyden hem een wever, wat 

wij nochtans in geen enkele hron vermeld vonden. 

ARA-RB 20. 

VERI-IEYDEN : blz. 168, nr 3812. 

119. WEYNS Filiep, alias Cramere 
en zijn vrouw J ozijne (Synkin). 
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Boekenverkoper ; zoals zijn aliasnaam laat vermoeden waarschijnlijk 

een reizende boekverkoper. Door de magistraat aangehouden, om

dat hij de bevolking' besmette door de verkoop van ketterse boeken. 

Op 26 april 1568 voortvluchtig en later hij verstek veroordeeld. 

ARA-RB 6. fo 235r0 
: 21. 

ARA-RB 75, fo 75v0
, 82v0

, 85r0
, 86v", 88v0

• 

VERI-IEYDEN : blz. 465, nr 11925. en blz. 365, nr 9272. 



120. \VITTEVRONGHELE Zeger : 
en zijn vrouw Agnese. 
Werd beschouwd als een vurig calvinist. Was op 26 april 1568 

voortvluchtig en werd naderhand bij verstek veroordeeld. 

ARA-RB 6. fo 235r0 
; 21. 

75, f0 73v0
, 75v0

, 82v0
, 84v0

, 86r0
, 88r0

• 

VERHEYDEN : blz. 469, nr 12039 en blz. 29. nnr 122. 

121. YSENBRANT Simoen : 
Voor de Raad van Beroerte gedaagd, maar niet veroordeeld. 

VERHEYDEN : blz. 473. nr 12134. 

122. de ZWARTERUUTERE flans 
Boodschapper bij de hervormden en calvinist van het eerste uur. 

ARA-RB 20. 

Bijlage Il 

VERKLARENDE LIJST VAN GEREFORMEERD-GEZINDE PERSONEN 

TIJDENS HET TWEEDE CALVINISTISCH BEWIND TE EEKLO 

(1578-1583) 

1. van ADORP /acob : 
Bezat verschillende niet nader gespecifieerde eigendommen in de 

streek van Eeklo, ~ mais nest accessible ny sen lire aulcun prouffit. 

Ie tout vague>. Elders luidt het « inacessibles pour cause de lenne

myz >. Uit Eeklo weggevlucht na de komst van Famese. 

ARA-RK 1174, f0 121v0
• 

18805, fO 331 y0, 
18806, f0 278v0

• 

18808, f0 297v0
• 

2. ALLAERT Comelis : 
Bezat 6 gemeten grond ~ sur Ie zantweghe, dicte den onderbun

dere > dat in 1597 verhuurd werd aan 3 16 t. per jaar. 

ARA-RK 18810, fo 313r0
• 

18811, f0 327r0
• 

18812, fo 297r'', 



3. ANDRIES Piliep : 

Residerende minister te Eeklo in 1578 en 1579. 

ARA-RK 34504. f" 2v". 

H. Q. JANSSEN. De Kerkhervorming te Brugge ... a.w. blz. 244. 

4. BAECKE lan : 
Trok zich eveneens terug « auprez les ennemys », na de val van de 

stad. Bezat vaagliggende gronden te Eeklo, die aangeslagen werden, 

maar de staatskas niet konden spijzen met hun inkomsten gezien de 

verwoesting van de streek. 

ARA-RK 1174, f" 121v". 

18805, f" 33lv0
• 

18806, f" 278v". 

18808, fu 297v0
• 

5. BAEYAERT Magdalena, erfgenamen : 

Bezat 4 gemeten grond « auprez tpeerde kerckhof >, naderhand 

geconfiskeerd en in 1597 verhuurd voor 15 s. gr. per jaar. 

ARA-RK 18810, f" 319r". 

18811. f" 333r". 

18812. f" 303r". 

6. van der BEKE ( = VERBEKE) vViiTem : 

Gereformeerd armmeester (aalmoezenier) in 1583. 

SAE-1654. f" 248v". 258v". 

7. van den BERGI-IE /acob, f\'leester : 

Burgemeester voor de periode 1580-81 en voorschepen vanaf 1 sep

tember 1583 tot bij de val van Eeklo op 18 october 1583. 

ARA-RK 34505. f" Ir". 

34506. f" Ir". 

NEELEMANS.Tijdrekenkundige Naem/ijsl ... a.w. blz. 107, 108. 

8. BLOlvJME Zacharias : (erfgenamen) 

Bezaten verschillende stukken grond in de omgeving van Balger

hoeke, naderhand geconfiskeerd maar zonder opbrengst. 

ARA-RK 18810. f" 327r". 

18811. f" 34lr0
; 18812. f" 311r". 

9. BLONDEEL /oos : 
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Bezat 12 gemeten grond te Balgerhoeke, die hij verhuurde aan 20 s. 

gr. per jaar. 

ARA-RK 18810. f" 311r". 

18811, f" 325r". 
18812, f" 295r". 



10. van den BROUCKE /oris : 
In 1585 brachten zijn aangeslagen bezittingen we1mg of niets op 

voor de staatskas : « Les lerres et bois appertenans audict vanden 

broucken au quarlier d' eeclo et cnvirons comme Ie plat pays nest 

accessible et que d'lceulx ne sen lire aucun proffit ». 

Later worden die bezittingen gespecifieerd en vernemen wij dat hij 

4 à 5 gemeten bezat in de Zuidmoerstraat « aboutant sur la rivièrc 

de Lieve », en nog 3 gemeten in de Raveschootstraat « jusques 

ma in tenant { 1597) occupez par les soldats de la garnison dudict 

Eecloo ». 

ARA-RK 18804, f• 156r". 

18810, f• 326 r". 

18811, r· 340r0
• 

18812, f• 310r". 

11. BRUNEEL /an, erfgenamen 
Bezat een kleine hofstede met een I uintje in de Potte ( r) straat : « la 

petite Cense et jardinet situez audict Eecloo à la pottestraete », dat 

jaarlijks 20 s. gr. huurprijs opbracht voor de staatskas. 

ARA-RK 18810, f" 315r~. 

18811. f• 329r0
• 

18812, f• 299r0
• 

12. van den BUSSCHE Laureins 
Bezat een huis met 50 roeden grond aan de grote straat. Jaarlijks 

bracht het 15 s. gr. op. 

ARA-RK 18810. f• 312r". 

1881 I, f• 326r0
• 

i 8812, f" 296r". 

13. CLAEYSSONE /acob 
Schepen van 1 september tol 18 october 1583. Zie eveneens Bijlage l, 
13. 

ARA-RK 34506, f• Ir". 

NEELEMANS. Tijkrekenkundige Naem/ijsl ... blz. 108. 

14. CLAEYSSONE Passchier : 
Zie eveneens Bijlage I. 15. Schepen 1578-79. 1579-80 en 1582-83. 

ARA-l~.K 34503. f• 5v". 

34504. f• Ir". 

34506, f• I Or". 

NEELEMANS. Tijdrekenkundige Naem/ijsl. .. blz. 107. 

15. de COO/~EBI/TERE Gelein : 
Gereformeerd armmeester (aalmoezenier) in 1579 en 1580. 

SAE 1654 f" 23r0
, 4-lr". 79r", 83v". 

127 



16. de COOREBI]TERE Pieter : 
Schepen voor Lembeke, 1582-83. 

ARA.RK 34506, f" tOr". 

17. CORNELIS Pieter : 
Gereformeerd armmeester (aalmoezenier) in 1579, 1580 en 1581. 

SAE 1654, f" 18v", 52v", 79r0
, 88v", 150r". 

18. CORTI-IALS ]an (I-lans} : 
Gereformeerd armmeester in 1578 en 1579. 

SAE 1654, i" Ir", 23r". 

19. CRAYE Boudewijn : 
Schepen in 1582-83. 

ARA-RK 34506, f" tor". 

20. de CREKELE Daneel : 
Schepen in 1578-79 en 1579-80. 

ARA-H.K 34503, f" 5v". 

34504, f" Ir". 

NEELEMANS. Tijdrekenkundige Naem/ijst. .. blz. 107. 

21. van CROMBRUGGl-IE Paul : 
Bezat 2 gemeten in de Brugse straat, die na de confiscatie ver

huurd werden aan 5 s. gr. per jaar. 

ARA-RK 18810, f" 322r". 

18811, f" 336r". 

18812. f" 306r". 

22. DlERf.JAN ]an : 
Gereformeerd armmeester in 1582. 

SAE 1654, f" 231r". 

23. EVERDEY Laureins 
Gereformeerd armmeester in 1580 en 1582. 

Bez:al 2 à 3 gemeten grond bij de Oostschrans, dat tot 1599 ver

huurd werd aan de weduwe Christoffel Lippens voor 20 s. gr. 

per jaar. 

ARA-RK 18810. f" 307r". 

18811, f" 321r0
• 

18812, f" 29lr0 

24. EVERDEY Vincent 
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Schepen 1582-83. Bezat gronden te Eeklo, die tijdens de jaren 

1.585-1593 ontoegankelijk lagen, ler oorzake van de < vijand >. 

ARA-RK 34506. f" 8v". tor~. 

1174, f" 12lv0
• 

18805, f" 33lv0
• 

18806, f" 278v0
• 

18808, f" 29v0
• 



25. FLOREYN Miehiel : 
Gereformeerd armmeester in 1581. 

SAE 1654, f0 88v0
• 

26. d'HANE /an : 
Gereformeerd armmeester 1581. 

SAE 1654. fo 154r0
• 

27. HAUWEEL 1\.atrijne, erfgenamen : 
Bezat 2 gemeten weiland in de Balgerhoekse meersen, dat verhuurd 

werd à 5 s. gr. per jaar. 

ARA-RK 18810. fo 325r0
• 

18811, [0 339r0
• 

18812. ro 309r0
• 

18813, ro 1ïv0
• 

28. van HECKE /an : 
Schepen in 1582-83. Bezat verschillende niet nader gespecifieerde 

gronden te Eeklo. waarvan de opbrengst niet kon geïnd worden. 

ARA-RK 34506, [0 8v0
, 10v0

• 

11ï4. f0 12lv0
• 

18805. [0 331v". 

18806, [0 2ï8v0
• 

18808, [0 29ïv". 

29. van den HEEDE (EEDE) Cornelis : 
Gereformeerd armmeester in 1578. Zie Bijlage I. nr 43. 

SAE 1654 [0 3r0
, 10v0

• 

30. van den J-IEEDE Chrisliaan 
Gereformeerd armmeester in 1581, 1582 en 1583. 

Bezat lSO roeden grond op de Langedam te Eeklo. 

ARA-RK 1 1ï4. fa 121va. 

18805, [0 331v". 

18806, fo 2ï8v". 

18808, [0 29ïv0
, 

18810. f0 32lr0
• 

18811. f" 335r". 

18812. f" 305r0
• 

SAE 1654, f" 147v0
, 208 r0

, 248v0
• 

31. d'JJERCKéNE /acob : 
Confiscatie van goederen te Eeklo in 1583, wegJens overlopen naar 

de ( rebellen >. 

ARA-RK llï4. fo 12lr0 

18805, ro 33lv0
• 

18806, f" 278v 0
, 

18808, ro 29ïv0
, 
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32. d'J-IERCKERE (JIEKELEJ Mattheus : 
Confiscatie van zijn goederen, onmiddellijk na 1583. Schepen in 1578-

1579. 
ARA-RK 1174. f" 121v". 

18805, f" 331v". 

18806. f" 278v". 

18808, f" 297v 0
• 

34503. f" 5v0
• 

33. d'f-JERCKERE Vincent 
Confiscatie van goederen. onmiddellijk na 1583. 

ARA-RK 1174. f" 121r". 

18805. f" 331 v". 

18806, f" 278v0
• 

18808. f" 297v0
• 

34. HEYNS Niklaas : 
Confiscatie van goederen, onmiddellijk na 1583. 
ARA-RK 1174. f" 12lv". 

18805. f" 331v". 

18806. f" 278v0
• 

18808. f" 297v". 

35. 1/UBRECI-IT /an : 
Gereformeerd armmeester in 1581, 1582 en 1583. 

SAE 1654, f" 153v". 212v". 235r", 253v 0
• 

36. HUE Dauid : 
Schepen in 1582-83 en van 1 september tot 18 october 1583. 

ARA-RK 34506. f" Ir". 8v". lOr". 

NEELEMANS. TijdrEkenkundige Naemlijst ... blz. 108. 

37. 1-IUUGI-IE (TTUYGHE, 1/UGUES) /acob : 
De voornaamste leider van het tweede Calvinistisch bewind. Was 

burgemeester tijdens de periode 1578-79, 1579-80, 1582-83 en van 

1 september lol 18 october 1583, gereformeerd armmeester in 158'2. 

Bezat een huis met 400 roeden in de Weststraat aan de \Vest

schrans en nog een ander huis met 25 roeden. 

SAE 1654. f" 23lr0 

ARA-RK 34503. f" 23r". 

34506. f" I r0
, I Or". 

18810, f" 316r0
, 324r". 

18811. f" 338r0
, 330r". 

18812, f" 300r0
, 308r". 

38. 1-IUUGI-IE /an : 
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Gereformeerd armmeester in 1580 en 1582. 

SAE 1654. f" 83v". 212v". 



39. KEMPE Adriaan 
Bezat 400 roeden met een kleine hofstede en 1 gemet land aan de 

Oostschrans, met een jaarlijkse opbrengst van 16 lb t., vervolgens 

10 gemeten grond « au boult de la longue moye, nommé den Wil

den houc » en op Nieuwendorp, verhuurd aan 10 stuivers het gemet, 

nog 5 gemeten grond op de noordzijde van de Antwerpse weg aan 

20 s. gr. per jaar. 

ARA-RK !8810. f• 308r". 

18811. f• 322r". 

18812. f• 292r0
• 

40. KETELBOETERE Victor : 
Bezat 1 gemet grond «auprès Ie \Veslmoulin au chemin allant vers 
lediet moulim, dat verhuurd werd aan 5 '· gr. per jaar. 
ARA-RK 18810. f• 320r". 

18811. f• 334r". 

18812. f" 304r". 

41. LAMBRECHT Mattheus : 
Bezat een huis aan de noordzijde van de .;\1arkt, geconfiskeerd en 

verhuurd aan 20 s. per jaar. 

ARA-RK 18810, f• 317rQ. 

18811. f• 331r". 

18812, f• 30lr0
• 

42. LAMBRECHT Vincent 
Schepen in 1581-82; gereformeerd armmeester in 1579 en 1581. 

Zie eveneens Bijlage I. m 53. 

ARA-RK 34505, f• Ir". 

SAE 1654, f• 18v". 147v". 

NEELEMANS. Tijdrekenkundige Nacm/ijst. .. blz. 107. 

43. LA.MSOETS Willem : 
Zie Bijlage I. nr 54. 

Confiscatie van zijn goederen in 1583. 

ARA-RK 1174. f" 121r". 

18805, r· 331vQ. 

18806. r· 278v0
• 

18808, f" 297v0
• 

44. de LJ\NGIIE Allaart 
Gereformeerd armmeester in 1580 en I 581. 

SAE 1654, f• 79r0
, 88vQ, !47v". 

45. LIPPENS Comelis : 
Schepen 1579-80 en 1580-81. 

AI~A-RK 34504, f• 1 r•. 

34505, f" Ir". 

NEELEMANS. Tijdrekenkundige Naemli}sl. . bb:. 107. 
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46. LIPPENS Pieter : 
Bezat niet nader gespecifieerde gronden te Eeklo, geconfiskeerd in 

1583. 

ARA-RK 1174. f" t2tv". 

18805. f• 331v". 

18806, f• 278v". 

18808, f• 297v•. 

47. LUCHTERPAU Frans 
Gereformeerd armmeester in 1582 en 1583. 

48. MANNINS Willem 
Schepen in 1578-79, 1580-81. 1582-83 en van 1 september 1583 

tot 18 october 1583. 

ARA-RK 34503. f• 5v". 

34506, f• lr0
, lOr". 

NEELEMANS. Tijdrekenkundige Noem/ijst ... blz. 107. 

49. MOORTI-!AlvJERE ]an : 
Gereformeerd armmeester in 1579. 

so. MU LLAERT Arnout 
Schepen te Lembeke van 1 september tot 18 october 1583. 

ARA-RK 34506, f• tr". 

NEELEJVIANS. Tijdrekenkundige Noem/ijst. .. blz. 108. 

51. de NEVE Dierik : 
Armmeester in 1578 en 1579. Confiscatie van goederen in 1583. 

ARA-RK 1174. f• t2tr". 

18806. f• 278v". 

18808, f• 297v0
• 

18805. f" 33lv0
• 

SAE-1654. 

52. de NEVE ]oos : 
Gereformeerd armmeester in 1578. 

53. de NOKERE Chrisliaan : 
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Zie Bijlage I. 72. Schepen van 1 september tol 18 october 1583. 

en gereformeerd armmeester in 1582 en 1583. 

ARA-RK 34506. f• tr". 
SAE 1654. f• 235r". 253v". 
NEELEMANS. Tijdrekenkundige Noem/ijst. .. blz. i08. 



54. de NOKERE Pïeter : 
Gerefom1eerd armmeester in 1578 en 1579. 

SAE 1654, i" 5r0
, 14r". 

55. van NOORTHAUT ]an 
Residerende minister te Eeklo vanaf 10 juni 1580 tot 18 october 

1583, afkomstig van Tielt. 

SAE 1654, passim. 

56. PARA DI] S Chrisliaan : 
Gereformeerd armmeester in 1579. 

SAE 1654. f" 18v". 

57. de PAU Adriana en !sabel/a, dochters van Mattheus : 
Bezaten 3 gemeten grond in de Kriekmoerstraat en nog 6 gemeten 

in de V romboutstraat 

ARA-RK 18810. f" 318r". 

18811. f" 332r0
• 

18812. f" 302r". 

58. de PAU Clement, dochter : 
Bezat de helft van 2 gemeten grond in de llonderdbunders. verpacht 

aan 20 s. t. het gemet. 

ARA-RK 18810, f" 328r0
• 

18811, fo 341r0
• 

18812. f" 312r0
• 

59. PIETERHEYNS Arnout 
Zie eveneens Bijlage I. nr 81. 

Schepen voor 1580-81 en gereformeerd armmeester in 1582 en 1583. 

ARA-RK 1174. fo 121r0
• 

34505. f0 1 r0
• 

SAE-1654. fo 23lr0
, 248 

NEELEMANS. Tijdrekenkundige Noem/ijst. .. hlz. 107. 

60. de PLECKERE Vincent : 
Niel nader gespecifieerde gronden Le Eeklo, geconfiskeerd in 1583. 

ARA-H.K 1174. fo 121r". 

18805, f" 331 v0
• 

18806, ro 278v0
• 

18808, f" 297v". 

61. POPPE Pieter : 
Schepen voor Lemheke 1579-80 ; 1580-81 en 1582-83. 

ARA-RK 34504. co lr0
• 

34505, fo Ir". 

34506, f" lOr". 

NEELEMANS. Tijdrekenkundige Nflcm/;jst. .. blz. 107. 
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62. POPPE \Vieland : 
Schepen voor Lembeke 1580-81. 
ARA-RK 34505. f• Ir". 

NEELEMANS. Tijdrekenkundige Naemlijst ... blz. 107. 

63. de PRAEM Geraard : 
Bezat 2 gemeten grond in de Zandwegstraat. met een jaarlijkse 

opbrengst van 5 s. gr. 

ARA-RK 18810. I" 310r". 

i 88 1 I. f" 324 r0
• 

18812. f• 294r". 

64. Rl/VEEL /acob : 

Schepen voor Lemheke in 1578-79 en 1580-81. 

ARA-RK 34503. f• 5v". 

34505, ju Ir" . 

. NEELEMANS. T;;drPkenkunclige NaPm/,;st. .. blz. 107. 

65. de Rl/CKE Chrisliaan : 

Bezat niet nader ~tespecifieerrle gronden te Eeklo. reeds geconfis

keerd in 1583. 

ARA-KK 1174. f" 121v". 

18805. f" 331v". 

18806, f• 278v". 

18808. f" 297v". 

66. de ROO /acob : 

Niet nader gespecifieerde gronden te Eeklo, geconfiskeerd in 1583. 

ARA-RK I 174. f• 121r0
• 

18805. [" 331v0
• 

18806. f• 278v0
• 

18808. f" 297v". 

67. SANDERS Arnout /s Chrisliarlll : 

Zie Bijlage I. nr 90. 

Schepen in 1579-80. Gereformeerd armmeester in 1579, 1580. 1582 

en 1583. 

ARA-RK 34504. f• Ir". 

SAE 1654. f• 23r". 79r0
, 83v", 235r". 253\' 0

. 

NEEl.Efvl.ANS. Tijdrekenkundige NaPm/ijsl ... blz. 107. 

68. de SPECl-IELE Frans : 
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Mogelijks Le vereenzelvig·en met Frans de Spieghele. Bijlage I. nr 97. 

Bezat een huisje nabij de Ooslsrhrans. dat een jaarlijkse opbrengst 

van 10 s. gr. vertegenwoordigde. 

ARA-RK 18810. f• 314r". 

1 88 1 I . f• 328r0
• 

18812, f" 298r". 



69. T AETS Arnout : 
Gereformeerd armmeester in 1578. Zie Bijlage I, nr 101. 

SAE-1654. 

70. vm1 der VESTE Louis : 
Residerende minister te Lembeke. 

ARA-RK 3450. r~ 24r". 

H. Q. JANSSEN De Kerkhervorming in Vlaanderen a.w. I. blz. 194. 

7t. van VLAENDERE!\' Wouter : 
Ouderling in 1578. 

H. Q. JANSSEN. De Kerkhervorming in Vlaanderen a.w. I. blz. 198. 

72. van VLAENDEREN Zeger : 

Gereformeerd armmeester in 1580 en 1581. 

SAE 1654. f• 93v". 153v". 

73. de VOGJ-TELE Thomas : 
Bezat niet nader gespecifieerde gronden te Eeklo, geconfiskeerd in 

1583. 

ARA-RK llï4. f~ 121r". 

18805. f• 331v". 

18806, f• 2ï8v". 

18808. f• 29ïv". 

74. de VOLOERE /acob 
Zie Bijlage I, nr 109. Schepen in 1578-79. 

ARA-RK 34503. f• 5v". 

75. de VOS Jan : 

Schepen voor Lembeke in 1578-79. 1579-80, 1582-83 en van 1 sep

tember tol 18 october 1583. 

ARARK 34503. f• 7r". 

34503, ro Ïr0
• 

34504. f" 1 r0
• 

34506, [o 1r", 10r0
• 

NEELEMANS. Tijdrekenkundige Naemlij.<l. .. hlz. J 08. 

76. cle VOS Joos : 
Gereformeerd armmeester in 1579. 

SAE 1654, f" tSv", 38r0
• 

77. VROMBOUT /acob 
Schepen voor Lemheke van 1 scptemher lot 18 october 1583. 

ARA-RK 34506. f" Ir". 

NEELEMANS. Tijdrekenkundige Naamlijst. .. Llz. 108. 
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78. van WAES Pieter /s /an : 
Schepen voor Lembeke 1579-80. 

ARA-RK 34504. f• Ir•. 

NEELEMANS. Tijdrekenkundige Naem/ijst ... blz. 107. 

79. W ANTE Daneel : 
Zie Bijlage l, nr 115. 

Bezat niet nader gespecifieerde gronden te Eeklo. geconfiskeerd in 

1583. 

ARA-RK 1174. f• 121r. 

18805, ro 331v". 

18806, f• 278v0
• 

18808, ro 297v0
• 

80. \V ANTE Pieter : 
I'vlogelijk te vereenzelvig·,en mel Rijlage I. nr 116. Bekend als minis

ter te Watervliet en Eeklo in 1578. 

SAE 1654. f• 9v•. 

1-1. Q. JANSSEN. De Kerkhervorming in Vlaanderen a.w. I. blz. 194. 

81. \\'OUTERS Robrecht, de Riddere : 
Waarschijnlijk dezelfde als Rohrecht. apostaat. oud-pastoor van 

Oostburg. Residerende minister te Eeklo van 20 april tot 17 mei 

1580. 

SAE-1654. f• 73r". 78v•. 83r0
, 88r•. 93r•. 

1-1. Q. JANSSEN. De Kerkhervorming te Brugge, a.w. blz. 291. 

82. ZEGTIERS (SEGIIERS) /an : 
Schepen in 15 78-79 en 1580-81. 

ARA-RK 34503. f• 5v•. 

34505. f• lr0
• 

NEELEMANS. T,jd,.ekenkundige Naem/ijsl ... blz. 107. 

83. de Z\V J\EF ]an : 
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Schepen in 1579-80. 1580-81 en van 1 september tot 18 october 

1583. 

ARA-RK 34504. f• 1v•. 

34505. f• lr0
• 

34506. f• I r0
• 

NEELEMANS. Tijdrekenkundige Naemhjsl ... blz. 107. 



EEN INTERESSANTE OCTROOITOEKENNING VAN KAREL V 

AAN DE ST AD EEKLO 

(1549) 

Oe financide moeilijkheden van de stads- en gemeentebesturen zijn 

niet enkel een hedendaags verschijnsel. Vooral ook in de zestiende eeuw 

hadden vele steden speciale maatregelen te treffen om de vele uitgaven 

door nieuwe inkom5ten te recupereren. Bij dergelijke beslissingen had men 

e;chter telkens de goedkeuring nodig van de centrale regering. 

Een goede illustratie in dit opzicht vormt het octrooi welke Karel V 

op 15 maart 1549 aan de stad Eeklo toestond. 

Volgens deze oorkonde kreeg het Eeklose stadsbesluur het voorrecht 

om rentebrieven te verkopen voor een som van achthonderd pond aan een 

intrest van ó.25 % ; de opbrengst hiervan moest in de eerste plaats be

steed worden « aan de wercken ende reparatiën van de cauchiën, straten, 

bruggen vander voorseiden sted•2 ». 

Vanzelfsprekend werd deze gunst niet toegestaan louter omwille van 

een bijzondere genegenheid van Karel V voor de stad Eeklo ; de eerste 

reden van dergelijke toekenningen moet steeds gezocht worden in het wel

begrepen eigenbelan~ ; een berooide stadskas gaf uiteraard weinig schit

terende vooruitzichten voor het vlot afbetalen van de toegestane bedragen 

der keizerlijke beden ; trouwens, het verarmen van de stad, het eventuele 

gevolg van te lang aanslepende schulden, moest in de toekomst op zijn 

beurt een grote vermindering medebrengen voor de inkomsten van de vorst. 

Uit de inhoud van de oorkonde blijkt dat de stad Eeklo reeds vroe

ger een zulkdanig octrooi van Karel V had verkregen. Opmerkenswaardig 

is levens dat het keizerlijk voorrecht in feite door de Raad van Financiën 

werd voorbereid, in samenwerking] met de toenmalige landvoogdes Maria 

van I longarije, de energieke zuster van Karel V. De verschillende voor

waarden die vcreist worden hij de toepassing moelen trouwens als zovele 

inmengingen van de centrale regering in de locale hesluurs<langelegenheden 

beschouwd worden; de vaslstefling van de « assysen > en de verplichting 

om de rentebrieven na drie jaar terug te kopen zijn daar sprekende voor

heelden van. 

De tekst van de oorkonde, welke hierna in extenso wordt medegedeeld. 

werd in het begin van df~ zevenliendt~ eeuw overgeschreven van de octrooi-
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toekenning welke in de Rijselse Rekenkamer op 26 april 1549 werd gere

gistreerd. Die kopie samen met andere stukken in een register gebundeld, 

bevindt zich thans te Brussel, Algemeen Rijksarchief. Raad van State, 

nr 2067 : Er~regislrement d'ordonnances et de documents administra.ti]s 

concenwnt l'organisation el fa compétence du Conseil des Finances et des 

Chambres des Compies, 1532-1618; fos 18v0 -2Üv0
• 

De vele schrijffouten bewijzen dat deze zeventiendeeuwse afschrij

ving uitgevoeld werd door een Vlaamsonkundig ambtenaar ; deze storende 

f'oulen werden in de hiernavolgende tekst stilzwijgend verbeterd. 

Kaerle etc. Allen den genen die dese tegenwoordige zien zullen, 

saluyt. 

Wij hebben ontfangen die oytmoedige supplicatie van onsen wel 

heminden die haillieu borgmeestere ende schepenen van onser stede ende 

vryhede van Eeclo in Vlaenderen naer hemlieden ende alle de gemeente 

inwoonende van diere inhoudende hoe dat zy lieden, om te betalen de 

subvenciën en de beden ons geaccordeerl., capitale ommestellingen plegen 

te doene op de inwoonende vande voorseide stede up hemlieden bedryf 

rycdomme ende negocialie. dwelck henlieden zeer zwaer valt mits dat de 

meeste menchte vanden in>etenen alle schamele lieden zyn ende tlant dat 

zij bedryven inferlil es. dat met groolen aerbeyt ende cost gelabou

reert moet wesen ; nu eest dat zy supplianten beminden de voornoemde 

stede grootelycx Lachter zynde ende hoven dien vele cliversche nootzae

ckelycke reparatiën van doene aende cauchiën straten bruggen vaerden 

ende andere grote costen die dagelijckx der zelve stede overcammende zijn ; 

welcke costen zy plegen te vinden hy assyse, volgende zekere onse brieven 

van octroye die zy ciaeraf hadden. de welcke expireerden den Iersten in 

Lauwe XVC XLilil lestleden ; ende mits dat de voorseide stede als doen 

eenen iedelycke somme te boven was en deden eeg·en vervolg meer om 

andere oclroy te vercryge. welck vairdeel tzichtenl den voorn. jare XVC 

vierenveertich al geëmployeerl es inde costen der voornoemde stede ende 

bovendien eene groote somme noch lachter gegaen, hlyckende by slote der 

laester rekeninge daraf gepasseert voor onse commissarissen ; mits weleken 

de supplianten, om tscamel volck te verlichtene ende ontlasten, hebben 

!samen geadviseerd om penningen te vinden ten fyne dat de stede nyet 

en comme in meerdere costen ende lasten ; ende en connen geen bequa

mer midd"len gevinden dan by belastinge ende vercoopinge van losrenten 

den penninck XVlc op de voorseide stede van Eeclo ; nietmin en vermogen 

zulx niet te doene zonder ierst ende alvoren hierop te hebbene onse be

hoirlycke brieven van oclroye; ons om dezelver oytmoedelyck biddende 

DOEN TE WETENE dat wy de zaken voorseidt overgemerct. den voor

noemden supplianten genegen wesende theuren voorseide bede ende be

geerten, hebben, by advyse ende deliheralie van onse zeer lieve ende be-
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minde zustere, die coninginne douagiere van hongriën, van bohemen, etc. 

voor ons regente ende gouvernante in onse landen van herwaertsovere, 

end~ van onsen lieven ende getrouwen die hoofden lresorier generael ende 

gecommitteerden van onse domeynen ende financiën, geoclroiëert, gecon

senteert ende geaccordeert, octroyeeren consenleren ende accorderen uyt 

zonderlinge gratie by desen, dat zy luyden zullen mogen vercoopen, opt 

innecomen onser voocseiele stede van Eeclo, erffelicke renten, te lossen den 

penninck zestiene totter sommen van achthondert ponden van veertich 

grooten onser vlaemscher munten tpont eens ; van de penninghen daerof 

commende te employeren inde wercken ende reparatiën vande cauchiën 

stralen bruggen vaerden vander voorseiden stede ende anderssins zoo voor

seils, ende in gheen ander usaige, ende den coopers ciaeraf geven brieven 

van constitutiën in behoorlycken vormen ; behoudelyck dat daerinne con

senteren den meestendeel vanden genen die daerinne behooren te consen

teren, indien zy tselve alsnoch nyel gedaen en hebben ; ende voorts op 

conditie dat zy zullen moeten upslellen heffen ende ontfangen alzulcken 

assysen up wyn ende bier die inder voorseider stede ende vryheyt van diere 

gesleten zullen worden als lestmael aldaer loop gehadt hebben, te wetene, 

up elcken stoop wyns twaelf penningen parisis, ende opt dobbel hier, hol

lantsche, kente ende andere vremde bieren van elcke tonne, houdende 

lseslich stoopen, thien grooten, ende dat voor eenen tyt ende termyn van 

drye jaeren naestcommende, ende achtereenvolgende beghirmende den 

xvn dach van septembre int jaere xvcnegen en veertich naestcommende 

omme melte penningen ciaeraf commende te lossene de voorseide renten, 

dwelck zy luyden gehouden zullen worden te doene voor de:xpiratie van 

de voorseyde drye jaeren, employerende de reste van dien in de noolelijcke 

zaken der zelve~ stadt ; bchoude dat de voornoemde supplianten oyck 

gehouden zullen worden dat goede rekening ende bewys te doene metten 

anderen incommen van dier ende jaerlycx hetalene in recognitie van der 

oclroye van tobserveren vanden assysen. alzulcke ende gelycke somme 

als heure voorgaende brieven inhouden, te welene, thien ponden munle 

voorseidt in handen van onsen ontFangere generael van Oostvlaenderen die 

gehouden wordt daeraf ontfanck rekeninge bewijs ende reliqua te doene 

t'onsen proffyte metten an(leren penningen van zyn ontfanck; hehoudelyck 

oyck dat die voornoemde supplianlen ghehouden zullen worden desen 

onsen brief le zeynden in onsen rekencamere te Ryssele om aldaer t'onser 

zekerheyl gecasseerl te wordene; onlhicden daeromme ende hevelen onsen 

lieven ende g'elrouwen die hooft president ende luyden van onsen secreten 

ende !:(rooien Raden, president ende luyden van onsen raede in Vlaande

ren, den voornoemden van onsen financiën, president ende luyden van 

onse n-~kenkarncr te l~yssele, emle allen anden~n onsPn richteren. officierer. 

ende on(lersntPn dien dit acngaen zal. dat zy den voornoemden supplian-
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ten van dese onse tegenwoordige gratie, octroy, oorlove ende consente, op 

de conditiën ende wider manieren bover.. verhaelt, doen, laten ende ge

doogen rustelyck genieten ende gebruycken, sonder hem te doene noch te 

laten geschieden eenich hinder, letsel oft moeyenisse ter contrariën ; want 

ons alzoo gelieft de3 loirconden, zoo hebben wy onsen zegel hieraen doen 

hangen. 

Gegeven in onze stadt van Brussele den xve dach van meerte int 

jaer ons heeren duysent vyfhondert acht en veertich, van onsen keyseryck 

XXXIXe, ende van onsen rycke van Castilliën ende andere XXXX1Ile. 

Op de plycke was gesereven : Byden keyser, de coninginne regente 

etc. den heere Praet hooft. me Vincent Comelissen tresorier generael, 

Nicaise Claisz ende Peeter Boisot, gecommitteerden van financiën ende an

dere tegenwoordich ende onderteekent Verreycken. 

Op de voorseide plycke was noch gesereven gene hiemaer volght : 

les lectres, suivant quil est mandó par icelles, sont enregistrées en la chambre 

des comptes de lempereur nostre sire à Lille, au registre des chartes y tenu 

commenchant en mois d' apvril xvc XL IX. folio I et ll0
, à I' ordonnance 

de messeigneurs les president et gens de ladicte chambre, Ie XXVle jour 

du mois d'apvril audict an XVC XLIX; soubzsig~né A Clements . 

. M. BAELDE. aspira.nt N.F.W.O. 
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HET GEZELSCHAP «VAN DEN CHORE» 

TE EEKLO 

in 1571. 

Met de ingang van de jaren 1570 dachten velen ,_, len onrechte, want 

het was de stilte voor de storm ,......... dat het hoogtepunt van de godsdienst

troebelen voorbij was en dat het herslel een aanvang kon nemen. Die zo 

dacht was o.m. de tweede bisschop van Brugge, R.emi Driutius, die een 

uitzonderlijke bedrijvigheid aan de dag legde om zijn geteisterd bisdom tot 

normale toestanden terug te brengen. Deze bedrijvigheid is op uitvoerige 

wijze beschreven geweest door kan. A. de Schrevel, eerst in de Revue 

d'Histoire Ecdésiastique ( 1901-1903, een 125 blz.) en dan in zijn Notes 

et documents pour servir à la biographie de R. Orieux (Ann. Emulation 

de Bruges 1897-1907), een bijdrage die tot een zwaar boekdeel van boven 

de 800 blz. is uitgegroeid en een !.chat van inlichtingen bevat. Waar 

we toch tevergeefs naar een vermelding hebben gezocht van de Statuta 

chori, die deze bisschop in 1571 ( 15 dec.) voor de kerk van Eeklo opstelde. 

en die er op 20 maart 1572 door deken Willem Comu plechtig• werden 

afgekondigd. Van deze Statulen bewaart het Bisschoppelijk Archief le 

Brugge een afschrift. 

Het is niet dat deze Statuten van uitzonderlijke betekenis zijn. Ze 

bevatten een aantal verordeningen (presentie, boeten voor afwezigen of 

weerspannigen, enz.), die, in die dagen, zowat gemeen goed zijn voor 

kapittels tn gelijkaardige instellingen. Maar er is iets uit te leren over de 

toestand van het kerkelijk Eeklo voor de tijd dal de godsdienstoorlog;en nog 

niet de volledige verwoesting hadden ingezet en de toestanden nog naar de 

late middeleeuwen verwijzen. 

Eeklo ,.......... het heel hier oppidum = een stad ,.......... bezit geen kapittel. 

maar een verzameling geestelijken ,.......... de pastoor die de zielzorg uitoefent, 

de kapelaans die aan de vele stichtingen zijn verbonden, de koster en 

schoolmeester. die soms priesters kunnen zijn, of toch gewoonlijk geton

sureerden. Al deze g,eestelijken bidden, naar zeer oude !Jiewoonte, geza

menlijk de getijden in de parochiekerk. I-lel brevier, naar oorsprong, aard 

en samenstelling. is een gezamenlijk geheeL en tol in de landelijke kerkjes 

worden de < zeven getyden > gezamenlijk gebeden. Hier en daar zal dat 

wel gebeurd zijn in een eenzaam verlaten kerkje, door pastoor en kos-
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ter ( 1 ), zoals dat nog gebeurt bij de zeer konservatieve Anglikanen, waar 

de vicar met zijn sexton dag;elijks het officie reciteren. Wij hebben het 

kerkelijk gebed wel ingekort ~ brevier zeg:t reeds het « geabbrevieerde » 
of ingekorte gebed ,......... maar we vinden het weerom te zwaar om gezamen

lijk ~ebeden te worden en zijn over 't algemeen tot een privé-reciteren 

gekomen. De Anglikanen hebhen het brevier opnieuw ingekort en geredu

ceerd tot twee stonden per dag : mátins en compline. Maar ze zijn .........., 

wijselijk ....- aan het gezamenlijk ophielden trouw gebleven. 

Te Eeklo was dat gezamenlijk reciteren in 1571 nog in zwang. Er was 

daarom geen kapittel, maar wal men loen heette een commuyn of commu

nilas chori, of nog «den gheselscepe van den chore ». Het bestond uit 

zes leden, die nllen de nieuwe slatuten ondertekenden : Matthias Pasia. 

pastoor ; Vincent Loets, Jan Cools en Jan Hertoghe, kapelaans ; Jan 

lsenbaert scholaster en Jan van den Steene koster. Benevens deze ge

interesseerden zijn op de publikatie van de Statuten nog tegenwoordig : 

Frans de Meyere baljuw, Joris Kervyn burgemeester, Jan vanden Berghe 

en Sebastiaan Bayaert schepenen, Vincent lman en Jan Goethals kerk

meesters. 

Het document laat ons toe een gedacht te vormen over de bedrijvigheid 

van deze geestelijken. De zielzorg was bijna uitsluitend ten laste van de 

pastoor ; de overigen waren beneficianten, die als hoofdtaak hadden het 

exonerercn van gefundeerde missen en het koorgebed. Dat de zielzorg hier

mede wat verwaarloosd was, is onvermijdelijk. Deze mistoestand moest zich 

op een treurige wijze wreken door de g1odsdienstonlusten zelf. 

. De dagorde was toch tamelijk zwaar. 's Morgens heel vroeg werden 

de Metten gebeden : 's winters (van Bam is lot Pasen) te 6 Y2, 's zomers 

te .5 Y2, en voor dit officie moest telkens een half uur geluid worden. Üp 

hoge dagen (Pasen, Pinksteren en Halfoogst) begon men klokslag 5 uur, en 

moest er een vol uur met de klok geluid worden. Te 9 uur zong men de 

kleine uurtjes (Priem, Terts, Sext en Noon) voor en na de hoogmis, die 

elke dag voorafgegaan was door een processie binnen de kerk. Na de 

offerande wordt er ,........, pro lauciahili observata consuetudine ,........, een preek 

gehouden. Om 2 uur 's namiddags zong men Vespers en Kompleten. Er 

wordt daarenboven nog· dagelijks een lof gezongen, in de winterperiode te 

4 uur, in de zomer te 5 uur. Üp zon- en heiligda~en moet nog een vroegmis 

(I) Zo'n voorbeeld vinden we in het Derde Mirakel van de bedevaartplaats te Dadiz('le, 

waar de kapelaan geen koster vond om op Kerstdag de l\1etten te zingen. 0. L. Vrouw 

verscheen aan een ongeletterd man en beval hem tm k~>rk te gaan om de dienst 

te helpen zingen. Op de opwerping dat hij <geen letter noch noten> kende, ant

woordde Maria : (Staet op. Onder uw oorcussen sult gy eenen bouck vinden, in den 

weleken gy wel sult konnen lescn ende ~ingcn>. 
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gelezen worden op gesteld uur ; in de zomer te 6 uur, in de winter, te 

7 uur. Daarvoor komen de kapelaans in aanmerking, in een vastgestelde orde, 

te beginnen met de oudste van dienst. De pastoor is de president van 

't koor en allen moeter. hem gehoorzaam zijn. Presenties en afwezigheden 

worden genoteerd door een kapelaan die met meerderheid van stemmen 

gekozen wordt. De opbrengst van de boeten wordt in twee gelijke helften 

gedeeld ; de ene helft gaat naar de pastoor, de andere wordt over de aan

wezigen verdeeld. 

Het was, zoals ik reeds zegde. een lamelijk zware dagorde. Als we nu 

daarbij nog rekenen de talrijke gefundeerde missen en jaargetijden, de ge

beurlijke begrafenissen en wat een parochiedienst zoal kan meebrengen, 

kunnen wij eruit afleiden dat de geestelijken te Eeklo de naam van « gens 

d' égÜse » werkelijk niet gestolen hadden. 

Ons dokument bevat nog een aanwijzing, die ons inlicht over de be

staande altaren. Er wordt bepaald dat op elke weekdag een votiefmis moet 

gezongen worden, in de zomer te 7 uur, in de winter te 8 uur. De maandag 

aan 't altaar van St. Jan; de dinsdag, aan dat van St. Anna; de woensdag 

aan dat van St. Vincent ; de donderdag is het een Sacramis en de vrijdag 

een Kruismis (altaar niet aangeduid. waarschijnliJk het hoogaltaar) ; de 

zaterdag een 0. L. Vrouwmis aan 't Maria-altaar. Waaruit we besluiten 

dat er, behalve het hoogaltaar, nog minstens vier zijaltaren bestonden. En 

dat, benevens de devotie tot de kerkpatroon St. Vincent, er nog volks

devoties bestonden tot St. Jan en St. Anna. 

M. ENGLISH. 
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EEN EREMIET SCHOOLMEESTER TE EEKLO 

IN 1727 

De inlichtingen over het onderwijs in vroegere Lijden zijn sporadisch 

te ontdekken in dokumenten van de meest verschillende aard. Het vol

gende stukje, ontleend aan de Acta van de Brugse bisschoppen (28 april 

1727) is wel van aard om de toestand te Eeklo beter te leren kennen. 

De eremiet J. de Windele wordt « concursivelyck » als tweede school

meester door de deken (die de schoolmeesters keurde en aanstelde) en 

de Wet aangenomen. Broeder de Windele is een oud-profes van 

St. Anna bij Kortrijk. Oe ermitage van St. Anna was in 't begin van de 

jaren 1700 ontwikkeld tot een soort kloostergemeenschap, door de bisschop 

van Doornik erkend en door hem van eigen statuten voorzien. De vereni

gling kwam in die tijden Lot een hoge bloei, beging een dag- en kostschool. 

Men streefde naar u·itbreiden en groeperen. Alleenstaande eremieten ,......, 

destijds vond men er veel op onze landelijke parochies ,......, werden in de 

vereniging opgenomen, St. Anna had vertakkingen te lngelmunster, Deer

lijk, Moorsele, Rollegemkapelle, enz. ; men ging over tot de verkiezing van 

een provinciaal en definitoren, men sloot aan bij de Derde Orde van 

St. Franciscus, en nam een habijt aan dat niet slecht geleek op dat van 

de Minderbroeders. Deze pogin~en, die misschien wel een tikje preten

tieus waren ,........, dat pretentieuze komt o.m. aan 't licht door de Iatijnse 

citaties waarmee onze eremieten graag hun brieven doorspekken ,........, maakte 

dat deken Verslype van Kortrijk, die door 't bisdom als geestelijke bestuur

der was aangesteld, de vereniging minder genegen werd en zelfs tegen

werkte. En misschien had de deken, die een man van formaat was, op dit 

punt ongelijk en was hij wellicht teveel behept met de cupiditas domi

nandi in cleris, die zelfs bij hoogstaande geestelijken niet altijd afwezig is. 

In elk geval op die glorieuze inzet le St. Anna volgde welhaast een inzin

king. De legenwerking van de deken had hel vooral g1emunl op de overste, 

Pieter Haeck, die misschien wel een beetje pedant was, maar het gped 

meende) en een betere behandeling had verdiend. Het ging er als in de 

Bijbel : Ik zal de herder slaan en de kudde verstrooien. Al bleven enkelen 

hun overste trouw, de geplande grootse vereniging viel in 't water. En te 

St. Anna zelf trokken er velen uil. O.m. onze broeder de Windele. 

Of het einde van zijn Odusea nu Eeklo is geweest, kan ik niet uH

maken. Zijn vele verhuizingen laten vermoeden dat hij wat ongestadig 
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was van karakter. l\1aar hij was en bleef eremiet, en al maakt de kap de 

monnik niet, hij hield er geweldig aan zijn eremieten-kleed te blijven 

dragen. Wat zonder oorlof van de lokale bisschop niet mocht. Dit voor

recht werd hem toege5taan. maar met uilzondering juist van de kap, die 

vervangen moest door een hoed. Wellicht werd dit opgelegd om alle ver

warring te voorkomen met de Minderbroeders, die te Eeklo gevestigd waren. 

En misschieni is hier ook de reden te vinden voor het verbod van te gaan 

hedelen ; een voorrecht dat aan de Minderbroeders als Mendikanten niet 

kon ontzegd worden. 

*** 
« Supplieerende verthoonl ... broedre Josephus de Windele, fs Nor

hert. gheboorlig van Gendt, eremyl ghekleedt ende daer Loe gheadmitteerd 

by.. Heer ende 'U eestere Joannes Verslype den 10 april 1704, alsdan 

deken van de christenheyt tot Cortryck ... in weleken staet van eremyt den 

suppliant heeft ghecontinueert nu den tyt van 23 jaeren, leerende de 

jonckheyt lesen, scryven, cyfferen. legghen de principia van de latynse en 

de fransche taele, christelycke leeringhe, etc. soo binnen de prochien van 

lng'helmunster, Waecken, als stede van Lokeren, land van Waes ... waer 

hy heeft geleert den tyt van 17 ja eren ... mette annexe allestatien daertoe 

relatief. Doch v!soo hinnen 't voorseyde Lokeren diverse schoolmeesters 

nieuwelyck syn opgekomen ... hoorende dat Heer ende weth ... van Eeclo 

den suppliant geeme aldaer souden hebben ... voor schoolmeeslere, daer 

inne Heer ende Meestere J. van \Vest, landtdeken ende paster van Lem

beke is consenterende ; nemaer dat den suppliant, causa habitus eremitae 

aen myn voors. hoog!Weerdigsten Heere daertoe consent soude vraeghen, 

keerdt den suppliant hem tol myn voors. Eerweerdigsten... Heere, Den 

selven ... biddende ... te consenteren dat den suppliant in kleederen van 

eremyt sal moghen schole houden ... ». 

Bisschop van Susleren verzond op 28 april 1727 de suppliek voor advies 

naar de landsdeken. Dit advies kwam op 1 mei daaropvolgend : 

< ... Alsoo den suppliant van nu af van bailliu, hurghmeestere ende 

schepenen der stadt Eecloo is gheaclmilteerl. .. in syn habydt, mits afleg

gende de cappe ende opsellende een en hoel. En ... hier op moet geensinls 

gehoorl worden den anderen schoolmeestere ; want volgens conventie, ist 

in de faculteit van den landtdeken ende Weth van Eecloo concursivelyck 

twee schoolmeesters Le stellen. 1 meye 1727. gel. J. van West. » 

De volgende dag, 2 mei 1727 kwam dan eindelijk de g'evraagde ver

gunning. De kandidaat moest echter eerst de gewone eed van de school

meesters afleggen en de belofte in 't bisdom Brugge nergens te gaan 

bedelen. 

M. ENCLISI-1. 
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HET VOORl\1ALIGE DEKENAAT AARDENBURG 

( 0 0 .1802) 

In de dertiende eeuw was het bisdom Doornik g,esplitst in drie aarts

diakenaten : Doornik. Brug~e en Gent. Het aartsdiakenaal Brugge wac; 

op zijn beurt onderverdeeld m drie dekenalen : Brugge, Aardenburg en 

Oudenburg. 

Bij de oprichting van de nieuwe bisdommen ( 1559). werd als gebied 

voor 't bisdom Brug.ge aangewezen het vroegere aartsdiakenaal Brugge. 

met daarbij de helft ( 18 parochies op 32) van het dekenaat Roeselare, dat 

vroeger onder het aartsdiakenaal Gent ressorteerde. Aanvankelijk werd in 

het nieuwe bisdom de vroegere bestuurlijke indeling behouden : er waren 

vier dekenaten : Brugge. Aardenburg, Oudenburg en het gehalveerde deke

naat Roeselare. De tweede bisschop, Driutius. zal een nieuwe indeling 

invoeren. In 1571 wordt het gebied Brugge onderverdeeld in aartspriester

dom (1) Brugge (stad en aanpalende parochies) en dekenaat Damme. In 

1574 volgt een verdere splitsing : er komen drie nieuwe dekenaten bij. 

Giste!, Sluis en Torhout. Sluis zal een en andere parochie van de om

schrijving Aardenburg overnemen, maar Aardenburg blijft het hele 

Meetjesland bestrijken. 

Voor de oude toestand onder 't bisdom Doornik hebben wij, voor de 

dekenaten o.m. twee uitvoerige beschrijvingen : het Registrum decimae 

biennalis ( 1330). uitgegeven door Ch. Piot ( Annales de l'Emulation ... de 

Bruges, 1870, 175-228). en het Etat bénéficial, samengesteld door kan. 

Warichez ( Analedes pour servir à I'hisloire écclésiaslique de la Belgique, 

1909-1912), dal de toestand ± 1455 weergeeft ( 2 ). Voor Zeeuws

Vlaanderen lasten we echter nog al dikwijls in 't onzekere daar, in de late 

middeleeuwen, de streek door herhaalde watersnoden werd geteisterd. 

( 1) De aartspriester is de deken van de bisschopsstad, Je civitas. iets dat naar de Romeinse 

bestuursindeling verwijst : wat buiten de civitas ligt. 11! mogen daar nu ook belangrijke 

steden zijn ontstaan, is het pagus, het platteland of de buiten. De dekens buiten de 

bisschopsstad heten daarom decani rurales = landsdekens. 1'1aar we moeten aan 

deze bewoordingen ge(!n al te grote draagkracht geven, de decani rurales heten soms 

ook in officiële stukken, archipresbyteri rurales. 

(2) KROGER. Geschiedenis van 't bisdom Breda, IV, 362. geeft nog een andere op

somming van parochies, die niet gedateerd is en met deze twee lijslen moeilijk overeen 

te brengen is. 
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Waarbij dan enkele parochies of lijdelijk of voorgued van de kaart ver 

dwijnen. Zie hierover de recente studies van Dr. Gottschalck. Daar nu de 

Annales en de Analectes niet in ieders bereik liggen, kan het g1een kwaad 

hier de lijsten over te schrijven. 

1) lijst 1330. 

De steden Aardenburg ( mel St. Baafs en de Mariakerk) en Oostburg 

(met St. Baafs en St. El ooi) ; verder de landelijke parochies Adegem, 

A venkerke (alias Havenskerke op '1 eiland \Vulpen), Beniaardskerke 

(alias Kokzijde). Beernem, Brielen (op Wulpen, vermeld als over

stroomd), Ga ternesse (overstroomd), Groed-oost (overstroomd), Ham ere, 

Hannekenswerve, Lapsdieure, Maldegem, Moerkerke, Nieuw-Roeselare 

(overstroomd). Noormanskerke (alias Oostmanskerke, overstroomd), Oede

lem. Oostende (op Wulpen, overstroomd). Reimboudsdorp (op Wulpen, 

overstroomd), Schoondijke, St. Joris-ten-distel. St. Katehjne-bij~Oostburg, 

St. Kruis-bij-Aardenburg, St. :Margriete, Watervliet, Westeeklo ( = Eeklo), 

Ware, Westende (op Wulpen, overstroomd). 

2) lijst 1455. 

Zijn niet langer vermeld : Brielen en Oostende ; zijn bijgekomen : Heile, 

iJzendijke, 1\1oorskerke, St. Jan-in-Eremo, St. Laureins-in-Eremo en Sluis 

(St. Jan en de Mariakerk). 

3) lijst 1574. 

Bij de oprichting van het dekenaat Sluis in 1574, werd een aantal paro

chies, die vroeger onder Aardenburg hoorden, naar de nieuwe omschrijving 

overgeheveld. nl. Gaternisse, Groede, I-lannekenswerve, Kadzand, Kok

zijde, Noormanskapelle, Oostburg, Schoondijke, St. Katelijne-bij-Üostburg 

en Wulpen. 

Deze opeenvolgende wijzigingen zijn voor ons van ondergeschikt be

lang : het eigenlijke Meeljesland was en bleef onder Aardenburg. 

Het dekenaal Sluis mocht geen hoge top scheren. Eerst kregen we 

de g~odsdienstoorlogen, die het hele kerkelijk apparaat in de war kwamen 

sturen en een normale adminislralie onmogelijk maakten. Er zijn wel enkele 

namen van dekens voor Sluis bekend, maar dat is ook alles. Toen, begin 

1600, de toestand zich begon te slahilizeren, lag het bijna volledige deke

naat Sluis op het g:ebied van de Stalen. waar de Roomse eredienst 

verboden was. Bisschop Triest. die een flink administrator was en hield 

van klare toestanden, vaardigde, op 2{) november 1618, een nieuwe distri

butie van dekenaten uit. Sluis werd gesupprimeerd, en de enkele parochies 

ervan, die op Spaans gebied laJ:llen, werden hij Damme gevoegd. Aarden

burg bleef als dekenaal in stanrl, maar was gehalveerd : hel hele gebied 

dat onder de Stalen lag was missieland geworden en wordt rechtstreeks 

door de bisschoppeÏijke curie beheerd. De deken heeft er niets le zeggen. 
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Wel zal hij. in de jaren 1700, toen de toestand ietwat minder gespannen 

is, af en toe met een andere zending voor dat gebied gelast worden, maar 

dan telkens door uitzonderlijke opdracht, niet uit kracht van zijn dekenale 

bevoegdheid. Eerst ± 1730 zullen officieel erkende katolieke kerkjes op 

het gebied van de Staten vermeld worden, te Sluis en te lJzendijke ; in 

1795 komt er I-loofdpfaat bij. Deken Blomme ( 1750-1785), die een reis

lustig deken schijnt en zeer slipl is in 't houden van zijn visitaties, zal in 

1765, 1773 en 1784 ook lJzendijke bezoeken .- (over Sluis spreekt hij 

niet); maar bij zijn eerste bezoek, in 1765, zal hij aanslippen : dat lJzendijke 

niet in het dekenaat Aardenburg ligl ( 1 ), en dat hij daar enkel kwam 

omdat hij in de buurt was, en omdat de pastoor, zoals dezen van zijn 

dekenaat, langs hem de HH. Olkn kreeg en de bisschoppelijke medede

lingen ( 1 ). 

Het eigenaardi.ge van de toestand is wel dat de deken het stadje, dat 

de titel aan zijn dekenaat geeft, niet onder zijn bevoegdheid krijgt. Het 

gebeurde heel dikwijls, en thans gebeurt het nog, dat de deken niet met

terwoonst gevestigd is in de stad of het dorp waaraan zijn dekenaat de 

titel ontleent. I-lij kan zelfs builen zijn dekenaat wonen : in de jaren 1600 

en 1700 hebben de Brugse bisschoppen heel dikwijls leden van hun kate

draal kapittel tot deken aangesteld voor Damme, Giste!, enz. Maar dat 

de deken va.n Aardenburg geen deken is te Aardenbur'g is wel een unicum, 

dat alleen door historische antecedenten is te verklaren. 

De indeling door bisschop Triest in 1618 ingevoerd wordt door hem

zelf «nieuw en voorlopig - nova et provisionalis » geheten : hij was een 

knap en vooruitziend administrator ; hij wil de baan vrij houden voor 

aanpassing aan nieuwe toestanden, voor het « aggiornamento », zoals Paus 

Paus Joannes XXIII dit zou zeggen. Wellicht hoopte hij nog, zoals menig 

ander, dat de daJg: zou komen waarop de treurige scheuring ongedaan zou 

worden gemaakt. Maar, zoals het gezegde luidt ,.._..J il n'y a que Ie provisoire 

qui dure ,........, deze provisionalis distributio moest, met een lichte wijziging, 

tot het einde van het oude regime blijven meegaan. De lijst, die onder 

bisschop Bassery, in 1693 werd gepubliceerd, heeft enkel vijf parochies uit 

het Dekenaal Damme naar dit van Aardenburg overgeheveld. We geven 

hier deze lijst, waarop de vijf overg-ehevelcte parochies in italiek zijn af

gedrukt. 

(I) <Licet oppidum lsendycanum non sit situm in districtu Aardenburgense. quia tarnen 

pastor solet a decano distridus accipcrQ sacra olea ct mandata episcopi, hinc etiam 

u ti speciem quandam visitf!tionis feci>. En in 1784 zal hij zijn be-zoek aan !Jzendijke 

inleiden : <Feci etiam hoc anno ex Watcrvliet. excu~sionem in lsendycam ... >. Htj 

onderlijnt hiermede het onderscheid tussen de ambtelijke visitatie en. wat hijzelf 

heet, een excursie. 
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Adegem, Assebroek, Beernem, Eeklo, Kaprijke, Lembeke, Maldegem. 

i'-1iddelburg, Oedelem, Sijsele, St. Jan-in-Eremo (met Bentille). St. /oris

ten-distel, St. Laureins, St. Margriele, St. Niklaas-Oudeman, Watervliet 

Het Konkordaat kwam het bisdom Brugge supprimeren. En mede het 

aloude dekenaat Aardenburg ; dat vervangen werd door het nieuwe deke

naal Eeklo. \Ve kunnen dit 1aalste als de voortzetting van het vroegere 

dekenaat Aardenburg beschouwen, want de kern van het nieuwe distrikt 

wordt gevormd door de parochies van de vroegere omschrijving. Üp de 

westkant zijn de vijf parochies die ± 1693 waren genaast ,.._., Assebroek, 

Beemem, Oedelem, Sijsele, St. Joris-ten-distel ~ weerom weggevallen. 

Daarentegen is op de oost- en noordkant een geweldige uitbreiding geko

men, zodat naderhand het dekenaat Eeklo van de officieele lijst ( 1803) 

herhaaldelijk werd onderverdeeld. Naar het oosten waren Boekhaute ge

naast. Bassevelde, Assenede, Zelzale, Ertvelcle, Kluizen, Oostwinkel en 

Sleidinge. Langs de noordkant was het hele westelijk Zeeuws-Vlaanderen 

aangehecht. Vroeger had men een deken van Aardenburg· die te Aarden

burg zelf niets te zeggen had. Thans krijgt de nieuwe deken Aardenburg 

onder zijn rechtsgebied ; maar hij is geworden « deken van Eeklo ». 

DEKENS VAN AARDENBURG 

Het kan gewaagd schijnen zo'n lijst te willen aanlegg·en, ten minste 

voor de vroege periode. Van af de oprichting van 't bisdom Brugge is het 

lijstje nagenoeg volledig: "_ enkel voor de troebele tijd, einde 1500, zijn 

de gegevens schaars. ;v1aar voor de oudste tijden toont mijn lijstje meer 

leemten dan vullingen. \Ve kunnen de namen slechts bij toeval ontdekken, 

in ambtelijke stukken. Mijn bedoeling is clan ook geweest de lezer ertoe aan 

te zetten. bij 't gebeurlijk ontdekken van verdere namen, het lijstje aan le 

vullen. Dat gebeurt niet, tenzij reeds iemand met de zeer onvolledige lijst 

voor de dag kwam. 

Al zijn we heel sober ingelicht over de laat-middeleeuwse toestanden, 

loch kunnen we aan de indruk niet ontkomen, dat voor deze periode het 

dekenaat als instelling niet ontsnapt aan de sclerose die destijds het hele 

kerkelijk apparaat had aangetast. Deken zijn is een baantje, dat men graag 

met nog andere kerkelijke bedieningen kumuleert, het slechte voorbeeld 

kwam var1 hoven. De deken, over 't algemeen, schijnt meer bekommerd 

om zijn jura el emolumenta, zoals men dal styleerde, dan om zijn ambts

verplichlingen. Trenle en de oprichting van de nieuwe bisdommen zullen 

hierin wel verhelering bren•gen ; maar niet aanstonds. fv1et wetten alleen 

zijn misloèstanden niet te keren. De hisschop had ook niet altijd de ge

schikte kandidaat Lij de hand : de opleiding' van de clerus liet veel te 

WNISI~n over en Seminmies komen soms maar heel laat Lot stand. Te 

Brugge zal het Seminarif;, na enkele schuchtere en mislukte pogingen, eerst 
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door bisschop van Suster<"'l in 1719 worden opgericht. Het kan ons dan 

niet verwonderen dat lussen de rlekens van de vroege jaren 1600 er voor

komen die eerder flauw figuur slaan. \Ve moeten dat in zijn tijdskader 

weten te stellen. 

Onze inlichtingen zijn meest ontleend a<m de Acta van de Brugse 

bisschoppen ; voor de overige gevallen. wordt de bnn aangeduid . 

. . . 1311 ... Baldwinus, dictus Haesel ( 1 ) • 

... 1413 ... Pieter de Vriendt ( 2
) • 

.. . 14 17... Bertrand Beverling ( 3 ) • 

.. . 1449 ... Jakob Ma es. Hij wordt reeds vermeld als deken en benPficiant 

in de r'lariakerk Ie Sluis, wanneer hij, op 15 oogst 1449 als pntoor 

van deze kerk wordt aangesteld. In 1454 bekomt hij de 21e prebenie 

in St. Donaas te Brugge en wordt er zegeldrager ( sigillifer) valt 

't kapittel. Hij overleed in 1465, waarschijnlijk vermoord te Sluis: 

daar de stad om deze moord met de kerkban werd bedreigd ( 4 ) • 

.. . 1458 ... J.an van Knesselare. In 1460 bekomt hij de 27e prebende in St 

Donaas (''). In de kapittelakten wordt hij als onlangs overleden ve, 

meld op 1 sept. 1460 . 

... 1460 ... (Joris Bladelin = twijfelachtig geval) . 

... 1485 ... Jan Egidii; wordt in 1454-85 vermeld als pastoor van de Gou 

den portie in St. Salva tors te Brugge ( ~) . 

... 1496 ... Zeger de Huuze (1) . 

... 1510 ... Piete~· van der I-laghe, pastoor van 0. L. Vrouw te Aarden-

burg ( 8
) . 

.. . 1515 ... Pieter de Corte. Wordt in 1515 kanunnik in St. Donaas · 

overleed 15 juli 1529 ( 11
) • 

. . . 1532 ... Nicasius van !'v1aldeghem. HiJ wordt als deken en bezitter van 

de kapelanij Baerle in de Mariakerk te Aardenburg vermeld in 1532-33 

( Arch. Bisdom Brugge, F.). Zijn grafzerk, nog half leesbaar, zit op dQ 

zuidelijke buitenmuur van de kerk te Maldegem : Sepultura Ven. dni 

( 1) REMBRY. De bekende pastors v. St. Gil! i~. hl. 111. Het jaartal tussen .... V('r\Vijst 

naar l)en gevonden v<>rmelding, zonder dal we de aanvang <'n h<'t einde van de 

ambtsbediening konden vinden. 

(2) Annales Emul. Brug. 1904, 224. 

(3) Ibid. 

( 4) Ibid .. 217. en Compendium Chronologieurn ... S. Oonatiani ( 1731). 1 ó8. 

(5) Ibid., 218. en Compendium. !83. 

(6) GLLLIODTS. Coûtumes du Pr~vot&. 11. 86. 

(7) Ann. Em. 1903, 219. 

( 8) Bijdragen ... tot d" geschicdPnis in Z<'Puwsrh Vlaand<'r<'n. I. 222. 

(9) CompPnclium, 173. 
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Nic ... de :'-laldeghem, decani Christianitatis Aardenburgensis, pastcris 

unius portion is (I) de M.. . (de Potter-Broeckaert. 132) . 

.. . 1558 ... Robert Gantelins ( Gar.telmy?) ( 2 ). Hij was een presbyter 

Leodiensis; was in 1568 pastoor te Maldegem; in 1572 (2 okt.) 

resigneert hij de kapelanij van St. Dominicus in ~t Beglijnhof te Aar

denburg; in 1574 (25 januari) wordt hij deservitor van St. Baafs te 

Aardenburg. 

1565-1571. Vincent de Backere. geboren te Sluis ( 1529); vermeld in 

1550 als gehecht aan de T'-1ariakerk te Sluis, waar hij in 1553 lood

deler ( punctator) ( 3 ) is ; 1563 aangehaald als pastoor van St. Jan te 

Sluis, als deken in 1565 ; in 1567 als pastoor te Middelburg. In 1572 

heet hij : pastoor van Middelburg en wijlen deken ; in 1574 is hij in 

bezit \'an beide curen (St. Jan en 0. L. Vrouw) te Sluis. ln 1579 

wordt hij afvallig : op 16 maart verschijnt hij voor de magistraat Le 

Sluis om zijn twee curen en het ontvangerschap in de 0. L. Vrouw

kerk over te geven « overmidts hij begeerde zich ten huwelyke te be

geven ». Te gelijker tijd verzoekt hij om zich te Sluis als notaris ta 

mogen vestig·en, wat hem wordt toegestaan. De dekens fungeerden in 

die dagen als notaris bij 't opstellen van kontrakten en testamenten. 

I-lij kreeg een jaar~eld van 18 pond, waarvan hij niet lang genoot. 

Hij is reeds overleden tn 1582, 20 juli, wanneer zijn weduwe een 

ander huwelijk aangaat ( 4 ). 

1571-1574. Guillielmus Cornu (a Cornu = van Hoome?). vermeld als 

deken ( 20 maart 1571 ) . Hij was daarbij pastoor van een van de 

porties in St. Baafs te Aardenburg en in bezit van de kapelanij van 

St. Niklaas in dezelfde kerk. Op 20 maart 1572 komt hij te Eeklo de 

nieuwe statulen afkondigen voor hel koor. Op 22 maart 1574 wordt 

hij vermeld als onlangs overleden. 

1574 ... Henrinis Pont (Pondius. du Ponl, a Ponle) ; hij was S.T.D. 

Romanus en priester van 't bisdom 's 1-lerlogenbos. In 1570 is hij 

pastoor te Zuienkerke ; in 1574 ( 4 mei) wordt hij pastoor te Eeklo ( 5 ) 

(I) Waar ('en parochie te zwaar was om door eeu enkele pastoor te worden begaan, 

werd ze vroeger onderverdeeld in porties of wijken die elk hun eigen pastoor hadden. 

(2) Archief Bisdom Brugge, F. : 1\n. Ern. 1903. 215. 

( 3) Die de aan- en afweziflen aantekent, de loodjes of tekenen voor de presenlies uit

deelt : wordt ook tafeldrag<:>r geheten. naar net bord waarop hiJ noteert. Of eindeliJk 

nog <roi des défaillantS>. 

(4) An. Em. 1903, 224 ; 1904, 226, 22'} ; Bijdragen ... Zecuwsch Vlaanderen, l!L 104. 

(5) Volgens de rekPninflen van Eeklo, werd Mr Pont door de stadsmagistraal als pastoor 

van Eeklo verw<'lkumd in 't jaar 1572 (MPdedeling van Mr. A [),, Vos). Dat zal 

wel als descrilor geweest zijn ; danr zijn Leno<'minfl le E"klo daleert vnn 4 m!'i 1574, 

cum vncqnlc p<'r ohilum. Mr. de Pnsia. 
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en op 10 juli van dit jaar deken. Van Eeklo gaat hij over naar de 

Loden Portie in St. Salvators te Brugge, om in 1596 een prebende 

te krijgen in 't katedraal kapittel, waar hij nog 't zelfde jaar tot 

aartspriester promoveert, I-lij overleed in 1598, « de religione catholica 

optime meritus ». (Compendium, 102). 

Nu volgen enkele jaren waarin alles ontredderd is en waarover we 

geen aantekeningen vinden. Omstreeks 1600 is de toestand ietwat 

verbeterd. Het is waarschijnlijk dat de bisschop een van zijn kapittel

heren met het dekenaat gelast heeft. Als deken van Aardenburg 

vinden we vermeld 

... 1609 Jan Beltram J. U. L., die wellicht het ambt hem toevertrouwd 

zag in 1602. wanneer hij een prebende in St. Donaas bekwam. Als 

vice-decanus of hulpdeken wordt. op 2 januari 1606, benoemd Jan 

Cockelberghe, een Augustijner-eremiet van 't klooster le Leuven, die 

de pastorie te St. Lameins bediende. Kan. Beltram promoveerde tot 

penilencier in 1618 en overleed op 13 april 1644. 

1609-1614 (?) Jaak van den Bossche. priester van 't bisdom Antwerpen. 

Hij wordt vermeld als deservitor te Eeklo ( 18 juli 1609) en als 

pastoor aldaar ( 1 sept. 1609), als deken aangesteld op 30 dec. 1609. 

Het was een rasse en schitterende opgang, maar de rest van de 

historie is eerder somber. Er zijn moeilijkheden. Oe pastorie schijnt 

hem betwist te zijn door een zekere Jan Gheuens, die het pleit zal 

winnen. 

1618-1620. /\.ntoon Melanthois, deservitor Ie Maldegem. I-let is ook geen 

gelukkige keuze. Meester Melanthois krijgt, op 5 sept. 1620, een ver

maning uit 't bisdom : sub poena suspensionis, ne elivertal ad partes 

infidelium 111 Aardenburg, Sluis el l.lzendijke. En daarbij : ut abstineat 

a lusa chartarum piclarum ». Wat hij daar over de grens liep doen, 

stemde achterdochtig. Vreesde men op 't bisdom dat hij nog afvallig 

kon worden? \V aarschijnlijk had !'v1elanthois zo geen kwade bedoe

lingen, maar was het hem le doen om een ferme pot te pakken (>11 

een kaartje te leggen. I-lel kaartspel werd aanzien als een niel pas

sende recreatie voor geestelijke,, ; nog in de jaren 1800 verbieden de 

reglementen van onze seminaries het !usus chartarum pictarum. En 

het roken. 
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Meester !'vlelanthois maakte hel zo bont. dat hij op 30 dec. 1620, 

met klank als deken werd afgezet. !'-1isschien dat hij, zoals zijn voor

ganger, met deze lilels van pastoor en dekw slechts als deservitor had 

geschermd. en dat hij niet meer was dan een vice-decanus ; zoals 

vroeger Jan Cockelberghe van Sint-Laureins. Want in 162C, wordt 

hij ook als pastonr uil zijn ambt ontzet, met de laconische formule : 

provideal se de alia condi!ionc = dat hij een ander baantje moet 



zoeken. l\loesl hij erfachtig pastoor gewee~l zijn, dan zou dit niet zo 

vlot verlopen zijn, en had men zeker geprocedeerd. Wat niet het geval 

was. îvleianthois vraagt getuigschriften om een nieuwe bediening te 

zoeken « in parlibus Gt:rmaniae ». Was hij misschien een Duitser? 

In elk geval deze partes Germaniae is hij in een zeer eigenaardige 

richting gaan zoeken. Op 25 mei 1629 is hij reeds deservitor te 

Oekene-bij-R.umbeke. De eerste jaren ziet het er ruslig uit ; maar 

in 1639 ( 3 sept.) wordt hij opnieuw beschuldigd : de !usu et com

potationibus. I--lij frequenteert de herbergen, en bij het kaartspel is 

een nieuw verzet gekomen : vechtpartijen ( 1 ). In 1641 moet hij een 

relret van vier weken doen bij de Dominikanen te Brugge. Of dat 

alles wel zal geholpen hebben ? Een « triste fin de carrière » voor 

een ex-deken. Hij overleed te Oekene in 1647. 

1620-1642.Willem van Houcke. Geboren te Hazebroek, 1589 : Regulier 

Kanunnik in de abdij Zonnebeke (bisdom leper). Op de uitzonder

lijke betekenis van deze figtmr heb ik reeds vroeger gewezen ( 2 ). 

I-lij was in 1614 pastoor geworden te Oostnieuwkerke. een parochie 

van 't bisdom Brugge, die aan de abdij behoorde en door de religieu

zen werd bediend. 't ?:al in die tijd geweest zijn dat zijn builenge

wone gaven in 't bisdom werden opgemerkt en dat men, in 1617, 

hem vroeg om de pastorie le \Vatervliet te bedienen. Men moest een 

man van formaat hebben om de toestand le saneren in een streek 

die, aan de Protestantse grens gelegen, door de oorlog was geteisterd, 

en door het ongelukkig besluur van ongeschikte en onbekwame 

dekens op de rand van de afgrond was gebracht. Pastoor Van 

Houcke werkt met een ploeg reguliere kanunniken, die onder zijn 

leiding schijnen te slaan. Als onderpastoor en mag'ister scholae heeft 

hij te Watervliet. zijn confrater. Hubert \Vicaert. die, na hem. in 

1653 abt zal worden te Zonneheke. In 1626 wordt Wicaert opgevolgd 

door een ander Regulier kanunnik. Pieler !'v1anilius van de Eekhoulle

abdij ( Rrugge). Te St. Margriele en Sint-Jan-in-Eremo staat Daniël 

Davallo, insgelijks uit de abdij Zonnebeke ; en wal verder, te West

kapelle. is hel een ander konvenluaal van Zonnebeke. Greg'Orius 

Pybes. Al deze reg_ulieren doen schitterende zaken. Ze slaan onder 

ling, in hetrekking en we mogen deze gunstige toestand wel op de 

rekening stellen van Van I loucke. Op 30 dec. 1620. de dag zelf dat 

zijn voorganger wordt afgezf~t. wordt Van lloucke deken van Aarden

burg. I-lij zal hel arnhl 21 jaar lang behouden. In 1634, cle Lijd van 

(1) An. Em. 1956. I2Y-I30. 

(2) Appeltjes van het Mectjeslancl, 19ó0, f,lz. 1 GB. 
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de «represailliën:», wordt hij door de Staatsen gezocht en moet hij 

voor 15 maand onderduiken. Teruggekeerd, wordt hij in 1636 door de 

Staatsen gevangen. Zijn gevangenschap sleepte drie jaar aan. ln die 

tijd wordt de deken van Damme, kanunnik Schatte, met de zorg voor 

het distrikt Aardenburg gelast ; maar zohaast Van Houtte vrij komt, 

in 1639, herneemt hij zijn bediening. In 1640 gaat Van Houcke terug 

naar zijn vroegere pastorie te Oost-Nieuwkerke. De bisschop 

laat hem de titel van deken van Aardenhurg, maar geeft hem een 

plaatselijke v'ice-dedanus, Jan David, pastoor te Maldegem. ln 1642 

( 9 april). wordt van Houcke deken van Torhout ; in 1644 

( 16 sept.), deken van Roeselare. 't Was in zijn pastorie te Oost

nieuwkerke dat zijn konhaters van Zonnebeke Willem Van Houcke 

kwamen opzoeken om hem tol abt te kiezen. Het getuigschrift, dat 

bisschop nm den Bosch hem meegaf om de koninklijke pat~nten te 

bekomen. is een iofspraak zoals de bisschop waarschijnlijk nooit voor 

een van zijn eigen priesters heeft geschreven : « Heel de tijd van zijn 

verblijf in 't bisdom, heeft hij zijn bisschop volledige voldoening 

gegeven ~ propter morum et vitae integritatem doctrinae praestantiam 

ac insignem in rebus tradandis industriam ,........, al gaven die hem tot 

intieme vriend van zijn bisschop hadden gemaakt. Te W atervliet, waar 

hij zo lange jaren als pastoor stond. en dat op de grens van het 

ketterslanel lag, was er geen enkel ketter noch verdachte van ketterij 

te vinden. De kerk van Watervliet, die bij zijn aankomst in zware 

schulden stak, had hij door zijn wijs beleid van die dmkkende last 

bevrijd. Overal waar hij was aangesteld. had hij schitterende zaken 

gedaan. en de bisschop besloot : dat hij de deken de geschikte man 

oordeelde voor gelijk welke kerkelijke waardigheid ». 

Van Houcke werd tot abt verkozen en werd door zijn vriend. i'-1gr. 

van den Bosch. gewijd in de onlangs nieuwgebouwde kapel van het 

Engels klooster le Brugge, op 9 juni 1652. I-let veï"slag van deze 

wijding eindigt op : en deze heer abt overleed de 27 van dezelfde 

maand. R.I.P. (1 ). 
Jan David, die in 1640 vice-decanus of hulpeleken was geworden. 

was in 1635 van kapelaan in St. Donaas te Brugge pastoor g.eworden 

( 1) In :nijn bijdrago} over Sint-J&n-in-Eremo (A. , .. fvl. 1960, blz. 168) schrepf ik dat pr<'

laat van ]-]ouck<' overleed op 10 dec. 1652. Deze >terfdatum wordt opgegev<'n door 

Sanderus, Fl. 111. ( 1735) IJ. bi. 416. door de Almanak van 't Bisdom Brugg<' voor 

1855, bi. 167 ; en door kan. van de Pulle in zijn J-listoirc du diocèse de Bruges 1849 

hl. 128. die er zelfs het grafschrift copiëert dal <'indigl op : <obiil ... die 10 d<'cem

hris>. Maar deze dalNing is fout. zoals blijkt tit lwt Necrologium van de abdij (An. 

Em. 191 1. :232) en deze Acta. 
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te lchtegem, in 1639 deservitor ( 22 oogst) en pastoor ( 1 sept.) te 

l' laldegem. In 1641 raakte hij in moeilijkheden te I'v1aldegem, permu

teerde zijn pastorie voor deze te Schare ; dat hij reeds 't zelfde jaar 

( 6 sept.) verliet om pastoor te worden in 1 Klein Begijnhof te Gent. 

1642-1651. Krisliaan van den Berghe brugensis, S.T.L., professor aan 

't Seminarie te Brugge, kanunnik van St. Donaas ( 1622), aartsdiaken 

(21 jum 1651). overleden op 30 nov. 1656. Als te Brugge residerend. 

had hij als vice-decanus Antoon Boucherie. 

1651 (7)-1663. Antoon Bouchery S.T.B.F. el alumnus Seminarii brugensis. 

Hij had als wijdingstitel ( tiltdus ordinalianis) de pastorie te Sijsele 

gekregen. Op 23 febr. 1641 wordt hij vermeld als teruggekeerd uit 

Leuven, « peractis dispitutationihus pro licentia » ; aangesteld als 

deservitor te Eeklo en hulpdeken. Op 2 juni 1642 wordt hij verus 

pastor te Eeklo. In 1654 vind ik hem vermeld als deken ; hij was dat 

waarschijnlijk ge\vorden bij de benoeming van zijn voorganger tot 

aartsdiaken in 1651. llij is overleden op 10 maart 1665. 

1665-1690 . .loost van Eduwalle. priester van 't bisdom Brugge ; was in 

1652 pastoor geworden te St. Joris-ten-distel ; in 1656. te \Vatervliel. 

Zijn promotie tot deken dateert van 19 maart 1665. I-lij is als onlangs 

overleden vermeld op 29 dec. 1690. 

1691- 1714. .Jan Frans Kerremans S.T. L. Geboren te Brussel, priester van 

't bisdom l\1echelen. Was door benoeming van de Universiteit te 

Leuven pastoor geworden te Eeklo ( 8 febr. 1678). en wordt 

( 24 maart 1691) deken van Aardenburg. Kerremans is de deken van 

de omstandige verslagen op de dekenale visitaties, verslagen die een 

ongemeen rijkP bron zijn voor de geschiedschrijving. Op 17 maart 

1714 verliet hij Eeklo om kanunnik leworden in St. Baafs le Gent, 

waar hij overleed op 13 oogst 1729. 

1715-1725. Piet er de CorlP. H i was kapelaan geweest te Oostkcrke-bij

Brugge ( 5 april 1680). pastoor le Sijsele ( 19 dec. 1680), wanneer 

hij, in december 1689 als pastoor-cantor van hel miniatuurkapittel en 

-stadje Middelbur~ benoemd werd. In 't begin dreigde hel scheef 

te lopen : de pastoor scheen meer bekommerd met 't beheer van de 

goednen van zijn rijk g·edoteerde kerk dan mel het zieleheil van zijn 

schaapjes. Hij deed de Papenpolder uildijken, en vervolgens Drs Ver

straete was hij ook rÏijkgraaf: Door 't hisdom werd hij op de vingers 

gelikt als < valde negligens "· De zalige vermaning moet hem deugd 

gedaan hehhen ; want na 't weg~aan van Kerremans, wordt hij eerst 

als deservitor van het cl ekenaal aangeslelrl ( 22 fehr. 1715). Verder 

wordt er van geen deservilara meer gesproken en schijnt hij tot deken 

gepromoveerd te ;..ijn. In zijn Visitaties is hij minder interessant dan 

Kerremans, maar als ~ehor<'n zakenman informeert hij telkens naar de 
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Rekeningen en Registers, kerkeigendommen en inkomsten, Op 

1 mei 1725 wordt hij als onlangs overleden vermeld. 

1725-1732. Jan van V/ est. Geboortig van St. Truiden. Vroeger pastoor te 

St. Andries-bij-Brugge ( 20 juni 1721), dan van Lembeke ( 30 mei 

1722). deken benoemd op 1 mei 1725. Onder zijn pastoraat werd 

de kerk te L~mbeke grondig veranderd en door Mgr. van Susteren 

gekonsakreerd op 12 sept. 1725, "·t jaar van zijn promotie tot deken. 

Zijn overlijden wordt op 't bisdom gemeld de 12 sept. 1732. 

1732-1750. Pieter .laak Fingnet, geboren te Roeselare, zoon van Antoon 

en Josine de Ree; eerst onderpastoor te Wingene ( 19 dec. 1712), aan 

zijn 26 jaar pastoor le Vladslo ( 24 januari 1714), en eindelijk pastoor 

te Oedelem ( 1 april 1718). Op 2 sept. 1732 promoveerde hij tot 

deken van Aardenburg, bediening die hij waarnam tot 17 februari 

1750, wanneer hij als deken eervol ontslag bekwam. Hij sterft op 

29 nov. 1758. Zijn grafschrift te Oedelem slaat in Rond den Heerd, 

1872, 303. 

1750-1785. Jaak Blom me, pastoor te Adegem ( 1741), deken benoemd in 

1750 (25 febr.) ; promoveerde lol pastoor te Eeklo ( 1759), waar hij 

overleed in 1785. Zie over hem A. v. M., 1959, blz. 244. 

1785-1794. Karel Jaak de Bouck. Hij was onderpastoor op St. Anna te 

Brugge, wanneer hij (23 juni 1744) pastoor wordt van een van de 

porties te Kaprijke. In 1766 ( 18 juni), denkelijk op zijn verzoek, wordt 

de toestand te Kaprijke gewijzigd : de twee porties worden verenigd 

en begaan door dezelfde pastoor ; maar er komen twee onderpastoors. 

Hij had pas ( 23 oogst 1784) zijn jubilee gevierd van vijftig jaar 

priester en veerlig jaar pastoor te Kaprijke. Te dezer gelegenheid 

hadden zijn onderpastoors Frans de Breuck en Pieter Hostens, hun 

Iatijnse dichtersnaar betokkeld en een dubbele Officiosa vicepastorurn 

gratulalio, in prachtexemplaren laten afdrukken, waarvan een het 

familieschild ,_ m zilver, lwee kepers van zwart ,...._.- draagt, en het 

mollo : Omnium rerum vicissitudo. 

!'vlr. de Bouck overleed op 24 dec. 1794. Zijn grafschriFt, dat nog be

waard is. staat bij Dr. E. Dhanens, Inventaris, Kanton Kaprijke, 36. 

BiJ zijn aanstelling tot deken had pastoor de Bouck, ingezien zijn hoge 

leeftijd (hij was toen 75 jaar), een hulp- of vice-decanus gekregen, 

van Moffaert, de pastoor van het naburige Lembeke, die hem als 

deken zal opvolgen. 

1795-1802. Filip Jaak van Moffaerl. geboren te Maldegem, 1734 C). 
Hij was in 1758 coadjutor geworden te Lembeke; in 1769, pastoor le 

(I) Dit volgens het Memoria Ie var. pastoor Melchior Jpn Gailliard. Kan. de J'vlolo zegt 

5 nov. 1732 ; zoon van Pieter <'n Cornelie I lamelinck. 
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St. l'vlargriele ; in 1770, pastoor le Lembeke ; in 1785 hulpdeken 

( vice-decanus) ; in 1795 ( 7 april) deken. ln 't eerste jaar van zijn 

dekenaat hield hij een visitatie in al de parochies van het distrikt. 

Zijn kerk te Lembeke. die in 1725 reeds aanzienlijk veranderd was. 

werd in 1774, op de toren na, volledugl herbouwd, en door Mgr. 

Brenart op 19 oogst 1778 gekonsakreerd. Onder de Franse Revolutie 

legde hij de eed af. Zie wat we hierover zegden in A. v. M., 1959, 

blz. 246. Bij de herinrichting van 't bisdom (nu bisdom Gent _......., 

30 nov. 1802) mocht hij zijr. pastorie te Lembeke behouden. Mgr. 

F allot de Beaumant benoemde hem ( 19 mei 1803) tot deken van 

het nieuwe dekenaal Eeklo, dat het aloude dekenaat Aardenburg was 

komen vervangen. Zo vormt pastoor van l\1offaert als de schakel 

tussen oud en nieuw. 

In het jongere bisdom Breda is hel oude dekenaat Aardenburg herin

gericht. Het omvat thans het westelijk Zeeuws-Vlaanderen, juist. het 

gebied dat van 1608 tot 1802 buiten ons dekenaat Aardenburg lag. 

Het is wel nuttig eraan le herinneren dat, naar g·elang van de tijden, 

het begrip dekenaat Aardenburg naar gans verschillende rechtsgebie

den verwijst. 

M. ENGLISH. 
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DE KERK VAN WATERVLIET 

IN DE 17" EN DE 18e EEU\V 

1) T oesland na de geuzen beroer/en. 

Evenals in de andere dorpen van het Î'1eetjesland, was de tijd te 

Vv' alerviiel om zo le zeggen blijven stil slaan lijdens de laatste jaren van 

de 16c eeuw. De twee mecenassen, îvlarcus en Guido Laurijn, waren res

pectievelijk in 1581 en in 1588 gestorven. Zij hadden de wijk genomen 

naar Frankrijk waar ze in verschillende steden verbleven maar meest te 

Calais. ln deze stad had de laatste grote heer van Watervliet zijn testament 

opgesteld ( 1 ). HiJ wilde nog heel wat zaken in de kerk van \Vatervliet 

doen uilvoeren maar de oorlog heeft dit verhinderd. Zo had hij graag het 

lijk van zijn broer naar W aten• liet doen overbrengen om bijgezet te wor

den in de St.-Jeronimuskapel waar ook zijn vader, Mathias en zijn moeder, 

Françoise Ruffault, begraven lagen. Het is er waarschijnlijk nooit van 

gekomen, ik vond in elk geval geen aanwijzingen in dit verband. Voor die 

broer Marcus en voor zijn ouders, '1athias en Françoise, moesten er mooie 

gmfstenen gemaakt worden. Ik veronderstel dat zij er niet gekomen zijn. 

wij zouden er wel sporen van gevonden hebben. En dan moest er nog een 

sacramentskapel gebouwd worden, in de noord-oosthoek van de Lieve

VrouwkapeL daar waar nu een soort rommelkot staat. Van die sacraments

kapel vond ik ook nergens een spoor. 

Neen, de lijd leende er zich niet toe om nog veel verbeteringen aan 

te brengeiL En hoe gaat dat al, men vergeel zo gemakkelijk de bepalingen 

van een leslament wanneer die bepalingen speciale uitgaven vergen. 

Daarbij Johanna Duemaghele was niet rijk toen haar man Guido stierf. 

Guido zegt het zelF in zijn testament, hij had vee1l moelen verkopen om 

de onkosten te dekken die hij maakte tijdens zijn verblijf te RijseL St.

Omaars en Cal ais. Zijn zoon Marc, geboren in 1581, volgde hem op als 

heer van \Vatervliel m van \Vattrland. I'vlaar lol aan zijn meerderjarig

heid zou zijn moeder de bezittingen beheren. Hij was voorbestemd voor de 

geestelijke stand, de derde Marcus die kanunnik zou worden van de 

( 1) Brugge, ~tad;archief, fonds Veranneman, nr 694. Gepubliceerd in : J'vl. Feys, 

Documents inédits conccrnant les frères Laurin. Anm.les Je la Soc. d'Emulatiun 

de Bruges, XXXVI J 886. blz. 281-339. 
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St.-Donaaskerk te Brugge, maar hij stierf reeds in 1610. Zijn zuster Fran

çaise volgde hem op. 

Overigens was Watervliet er niet zo slecht aan toe : er stond geen 

enkele polder ~mder water. Te ·vVa!Prland ging het slechter, dat was gro

tendeels overstroomd. De natuurramp van 1570 had daar die brede bressen 

van de Passegeule en de Brandkeek geslagen en in 1583 hadden de op

standeiingen de dijk van de Jonkvrouwpolder geopend. Oe kerk van 

Waterland werd gebruikt door prolestanten en katholieken. Dit was ook 

het geval te Watervliet. De laatste tien jaren van de 16e eeue kon èr 

zelfs geen mis meer opgedragen worden. l\1en deéd dit dan soms in het 

fort Patientie, ten noorden van de schorre die later de Clarapolder zou 

worden. Dit fort werd later het Gemene Landhuis genaamd, waarschijn

lijk omdat het op de grens lag van Waterland. \Vaterdijk en Biervliet 

en ook op de grens van het Brugse Vrije en van de Vier Ambachten. Het 

is nu nog te zien en er dichtbij slaat één van de grenspalen van W atervliet. 

Er waren nog een ganse reeks andere forten gebouwd, deel uitmakend 

van de verdedigings/ijn die de Spanjaarden opwierpen tussen het Zwin en 

Antwerpen. Vooral de Jonkvrouwschans, IJzendijle en Filippine waren 

belangrijk. Zo had Vv' a tervliet in het begin van de 1 ~ eeuw dikwijls af 

te rekenen met de garnizoenen van die forten. 

Van 1600 af lieten de omstandigheden toe de kerk terug te gebruiken. 

Waar men het vroeger moest stellen met priesters die van elders kwamen, 

kreeg men in 1603 een eigen pastoor, Adriaan van der Eist namelijk (2). 
Reeds in 1594 leende men bij Adriaan Roels, lakensnijder te Brugge. 200 

gulden om de kerk wal op te knappen ( 3 ). Die lening werd gehypothe

keerd op de kerkgewaden. In 1599 en 1600 betaalde men de intrest er 

van. In februari 1601 werden de vensters hersteld. De burgemeester was 

toen Joos van Renlerghem, de baljuw Jacques Cottens. De koster was, 

sinds 1601, Adriaan van Huenro. In 1606 is het parochiaal leven reeds 

volledig heringericht. De pastoor is nu Jacob Symoens en men betaalt 

reeds aan zangers die op kermisdag de kerkdienst opluisteren ( 4 ). In dat: 

jaar ook komt Dieriek Schockaert, timmerman van beroep, kijken welke 

herstelling·en er aan de kerk moeten uitgevoerd worden. Er worden eiken 

balken gekocht en kleinere werken uitgevoerd. Hel duurde echter tot 

1614 vooraleer de kerk volledig opgeknnpl werd. Zwaar beschadigd was 

zij niet, maar een gebouw dat zólange lijd onverzorgd geslaan had, moest 

nu toch eens degelijk onder handen genomen worden. De herstellingen 

(2) Brugge, stadsarchief. fonds Brugse Vrije nr 221, kerkrckPningen van V/atervliel. 

(3) M. English < Watervliet > In Appeltjes nr 8, I<J57 hlz. 260. 

( 4) Zelfde als nr 2. 
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betroffen vooral de omramingen van de vensters in het koor : de stenen 

zaten hier los, moesten uitgekapt worden en terug vast gemetseld. In de 

buitenmuur van de sacristij moesten twee nieuwe kruisvensters gestoken 

worden. Verder moesten de daklijst en drie drummers aan de 

noordkant van de kerk. herbouwd worden. Ten slotte moest de 

vloer herlegd \Vorden en de grafzerken waterpas gebracht worden. Dit 

werk werd uitgevoerd van april lot oogst 1614. Reeds einde 1613 was 

het schaliëndak vernieuwd. De buitenmuren moesten gevoegd worden en 

de binnenmuren op veel plaatsen opnieuw bezet. Aannemer van deze 

werken was Gheeraerdt Spillebaudt ("). Kort na de werken aan de kerk. 

moest ook de pastorij herbouwd worden. Het was een kleine woning>, 

bestaande uit een keuken, een kamer en daartussen een gang. Aan de 

keuken stonden een kelder en een opkamer gemetseld. Boven waren een 

paar grote zolderkamers. Het huis stond met zijn smalle gevel naar de 

straat gekeerd en om de ing~ang te bereiken moest men dus eerst door de hof 

van de pastorij ( 6 ). Al die grote herstellingswerken werden door de tien

denheffer, St.-Pietersabdij te Gent, gefinancieerd. 

V eJrbeteringen aan het kerkmeubilier in de 17e eeuw. 

V rouwe Françoise heeft heel wat bedijking~swerken op haar actief 

maar onder haar beleid (tot 1631) en onder dat van haar zonen, Alexan

der Lebceuf' (tot 1635) en Albert Lebceuf (tot 1654) kreeg de kerk van 

Watervliet ook een verbeterde uitrusting. Van 1626 af was Willem van 

Houcke pastoor en, in 1627, kreeg hij Pieter Manilius als onderpastoor. 

Pastoor van Houcke heeft er een handboek op nagehouden waaruit we 

veel leren (1). Zo lezen we daar dat, in de oogstmaand 1627, door Jan 

Aerts. steenhouwer van Brugge, twee stenen pijlers met twee albasten 

beelden gesteld werden vóór het hoogaltaar. Pijlers en beelden waren 

gekocht bij Arnout de Fébrimont. koopman te Doornik. (Zij zijn niet 

meer in de kerk aanwezig). Jan Aerls moest een pasport hebben om naar 

W atervliel te komen. Men bezorgde hem dat te St. Lameins waar hij 

toen bezig was een sacramentstorentie te bouwen acihter het altaar. Voor

dien had men met hem een Udcoord gemaakt in de herberg St. Joris te 

Maldegem. Verder lezen wij in het handboek. dat twee altaarschilderijen 

naar Brussel gevoerd werden om hersteld te worden, op bevel 

{5) Gent, Rijksarchief. St. Pietersabdij 2" reeks nr 1511 Tielemnn. (Telkem er geput 

werd uit de aantekeningen van Dr Tieleman wordt dit vermeld door aanduiding 

vnn zijn naam). 

(6) idem. 

(7) Gent, rijksarchief, Watervliet nr 291 
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Yan \Tomve F rançoise. D-= kerkrekening van dat jaar ( 8 ), zegt ons dat dit 

de bekende Nood Gods \vas, die op het hoogaltaar stond, en de Drieko

ningen. te vereenzelvigen met de kopij Van Eyck ( 9 ). Die schilderijen 

werden per schip van Gent naar Brussel gebracht. In 1629 ging .Jan 

Zeeger één er van terug afhalen aan de Muidepoort te Gent. Dat zal wel 

de Nood Gods geweest zijn want men spreekL over « het halen van de 

g1roote schilderije staande nu op den hogen altaar». Wanneer de kopij 

\'an Eyck temg kwam, is mij niet bekend. Vóór ze naar Brussel werd 

gezonden, hing ze in de St.-Scbastiaanskapel, waarschijnlijk omdat haar 

gewone plaats. de St. Jeronimuskapel nog niet in orde was. Het altaar van 

die kapel werd pas in 1627 door de bisschop van Bmgge herwijd. Dat 

gebeurde ter gelegenheid van een kervisilalie. De bisschop en zijn gevogl 

werden getracteerd op rundvlees, een koppel kiekens, een halve steen 

rode kersen, een vet lam, een kalf. een ton bier en wijn. 

In 1631 betaalde men aan Pauwel Rycx, zoon van Jan, 15 schellin

g.en om de schilderijen op het hoogaltaar en op het 0. L. Vrouwaltaar te 

herstellen. Dat zal dus nog eens de Nood Gods geweest zijn en daarbij, 

op het 0. L. Vrouwaltaar, het doek van Sirnon Pieters. 

In 1626 leverde Joachim Christiaan, fildeliersnijder te Brugge, stoffen 

oot het maken van een kazuifel « pro defunctis ». I-lij kreeg daar 3 pon·1 

10 sch. 8 gr. voor. En Jan van Oost. de jonge, borduurwerker te Brugge, 

leverde gallons en een doodshoofd. Hij ook maakte die kazuifel en hij 

kreeg daar 26 sch. 3 gr. voor. Er waren nochtans reeds twee zwarte 

kazuifels in de kerk. een inventaris van ornamenten uit het begin van de 

17" eeuw maakt ons dit bekend ( 10
). I-lij vermeldt een volledig~ stel zwarte 

fluwelen gewaden met een koorkap die de wapens droeg van Laurijn en 

Ruffault. Dat moelen de gewaden geweest zijn die gemaakt werden vol

gens heL testament van Française Ruffaul t. vrouw van Mathias Laurijn. 

Guido Laurijn maakt hierover gewag in zijn testament ( II). In 1627 

kreeg Louis de Redichove opdracht om een oude kazuifel « pro defunctis » 
te repareren. In 1631 wordt een zwarte kazuifel met manipel en stool 

verkocht. aan de kerk van Sint-Laureins om Jan Oosterman, pastoor aldaar, 

in te begraven. Men krijgt er 20 sch. voor. Jan van Oost maakte, in 1627, 

ook een uieuwe koorkap, kazuifel en altaarkleed in het rood en Joachim 

Chrisliaan, zijdelakensnijder le Brugge, leverde daarvoor acht eHen rood 

(8) De Potter-Broeckaert, Watervliet blz. ·19. 

(9) M. English op. dt. blz. 257. 

(I 0) Deze inventaris berust waarschijnlijk op het rijksarchief te Gent. Dr Tieleman 

schreef hem af maar hij plaatsic een vraa(lleken bij Je referenties. 

( 11) IJruggc, stadsarchief, fonds V crannPman nr 694. 
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« cramosijn damast en aridere sloffe » voor de koorkap en 5 ellen « violet 

kermosijn fluweel » voor de kazuifel. 

Üp de boveng~enoemde inventaris van begin 17' eeuw worden ook 

~en stel rode fluwelen gewaden, een stel incamate en een stel gouden

laken gewaden vermeld. Als koorkappen zijn er echter slechts de reeds 

genoemde zwarte met de wapens van Laurijn en Ruffault en een incar

nate « met goud gevrocht met groen zijden fringhen ». Verder wordt o.a. 

nog een zwart fluwelen altaarkleed vermeld met de wapens van Laurijn 

en Ruffault, vvaarschijnlijk ook gemaakt volg•ens het testament van Guido. 

Het is niet onmogelijk dat het groen stel fluwelen gewaden ook gemaakt 

is volgens een bepaling van dat testament, Guido heeft dit in elk geval 

ook geschreven. En het is evenmin onmogelijk dat het rood of incarnate 

stel gewaden te vereenzelvigt'n is met het nog in de kerk aanwezige (door 

dr Dhanens midden in de 16e eeuw gedateerd). 

Door Loys de Reediehave werden er in 1629, herstellingen aang·e

bracht aan de groene en rode gewaden en in 1631 leverde Joachim Chris

liaan stof voor een nieuwe kazuifel. 

Het handboek van pastoor van Houcke leert ons verder nog dat het 

gestoelte in het koor met eiken planken hersteld werd door de timmer

lieden Jan de Brauwer en Pieter de Zutter, dat Karel van Brussel. boek

verkoper te Brugge twee graduales « magno folio » leverde, een rituale 

romane, een psalter « magno folio » plantijnse dmk en nieuwe antifonalia. 

Deze laatste werden per schip langs de Lieve tot Cel ie (St. La ureins) 

gebracht. Karel van Brussel bezorgde ook een koperen vaatje waar de olie 

in brandde voor het H. Sacrament en Comelis Ferrens, eveneens van 

Brug~ge, zorgde voor een koperen omhulsel voor die godslamp. Hij ook 

leverde een koperen knris en nog ander koperwerk. Jan Huisman, goud

smid te. Brugge, moest, in 1628, een zilveren vaatje voor de H. Olie en 

voor de H. Hostiën maken en Jaqueline V ermeersch, weduwe van Jacques 

Malynes, goudsmid té' Brugge, bezorgde in datzelfde jaar twee zilveren 

kandelaars. Te Gent werden twee linnen ampullw gekocht. Van al dat 

gerief is er echter niets meer in de kerk aanwezig. Wij zien echtet dat 

het parochiaal leven in die tijd terug goed op dreef kwam. 

Vermelden wij nog! dat de kerkvloer hersteld werd door Christiaan Mail

liau, dat de muur van de westzijde var. de kerk heropgebouwd werd en 

dat de partorij een nieuw tegeldak kreeg. De zangers vierden, zoals in 

de 16" eeuw, St.-Ceciliadag en ook de misdienaars en de vreemde pries

ters, die op kermisdag de dienst opluisterden, werden gelracleerd. 

Üp 2 januari 1633 vierde men het feest van de victorie door God 

aan de keizer verleend jegens de koning van Zweden, te celebreren met 

« processie generaal ». Men herdacht dus de slag van Lützen, eigenlijk 
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een oYerwinning van Gustaaf Adolf maar terzelvertijd een nederlaag om

dat deze dappere koning er zijn leven liet. 

Op 5 december 1633 g:af de bisschop bevel te bidden voor de ziel 

Yan hare hoogheid. zaliger, en er moest een uitvaart g:ecelebreerd worden 

( lsabella was op 1 dec. gestorven). Verder moest er gebeden worden voor 

de vrede. 

t-1aar het zou nog een tijdje duren voor die vrede er was. In 1633 

\verd Filippine ingenomen (1 2
) en ook te Watediet was het niet rustig. 

frederik Hendrik was trouwens reeds in mei 1631 ontscheept in het Juf

frouwengat (tussen Uzendijke en Watervliet benoorden de Clarapolder). 

Hij trok van daar over Maldegem naar Brugge toe om die stad in te nemen, 

iets dat mislukte. De kerkrekening van 1634-35 ( 13
) vermeldt 

het transport van de taferelen en omamenten der kerk naar Gent, waar 

zij in het Prinsenhof en in het Karthuisersklooster ondergebracht werden. 

De heer van Watervliet was, sedert 1631, Alexander Lebceuf, zoon van 

Maximiliaan en van Française Laurijn en zijn oom was conservator van 

het Prinsenhof. 

Volgens De Potter ( 14
) werd pastoor Van Houcke door de her

vormden gevangen genomen omdat hij te veel ijver tegen hen aan den 

dag legde. Dat is wel mogelijk, maar in het handboek van die pastoor 

wordt alleen aangestipt dat hij, op 18 sept. 1636, naar IJzendijke ging 

wonen bij Hendrik van Swalme en dat hij daar drie honderd gulden per 

jaar betaalde voor zijn tafelkosl. Dat omvatte zijn eten, klein bier, 

woning, tweemaal per dag branding, lijnwaad voor de tafel en voor de 

slaping. Andere benodigdheden werden door de pastoor zelf aan

geschaft. Het is wel mogelijk dat hij daar een paar jaar geïnterneerd werd. 

Van Swalme was een gereformeerde, zijn grafzerk is te zien in de kerk 

te IJzendijke. Pieter Manilius, de onderpastoor en een andere priester, 

Van den Eynde, deden onderlussen het werk te Watervliet. Manilius 

verbleef een tijdje te Sas-van-Gent. 

In 1640 en 1644 hadden dan nog] eens invallen plaats van Neder

landse soldaten en natuurlijk was er altijd schade. 

En toch werd er verder aan de kerk gewerkt. In 1635 werd hel dak 

van de 0. L. Vrouwkapel en van de St-Sehasliaankapel herdekt (1 5
). 

Wij horen ter dier gelegenheid dat er een torentje stond boven de sacristie 

en ten aan de westkant van de kerk. Dat was trouwens in de 16" eeuw 

ook zo, op de viering stond er geen toren. 

( 12) J. Ch. Cornelis c Stad en Land van Filippine ) Llzcntlijke 1 'l55 blz. 13. 

( 13) Kerkarchief Watervliet (Tielcman). 

( 14) De Potter-Broeckaert, W alerviiet blz. 36. 

( 15) Idem Llz. 42. 
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Grote werken aan het kerkmeubilier in het midden 

e!n in de 2e hel]t van de 17~ eeuw. 

Sedert 1640 werd Pieter Boone pastoor te \Vatervliet en hij zou 

heel wat zien veranderen in zijn kerk. De heer van Watervliet was, van 

1635 tot 1654, Albert LebCPuf. broeder van de voorgaande heer. 

Het is bekend dat het koorgestoelte van 1643 dateert (1 6
). De kerkre

kening over de jaren 1642-44 vermeldt de betaling van 208 pond aan 

Jacob Sauvage, voor het maken en leveren van het nieuw schrijnwerk in 

het hoogkoor. De onderpastoor" Pieler îvlanilius, kreeg' een vergoeding 

om met twee kerkmeesters naar Gent te gaan waar de aanbesteding van 

het schrijnwerk of gestoelte in het hoogkoor werd besproken. Jan Verbaet 

bracht dan het materiaal met zijn schip naar Sas-van-Gent en daar werd 

het door de voerlieden, Pieter de Puttere en Jan van Musschoot afgehaald. 

Meester Jacques Sauvage werkte met zijn knecht zeven dagen aan het 

opstellen van dit gestoelte en zij waren in logement bij Jan Vereert

brugghe. In die tijd werden ook een vergulde ciborie gekocht en twee ampul

lekens bij Peter van Sychen te Gent. Reeds sedert 1613 had de kerk één 

stuiver gekregen op iedere liendenverkoop om daarmee een zilveren 

ciborie te kopen ( 17
). Er werd ook een nieuw torenuurwerk gekocht bij 

Joachim Blanpain. Oe kerk betaalde 48 pond, de helft van de koopsom, 

en de andere helft werd betaald door de wethouders van de heerlijkheid. 

De kerkrekening van 1645-46, vermeldt de betaling van 353 pond 

voor het maken en leveren van een orgel. De rekening van 1647-48 bevat 

dan nog een betaling van 15 pond ook voor dat orgel. In tolaal was de 

koopprijs 2200 g:u1den en Boudewijn Led on was de leverancier ( 18
). ln 

diezelfde rekening lezen wij dat frater Fulgentius, augustijn, en meester 

Pieter Steelant, organist in de St.-Jacobskerk te Antwerpen, dit orgel 

kwamen visiteren en goedkeuren. Het orgel werd op een voorlopig doksaal 

gesteld waarvan het hout geleverd werd door de weduwe van Chrisliaan 

( 16) idem blz. 44. en Dr E. Dhanens, Inventaris van het kunstpatrimonium v. h. 

kanton Kaprijke, Gent 1956, blz. 121. 

( 17) Kerkarchiel Watervliet, Kerkrekeningen (Tieleman). De Potler (\Vatervliet blz. 

50), vermeldt reeds in 1625 de aankoop van een zilver-vergulde ciborie en van 

een remonstrans en in 1627 twee zilververgulde ampullekens. In de nota's van 

Dr Tieleman vond ik geen vermelding van een remonstrans in dat jaar. 

(18) De Potter, Watervliet blz. 49 meent dat Boudewijn Ledon. rond 1648. het be

staand orgel vergrootte en (op blz. 44) dat J. Sauvage de orgelkast maakte. 

Dr Dhanens, in haar Inventaris. dateert het orgel van \643 en zet de orgelkast 

op naam van Ledon. Dat zal wel juist zijn. Zij meent echtcr dat die orgdlkast 

nog in de kerk aan wezig is, al geeft zij toe dat er 18" eeuwse elementen in vool'

komen. Wij zullen verder zien dat door de brand vnn 1757. ook het orgel ver

nietigd werd. 
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:rvlahieu en dat getimmerd werd door Pieter de Puttere. De rekening van 

1648-51 Yermeldt dan nog een betaling aan Boudewijn Ledon voor het 

vermeerderen van het orgel : « te weten het secreet van den grooten orgfw1le. 

ooc de casse te vergrooten tot twee voeten, 't rnaecken van een register 

ghenaernpt den crornhooren ». Hij krijgt daar 32 pond voor en dan nog 

eens 42 pond voor een bombaerde in het orgel. Later wordt aan Ledon 

nog dikwijls betaald voor onderhoudswerken. 

In 1648 kwam dan de vrede en kon men rustig de kerk verder ver

sieren. Op 22 juni van dat jaar kwam bisschop de Haudion op be

zoek ( 19
). I--lij is ontevreden over het houten tabernakel maar hij noteert 

dat men besloten heeft een mooi tabernakel in marmer te maken. Hij 

hoort veel klachten over de pastoor. Pieter Boone ( 20
) maar over de 

onderpastoor. die nog steeds Pieter P.1anilius is. wordt veel g'Oed gespro

ken. I--lij was 70 jaar oud. een kloosterling en afkomstig van het bisdom 

St.-Omaars. Pastoor Boone was haccaulaureus en afkomstig van het bis

dom Antwerpen I--lij was 54 jaar oud en sedert 8 jaar te W atervliet. I--lij 

was dikwijls in ruzie met de wereldlijke heer die toen. zoals reeds g:ezegd, 

Albert Lebreuf was. Het is moeilijk aan te nemen dat hij het initiatief 

zou genomen hebhen voor die grote werken of dat men op zijn advies 

beroep heeft gedaan. Waarschijnlijk waren Pieter Manilius en de heer 

de leiders van de werken. 

De bisschop drukte Z'ijn tevrcde'lheid uit over het orgel dat echter 

nog op voorlopige pijlers rustte totdat een nieuw doksaal zou opgericht 

worden. Verder vermeldt hij de bijzonderste schilderijen : de Nood Gods 

op het hoofdaltaar. de Drie Koningen (kopij Van Eyck) boven het Jero

rdmusaltaar. Als auteur van die schilderijen noemt hij Kwinten Met

sijs ( 21
). Op het Lieve-Vrouwaltaar zag hij de Hernelvaart van Maria 

(geschilderd door Pieters). In de St. Sebastiaanskapel vermeldt hij geen 

schilderij, alleen een beeld van St. Sebastiaan. Maar hij zegt dat er nog 

verschiliende schilderijen zonder grote waarde in de kerk hangen. Op het 

Lieve-Vrouwaltaar staal ook een boulen ,Mariabeeld en midden het koor 

prijkt de graftomhi.~ van Ieranimus Laurijn. Naast het hoofdallaar staan 

lwee marmeren kolonnen (deze van Doornik) met apostelbeelden ( 22
). 

Zij zouden weldra moeten plaats maken vnor het nieuw aldaar dat wat 

meer na<~r achter zal gesteld worden. 

( 19) Brugg·'· rijksarr·hieÎ. fonds kerkelijke orchiev<·n nr ::i85. 

(20) Zie t\ppeltje~ nr 7, 1956, bh. 102. 

(21) Zie 13JCkorf. 1956. blz. 278-280, en J\pp<'lljcs I 1157 nr 8, blz. 247. 

(22) Volgens De Pottel tWatervliet blz. 119) maakte .lnn l<icxs, in 1631, Je heelJen 

van Lucas en Matheeus. 
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De kerkrekening over de jaren 1648-51, licht ons verder in over de 

grote werken ( 23
). Rogier de Meyere en Lieven Michiels metselen « het 

huiseken beneHens onse Vrouwe capelle ». Dat is dus het rommelhokje 

dat nog bestaat aan de noroeioostkant van de kerk. Daar was het dat de 

sacramentskapel moest komen volgens het testament van Guido Laurijn. 

Die wens werd echter niet uitgevoerd. Het rommelhokje heeft wel ver

anderingen ondergaan in de 19e eeuw, maar men bemerkt nog goed de 

oude delen van de muren. Een zekere Stalpaerl levert een marmeren 

vont. Jacques Sauvage levert en maakt dat mooi portaal onder het dok

saal ( 24
). Het hout wordt per schip tot Zeizate gebracht en daar met 

wagens afgehaald. Hij levert ook twee biechtstoelen, banken rond de kerk, 

een troon, twee communiebanken en de afsluiting van de vontkapel (bui

ten dat portaal is alles verdwenen). Sauvage komt dan nog een paar maal 

voor in de rekening over de jaren 1652-55. Hij heeft dan drie panelen 

gemaakt in het doksaal en hij heeft beelden gesneden. Hij maakte ook de 

zitseis van burgemeester, schepenen en armmeesters (de heerlijkheid moest 

de helft van de onkosten betalen voor die zitseis). Wanneer het nieuw 

hoogaltaar er stond. maakte hij ook nog, samen met Servaes l'vlanilius, een 

nieuw tabernakel (ook verdwenen). 

Het nieuw hoogaltaar, door Lucas Faydherbe gemaakt, kwam er niet 

tussen 1652-55, zoals Dr. Dhanens in haar inventaris zegt, maar wel lus

sen 1648-51. liet is de rekening over die jaren die de betaling van 5900 

gulden aangeeft. \Vaarschijnlijk moelen wij het jaar 1650 vooropstellen 

want de bovengenoemde rekening geeft voor dit jaar een post op van 

onkosten gemaakt door de aulaarmaker en zijn knechten. 

De rekening over de jaren 1652-55 vermeldt dan nog de betaling 

van 250 pond van Faydherbe, voor het leveren en maken van drie mar

meren beelden op het hoogaltaar. 

In die tijd ook vervaardigde Joos Vryels. beeldsnijder. een Christus 

die in een grar achter het altaar gelegd werd (er ligt daar nu nog een 

Christusbeeld maar niet meer dat van Vryels). I-lij maakte ook een beeld 

dat de Verrijzenis voorstelde en dat hoven het graf ~esteld werd. dus 

aan de achterkant van het altaar. I iet tahernakel van Sauvage ging ook 

open aan die achterkant. f\1etselwerken aan dat tabernakel en het graf. 

werden door Arent van Butsele uitgevoerd. Die was ook gelast met het 

schilderen van de lerk en van de pastorij. Jaspar Herebauts verguldde en 

schilderde het tabernakel. I-lij schilderde ook een « ombrage > op de muur 

achter het hoogaltaar. Ten slotte wPrd de Nood Gods boven dil hoog-

(23) Kerkarchief Watervliet (Ticleman). 

(24) Dr Dhanens. lnvmtaris hlz. 12.'3. 
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altaar vervangen door het groot doek van Kasper De Craeyer dat wij 

nu nog kunnen bewonderen. 

Ondertussen was Nicolaas Gersekens pastoor geworden, waarschijn

lijk sedert 1650. Hij deed vijftien vaantjes maken voorstellende de vijf

tien mysteries en twee verzilverde engeis met « pedestaelen ende pelle

caen ». Robert Suyens maakte tussen 1656-60 een kruis en een wierook

vat en Kasper V er hoeven leverde een nieuwe remonstrans en twee am

pullekens. Door frater Hyacinthus, predikheer, werd een zilveren kapittel

stok gemaakt met linten voor het nieuw misboek (gekocht bij Nicolaas 

Breydel te Brugge) en ook een kroon voor de ciborie. Er werd ook aan 

het portaal van de kerk gewerkt. Maar in de zomer van 1658 waren de 

tijden weeral somber en moest er met het kerkgoed naar Gent gevlucht 

worden. Het kwam echter nog hetzelfde jaar terug. Sedert 1657 was 

François Lebreuf, zoon van Albert. heer van Watervliet geworden. I-lij 

zou dat blijven tot aan zijn dood in 1685. Hij was, in 1656, gehuwd met 

Anne Philippijne Van der Meere. En in 1656 werd Judocus van Ede

waile pastoor. Onder zijn bewind. in 1661. maakte Jan Spijns een zwart 

en een wit stel gewaden zonder koorkap. Hij herstelde ook een paar 

altaarkleden, twee kasuifels waarvan een rode, een koorkap en kussens. 

In 1663 leverde Pauwels Rickx een schildpadden kruis. 

Pastoor Edewaile voerde een harde strijd tegen de parochie Water

land toen daar, in 1671, een nieuwe kerk opgericht werd. Oe grote pro

motor van deze kerk was Jan de Makere, vroeger onderpastoor te 

Watervliet en deservitor van Waterland en St.-Margriete. De nieuwe 

kerk werd in de Jeronimuspolder gebouwd en \Vatervliet wilde niet aan

nemen dat het noordelijk deel van deze polder bij Waterland zou gevoegd 

worden. Ivlen steunde zich op de processieweg van Watervliet en ook op 

het feit dat, toen Waterland geen eigen kerk meer had. de mensen naar 

Watervliet kwamen. Jan de Makere heeft het ten slotte toch 

gewonnen ( 25
). 

Pastoor Edewaile had ook last van oorlogsomstandigheden : in 1673 

kwamen Franse lroepn de streek leisleren en de Oudemans en Jonk

vrouwpolders werden door de Nederlanders doorgestoken. In 1682 moest 

hij dan nog afrekenen met een grote overstroming, een nuluurramp die ech

ter niet veel schade berokkende aan Watervliet zelf maar wel aan de 

omlir.mende parochies. Ten slotte werd er dan nog, in 1684, ingebroken 

in de kerk en werden er gewaden en zilverwerk gestolen. 

In 1666 had men gewelven gemaakt in de kerk. Rond die tijd ook werd 

er een nieuwe lon~n ~bouwd aan de zuidwestkant van de kerk. 

(25) Kerkarchiel Wat~rvliet (Ticlcmun). 
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I-I et dekanaal bezoek van 1692. 

Deken Kerremans geeft ons veel inlichtingen over de kerk. in zijn 

verslagen over de visitaties van 1692 lol 1713 { 26
). I-lij zegt dat het ge

stoelte. dat aan beide kanten van het koor staat, zeer schoon is. Dat is 

het gestoelte van Sauvage, nu nog in de kerk aanwezig. Maar het bevalt 

hem niet dat het gestoelte van de heer, als stichter van de kerk. dichter bij 

het altaar staat dan dit van de geestelijkheid. De plaatsen van de ma

gistraat, de kerkmeesters en de armmeesters, waren aangebracht in de 

omg:ang rond het koor. Er waren drie toegangen tot de kerk. Deze aan 

de noordkant is heden ten dage toegemetseld en dit is ook het geval 

met de private deur van de heer, toegang gevend lot de Jeronimuskapel. 

In die Jeronimuskapel, die toen meestal St. Annakapel genoemd 

werd hing een ~chidlerij die 0. L. Vrouw voorgstelde. Vo,Jgens de deken 

was zij niet ,groot. En boven die schilderij stond een beeld van de H 
Anna, mooi gekleed. Boven het gestoelte in het koor, hingen ook twee 

schilderijen, waarschijnlijk de Nood Gods en de kopij Van Eyck. Oe deken 

geeft bevel de schilderij De Craeyer, boven het hoog·altaar, te reinigen 

omdat dit donker geworden was door het stof. In hel midden van het 

koor stond nog altijd het graf van .leronimus Laurijn. Het hoogaltaar van 

F aydherbe wordt door Kerremans lerech t als « sa lig insignis » bestempeld. 

ln de noordelijke arm van het transept was de 0. L. VrouwkapeL Daar 

was, in 1641. een broederschap van de H. Rozenkrans opgericht door de 

dominikaan, pater Miehiel Coucquit. De deken vond er no.g de schilderij 

van Sirnon Pielers en een beeld van 0. L. Vrouw dat mooi versierd was 

en dat. evenals het beeld van St.-Anna. in de processie werd rondgedra

gen. In de zuidelijke arm van het transept. was de St. Sebastiaanskapel 

met een schilderij die deze heilige aan een paal gebonden voorstelde (dat 

zal niet het doek van de Lavaal geweest zijn maar wel de schilderij van 

St. Sebastiaan die nu nog, aan d,~ ?ijwand van de kapel hangt, en die, 

in de inventaris van Dr. Dhanens als 17" eeuws bestempeld wordt). 

Hel tabernakel kon niet geopend worden aan de voorkant in het koor, 

maar wel aan de achterkant, in de kooromgang. Daaronder was een graf 

van Christus en er boven een beeld van de verrijzende Christus. 

Boven de sacristij vond de deken een plaats wuar het een en hel ander in 

kasten werd bewaard. zo b.v. vaandels en enkele schilderijen waarop 

apostels waren voorgesteld. Op de muren van de kerk hingen dan nog 

verschillende schilderijen maar de deken geeft geen nadere uitleg. 

Verder stipte hij een marmeren doopvont aan, een mooie preek-· 

stoel, twee biechtstoelen en, sinds 1695 een derde biechtstoel. het mooie 

(26) l3rugge, rijksarchief, fonds kerkelijke archicvC"n nr 387. 
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doksaal Yan Sauyag en het or~el van Ledon. Er waren drie klokken en 

uit een 18e eeuwse visitatie (2 7
) blijkt hel dat, twee er van, in de tijd 

Yan deken Kerremans gemaakt werden. Volgens die visitatie stond op de 

grote klok : « lot meerdere glorie Gods ben ik, Maria, gegoten ten tijde 

dal heer van Waten•liet was, Jr. Philippe Ie BU'uf, pastoor Mr Caudelier, 

onderpastoor Ferd. van Houtrive ». Filip LebU'uf was heer van Water

diet tussen 1700 en 1703. Hij was de broeder van Albert die van 1684 

tot 1700 Watervliet in leen had. Beiden waren zonen van Albert Lebreuf 

en hun andere broeder, François, was vóór hen heer geweest van \Vater

vliet. Sinds 1694 was Melchior Caudelier pastoor van de parochie en vóór 

hem was Baudewijn Siboons drie jaar pastoor geweest (van 1691 tot 

1694). Üp de tweede klok ~tond : « ego Filippus, benevolentia et 
libertate donatu~. anno 1696 ». Zij was gekocht bij Niklaas Moerman te 

Brugge. Op de derde klok stond geen opschrift. 

Wegens oorlogsomstandigheden had pastoor Sihoons veel kostbaar

heden van de kerk naar Brugge gevoerd bij zijn zuster : de zilveren re

monstrans, een zilveren ciborie, een zilveren kelk, vier zilveren kandelaars 

van het hoogaltaar, vier zilveren kaPdelaars van het Lieve-Vrouwaltaar. 

twee zilveren kronen en een scepter voor het heelcl van 0. L. Vrouw. 

een klein zilveren kmis en witte rozenkrans waaraan, in zilveren omhulseL 

relikwiën voor het beeld van 0. L. Vrouw, vijf parels, een gouden ster 

met twee parels, een gouden kruis met een parel, twee gouden ringen, 

twee zilveren hoofdekens, twee paar o~en, een zilveren beentje, een zil

veren kmis, een zilveren hart. een zilveren offerplaat alles toebehorend 

aan het Lieve Vrouwaltaar, drie zilveren kronen voor het beeld van 

St.-Anna, twee vergulde ampullen, een zilveren schotel met twee zilveren 

ampullen, een zilveren wierookvat, een vergulde gaai toebehorend aan 

de St. Sebastiaansgilde. Er waren ook veel g·ewaden te Brugge : een vol

ledig wil stel met bloemen, een purperen koorkap en een purperen ka

zuifel waarvan het kmi~ kostbaar was. een kazuifel met groene en purpe·· 

ren bloemen en zijn toebehoorten. een groen stel kleren waarvan het kruis 

op de kazuifel ook kosthaar was. In de kerk waren nog een wit stel kleren 

en een ro()(J stel waarhij ook een koorkap was. Dan nog drie zwarte 

kaZllifels en een groene. Er worden dus drie koorkappen vermeld : een 

wilt.e en een purperen le Bmgge in bewaring gegeven, een rode in de 

kerk le W alervliet. Van een zwarle koorkap met de wapens van Ruf

faull, zoals in de inventaris van begin 17' eeuw wordt opgegeven, is er 

geen sprake meer. 

Verder waren nog le Bm~e : een purperen mantel met zilveren 

kanten voor het Lieve Vrouwheel cl, een hl a uw zilveren laken kleed voor 

(27) Archief Bisdom Brugge, VisilaliPs 174"i. 
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het St.-Annabeeld en dan nog linnen. ln de kerk vond de deken nog 

twintig antependia van verschillend~ kleuren, acht verzilverde houten kand~
laars, twee houten engeis die ook verzilverd waren, twee grote vaandels 

en 15 vaantjes met de mysteriën van de H. Rozenkrans, twee vierkante 

vaandels, een processiekruis op hoge voet, een tinnen kelk en pateen, 

een houten vergulde ciborie. In 1700 was al dat gerief uit Brugge terug 

in de kerk te Watervliet. Maar het volgend jaar vluchtte men nog eens 

met het zilverwerk, ditmaal bij Van Borm, pastoor van St. Salvators te 

Brugge. En dan in 1709 nog eens bij Boudens, eveneens pastoor van die 

kerk. 

Deken Kerremans schonk altijd veel aandacht aan het onderwijs. I--lij 

zegt dat meester Cornelis Verhee geen voldoening schonk, dat hij dik

wijls de school verliet en zich dan liet vervangen door een jongen. Dat 

gaf natuurlijk aanleiding tot wanordelijkheden. In 1704 was er ruzie 

met de weduwe van griffier Zevecote. Haar huis stond met de zijgevel 

gebouwd op de kerkhofmuur en zij had een uitgang langs het kerkhof. 

Zij baatte een brouwerij uil: en bracht soms bier binnen in haar huis 

langs het kerkhof. Dit betaamde inderdaad niet. ln 1704 stonden ook 

de St. Anna-, Barbara- en Laureinenpolder gedeeltelijk onder water. Zij 

zouden in 1706 terug droog worden gelegd. De Clarapolder was. 

niet overstroomd maar het was moeilijk om de parochianen te bedienen 

die op Nederlands grondgebied woonden. Watervliet reikte immers met 

zijn grens tot voorbij de Kleine Zuicldiept>polder, de verste grenspaal, naar 

het noorden toe, stond op de zuidelijke ctijk van de Oranjepolder. Een 

andere grenspaal stond (en slaat nog) aan het fort Pa tientie en van hier 

vol~de de grens een rechte lijn tot aan de paal van de Oranjepolderdijk. 

Die lijn kan nu nog op het terrein teruggevonden worden, ze volgt immers 

een nog bestaande gracht. Ten noorden van de Pyramide staat ook nu nog 

een grenspaal op die lijn. 

In mei 1698 kwam bisschop de Baillencourt op bezoek ( 28
). Het 

kerkhof moest immers herwijd worden want het vorig jaar hadden twee 

soldaten op die plaats gevochten. Hij duidt in zijn verslag een zilveren 

vergulde monstrans aan, een zilveren ciborie en een tinnen vaatje voor 

g·ewijde Olie dat hij graag had zien vervangen worden door een zilveren. 

In de sacristij vond hij een zilveren kelk die verguld was en twee tinnen 

kelhm. Er waren 800 tot 900 communicanten op de parochie. De pas

toor was Melchior Caudelier, reeds sedert 1697 in dienst maar benoemd 

tijdens dit bisschoppelijk bezoek. Pastoor Caudelier was afkomstig van 

Nienwpoort. De onderpastoor was Fernand van Houlryve van Bmgge. 

(28) zelfde als nr 26. 
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Reeds in 1671 was de bisschop naar \V a tervliet gekomen om het Sebas

tiaansaltaar te consacreren. Ook na de diefstal. in 1684, was hij geko

men ( 29
). In 1700 werd een nieuw altaar in de 0. L. Vrouwkapel 

gemaakt. « quod est decens » zegt deken Kerremans. 

1\.erk en kerkrneubilier in de eerste helft van de 18" eeuw. 

Na de Spaanse Sucessieoorlog kon men opnieuw beginnen werken 

aan de kerk te Watervliet In 1712 maakte Jacob Moriau de altaarschil

derij in de Lieve-Vrouwkapel (3°). Het altaar was dus twaalf jaar ouder 

dan de schilderij die daar nu nog te 'lien is. In 1712 vervaardigde Arnaul 

Coppens een beeld van 0. L. Vrouw en een troon. Jan Franck maakte 

vier koperen geslagen kandelaars en een koperen kmis. Cappens maakte 

in 1717 ook zes gebeeldhouwde pyramiden. 

In 1722 werd Jan Vermeersch pastoor en hij deed Pieter van Lycken 

te Bmgge, een pedelstok beslagen met zilver maken ( 31
). Frans Cicrens 

leverde eer. corporaalbeurs en Pieter van Hecke maakte een zilveren ciborie 

In de rekening over de jaren 1723-27 wordt dan de mooie preekstoel 

van Hendrik Pullinch vermelrl, deze die wij nu nog kunnen bewonderen. 

I-lij kostte 120 pond. Deze preekstoel is ongeveer gemaakt volgens hel 

bestek van 12 dec. 1723, g,elekend door Hendrik Pullinch op 29 maart 

1724 ( 32
). Volgens dit bestek moest de kuip echter gedragen worden 

door een dadelboom maar deze bepaling is achteraf weggelaten. lnplaats 

van een grote dadelboom, is een kleine palmboom aangebracht. Op de 

kuip moesten, in médaillon, Sint Salvalor komen en drie kerkvaders. Ook 

deze voorwaarde is anders uilgevoerd ( 33
). Op de hoeken van de kuip 

staan echter de vier engeltjes zoals het bestek ze voorstelde : « vier kin

derkens op de hoecken, hebbende liber actie». Ook de dubbele trap is 

gemaakt volgens het bestek : < aan de voelen van de trappen vier pilas

ters of pedestalen met een vaesken op ieder, een halven voel hooghe ». 

De versiering van die trappen wordt in het heslek « feuillag!e » genoemd 

en Pullinkx heeft daar vrij clie engeltjes en andere voorwerpen kunnen op 

aa11hrengen. Ook het klankhord is tamelijk gelrouw volgens het bestek 

uitgevoerd. Men noemt dat daar een 1( pavillone ofte hernel ». er moest 

een lijst aan gemaakt worden waaruan een gordijn (in hout gebeeld

houwd) moest vastgemaakt zijn en rlie moest op de kuip neervallen. 

Twee <vliegende kinderkens » moesten rlie gordijn vast houden (dat is 

(29) M. English < Watervliet > in /\ppelljes, 1957, hlz. 254. 

(30) Kerkrekeningen WaLNvliel (TkiPman), ook f)p Potter blz. 45. 

(31) 13rugge, stadsarchief. fonds 1\rugsp VriJe', k('rkrc·kt·nlngPn vVntcrvhet nr 218. 

(32) Gent, Rijksarchief. Watcrvli<"l nr 37 (Tdeman). 

(33) Voor de beschrijving v. d. prcekslo<'!. 7i<' inventaris Dr Dhanens. 
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in werkelijkheid zo). Op de lijst van het klankbord moesten echter ook 

médaillons aangebracht worden : aan de voorkant een Lieve-Vrouwbeeld, 

vastgehouden door twee engeltjes en aan de achterkant ook een médail

ion mel versiering. Daarlussen moest een arend afgebeeld worden. Het 

is niet onmogelijk dat die lijst zo gemaakt werd maar heden ten dage is 

die versiering verdwenen. Oe manier van ophangen van de hemel blijkt 

nochtans volgens het bestek uitgevoerd te zijn : met een ijzer dat bewerkt 

was als een koord en vastgemaakt in de arduin met lood, gedekt door een 

kop of ander sieraad. Er moest een engel gemaakt worden met een 

slappe koord in zJijn hand « bij forme als oft hij ze vast maakte>. Naar 

onder toe moest die koord in vier delen gjesplitst worden en zo de hemel 

dragen. Over hel kruis en de engeltjes die wij nu boven het klankbord 

zien, wordt niel gesproken. Van die preekstoel moest er een model in rode 

was gemaakt worden en vooraleer hij in de kerk van Watervliet werd 

opgesteld, moest hij in de halle te Brugge tenloongesteld worden. Drie 

meesters « hebbende kennisse van prediestoelen » mochten het werk 

nazien vooraleer het aangenomen werd. De kerkrekening van 1739-40 

vermeldt rle uilgave voor het vervoer van Brugge over Celie, dus langs 

de Lieve, en van daar per wagen. 

Jacob de Smet smeedde een ijzeren tuin rond die preekstoel ( 34
). In 

die tijd ook werd de vloer herlegd door Pieter Goddijn, metselaar, en 

Rochus Pielers, steenhouwer te Brugge. Zij kregen daar 70 pond voor. 

Er werden 3000 blauwe arduinstenen gekocht te Brussel bij de steen

koopman Merckaerl voor 180 pond . .Jacob de Bceuf kocht dan nog voor 

106 pond marmeren stenen le Amsterdam. Hel materiaal werd te Eeklo 

geleverd, waarschijnlijk langs de Lieve. Ook de communiebank werd toen 

nieuw gemaakt en wel door Hendrik Pul!inckx. Hij kreeg daar '20 pond 

voor. 

In de rekening van 17:)0 vinden wij vier bloempyramiden vermeld. 

twee kronen en een rood panen kleed geleverd door Alexander Tijdgat, 

alles voor het Lieve-Vrouwbeeld. De rekening over de jaren 1734-36 leert 

ons dat Benedielus de Vriese een rode kazuifel leverde en dat Joannes 

Pilsen, meester kopergieler le Gent. een koperen tabernakel leverde voor 

24 pond. Dil is nog in de kerk aanwezig. aan de achterkant van het 

altaar en de naam van de maker slaat er op (na reinigen ontdekt door 

E. H. Pastoor). In de rekening van 1739-40 vinden wij dat Hendrik Pul

linch ook tien gebeeldhouwde verzilverde kandelaars leverde met twee 

serafijnen voor het altaar (niet meer in de kerk aanwezig). Dat hij ook 

een gekruisigde God maakte ( mogelijks deze die nog ergens opgeborgen 

( 34) Brugge, stadsarchief, fonds llrugse Vrij<', nr 218 kNkr<'k<'ningcn \Vatervlid 
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zit en op restauratie wacht). Dit groot kruisbeeld werd geschilderd en 

op het kerkhof gesteld. Alnaldus Pullinckx, schrijnwerker, maakte een 

biechtstoel voor 25 pond. Hij werd van Brugge per schip naar Celie ge

bracht. Jozef Schietse kreeg 4 pond om de naam Jezus te borduren op 

een antependium waarvoor Alouis Dethieu de stof geleverd had (wit 

damast en goudgalon 32 pond). Die rekening vermeldt ook een post van 

78 pond voor reparatie en levering van zilverwerk door Judocus van 

Erven en 26 pond voor reparatie en levering van koperwerk door 

Joannes Piessens. Jan van Stelle repareert de omamenten en Jacob de 

Maker krijgt 18 pond voor het maken van nieuwe ornamenten. Aan de 

koster, Karel van Damme, betaalt men 22 pond voor het kopen van een 

kleed dat moest dienen om een ornament te maken en Thomas Calse 

krijgt 80 pond voor « galon en fringen » en ook voor het maken van 

ornamenten. Dit kan hier wel in betrekking le brengen zijn met het stel 

witte gewaden, nu nog in de kerk aanwezig en door Dr. Ohanens in haar 

Inventaris gedateerd in de eerste helft van de 18e eeuw. ln de rekening 

over de jaren 1751-52 lezen wij dat Miehiel de Rynck, brodeerder van 

Gent, 82 pond kreeg om kerkgewaden te broderen. Dit gebeurde op bevel 

van de pastoor, tegen de wil van de kerkmeesters. E.H. English publi

ceerde in zijn studie over W alerviiet ( 35
), een verzoekschrift aan de 

bisschop van Brugge vanwege de pastoor en de kerkmeesters van Water

vliet om een nieuw stel witte gewaden te mogen kopen. Dat verzoek

sdhrift dateert van 1751 en er wordt daar in beweerd dat \Vatervliet 

geen schone witte ornamenten heeft. Miehiel de Rynck leverde echter 

geen nieuwe gewaden. Hij werd slechts betaald voor het broderen vun 

koorkap, kazuifel, tunikels en antependium. Misschien hadden die men

sen reeds hun wit gewaad gekocht en hadden zij schrik dat de heer die 

grote uitgaven zou afkeuren 7 Hel is een feit dat de pastoor, die toen 

Franciscus Boedinghen was, in ruzie leefde met zijn heer, Jean Joseph 

Veranneman. Hij wilde waarschijnlijk gedekt zijn voor zijn grote uitgaven 

en loclating voor aankoop krijgen van de bisschop. Het is immers eigen

aardig dat men alleen in 1751 een aanvraag doet voor het kopen van 

nieuwe gewaden. Men had er vroeger zo veel gekocht zonder dit te 

vragen. Daarhij komt dan nog dat de rekeningen later over geen nieuw 

stel wilte gewaden spreken. Zo mogen wij wel vermoeden dat het mooie 

nog bestaande omament wel in 1751 gebrodeerd werd. maar reeds in 

1739 gekocht was. Oe leverancier en de brodeerder zijn meteen ook 

hekend : Thomas Calse en Miehiel Oerynck. !lel broderen gebeurde dus 

enkele jaren later, in 1751 en 1752. De rekening van 1739-40 vermeldt 

(35) Appeltjes, nr 8, 1957 Llz. 265. 
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trouwens nog andere uitgaven in verband met klederen : 14 pond voor 

23 ellen « pointdangerie », gekocht bij Pi eter Velg he ; 8 pond voor ·-18 

ellen kant gekocht bij juffrouw Marie-Anne Sale ; 17 pond voor drie 

stukken klooslerdoeken, 4 pond voor een witte « casuhele ». Sommige 

zaken kunnen natuurlijk ook gediend hebben voor het antependium dat, 

zoals boven gezegd, toen ook gemaakt werd. Pastoor Boedinghen wilde 

mooie zaken in zijn kerk. Diezelfde rekening vermeldt trouwens ook een 

uitgave van 16 pond aan Gillis van Parij::, stokhouder te Brugge, voor 

de aankoop van schilderijen in de venditie van de bisschop van 

Brugge. Die schilderijen waren bestemd voor de kerk van Watervlict. 

Pastoor Boedinghen zal nog veel veranderingen in zijn kerk aan

brengen want hij had het hoog in de bol. Vooraleer wij over die aanwin

sten spreken moeten wij ons eerst een beetje over zijn persoon inlichten. 

Gisherlus F ranciscus Boeding~hen was sinds 1729 pastoor te \Valer

vliet. Hij was afkomstig van 's Hertogenbos en geboren in 1700. De St.· 

Pietersabdij had hem voorgesteld te W alervliet. Hij was niet ijverig en 

laadde veel werk op de schouders van zijn onderpastoor, Norbertus van 

Waesberghe. afkomstig van Eeklo en sedert 1740 te \Vatervliet. Hij 

verhet dikwijls zijn parochie, en bleef soms acht dagen lang weg. De 

parochianen kloegen over het feit dat hij zich te veel in hun zaken moeide. 

Zij hadden ook nog zwaardere klachten tegen hem maar er moest een 

nauwkeurig onderzoek ingesteld worden want die parochianen maakten 

veel ruzie ( 36
). De meningen waren verdeeld en ieder gaf een oorde~l 

naar eigen opvatting. De pastoor had in elk geval veel tegenstanders en 

algemeen werd gezegd dat hij zijn plicht niet deed. De bevolking van 

Watervliet werd als ruziezoekend en zeer lastig aanzien. Er waren wel 

geen openbare zondaars en iedereen hield zijn pasen uitgenomen de 

chirurg. De onderpastoor deed goed zijn werk maar die wou liever ver

trekken en ergens pastoor worden. De schoolmeester was Cornehus Dhalle, 

een man die veel dronk en zijn school verwaarloosde~ Deken 

Fignet stuurde, in 1739, de pastoor van Eeklo, De Rycke, naar Water

vliet om een discreet onderzoek in te stellen in verband met de school

meester. Dit viel zeer nadelig uil : hij sloeg zijn vrouw, zijn eig.en kin
deren soms in het bijzijn van de scholieren. Hij kon vloeken en ketteren 

(jurare el maledieere) en hij begunstigde de kinderen die hem geschen

ken gaven. De pastoor was tegen hem maar hij had de heer van Watervliet 

en de wethouders die hem steunden. Zijn huis was bouwvallig en als 

het waaide en regende, moest hij er met zijn scholieren uit weg lopen. 

In 1736 had pastoor Boedinghen de pastorij doen herstellen en een nieuwe 

façude doen bouwen. Ook het huis van de onderpastoor was hersteld. 

(36) Archief dekenij Eeklo, deknnale visilulies. 
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Dit was gebeurd met de toestemming van de bisschop maar teg,en de wil 

van de heer. Die heer was toen Jean François de Massiet. De laatste 

heer die wij hierboven vermeld hebben, was Philippe Lebo:!uf. Zijn doch

ter, 1'-1arie Therese, huwde met Jean François de Massiet en haar drie 

zonen volgden haar achtereenvolgens op als heren van \Vatervliet : 

Philippe-François-Joseph, in 1728, Charles Antoine, in hetz.elfde jaar, 

Jean François ook in 1728 en die bleef heer van Watervliet tot 1746. Zijn 

dochter, Angeline, hmvde met Jean Joseph Veranneman en die bleef 

\Vatervliet besturen tol 1808. Ook deze laatste heer leefde in ruzie met 

pastoor Boedinghen. Zo beweerde hij dat, in 1742, een schilderij 

in de pastorij was die in de kerk had moeten hangen. Die schilderij 

stelde een landschap voor met de Heilige Familie ( 37
}. Pastoor Boedinghen 

zou, op 3 okt. 1757, Watervliet verlaten : hij werd benoemd tot kanunnik 

van de Lieve Vrouwkerk te Brugge, bewijs te meer dat hij in de gunst 

stond van de bisschop. 

Maar laat ons nu eens zien wat er nog allemaal in de kerk veran

derde onder zijn bestuur : uit de rekening van 1744-45 leren wij dat 

er een belangrijke restauratie aan het org.el moet uitgevoerd zijn door 

Jozef Delahaye want men betaalt hem 105 pond. Er werd een nieuw 

baldakijn gemaakt waarvoor galon, zijde en ander gerief gekocht werd bij 

Catharina Bruynsteen. De rekening over de jaren 1751-52 vermeldt het 

verhogen van het altaar in de St. AnnakapeL Pieter de Sloovere, boek

drukker, leverde eer, nieuwe missaal en bond oude boeken in. Er werd 

een zilveren lamp gekocht voor 34 pond. Fmnçois Rielandt, zilversmid te 

Brugge, maakte een zilveren kruis voor de relikwie van het H. Kruis die 

pastoor Boedinghen bekomen had van Rome. Deze reliekhouder is nog 

in de kerk aanwezig ( 38
}. De pastoor had ook gezorgd voor relikwiën van 

St. Sebastiaan. In dat jaar ook werd een beenderhuis gebouwd op het 

kerkhof en men bracht 984 pond in rekening voor de pastorij van Water

land die in 1746 gebouwd werd. !'vlen was echter zeer mistevreden over 

dit bouwwerk dat niet schoon en niet degelijk was. 

De rekening over de jaren 1753 lot 55 vermeldt een grote missaal, 

gebonden met rode panne en gekocht bij Joos van der Meulen ( 4 pond). 

Laurens Cicrens maakte een zwarte pelder ( 5 pond}. Er werden zes mar

meren platen in het hoogaltaar geplaatst door steenhouwer Joannes Pieters 

( 9 pond) en verder werd dit altaar hersteld ( 13 pond). Alexander Tijd-

(37) Brugge. riJksarchief. fonds Kortrijk nr 141 kerkr·,kening Watervl1et. 

( 38) Dit kruis stond tentoongesteld in de krypte van de St.-Baafskerk, tijdens de zomer 

v. 1961. De naam van de auteur werd in de cataloog aangedu.icl mcl het jaar 

1748. In haar inventaris (blz. 153 en 154) vcrmeldt Dr Dhanens dat kruis en ook 

het jaartal 1748. De naam van de auteur is daar echter niet aangegeven. 
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gat bekleedde het tabernakel met wit damast en goudgalon ( 3pond). 

Rond deze tijd zullen ook wel de twee nog bestaande houten beelden 

gemaakt zijn in het hoogkoor ( H. Carolus Boromeus en Joannes Nepomu

cenus). Ik vond echter geen inlichtingen in dit verband. 

In de rekening van de Lieve-Vrouwkapel over de jaren 1754-57 kun

nen we dan nog lezen dat 8 zilveren oorijzerkens verkocht werden, (voor 

2 pond 16 sch.), 3 gouden ringen, een gouden kruis met een zilveren 

ijzerken en een heiligdom (voor 4 pond 15 sch. 6 gr.). Er werden echter 

4 grote en 12 kleine bloemlakken gekocht bij Guillaume Deyeels. Zij 

moesten dienen om het Lieve-Vrouwaltaar te versieren. Pieter van Walle

ghem leverde voor die kapel zes verzilverde houten kandelaars met hun 

pyramiden en dan nog eens twee verzilverde houten kandelaars. Hij kreeg 

voor die eerste zes 35 pond en voor die laatste twee 6 pond. 

De brand der ke-rk in 1757, het lwrstel en de verdere uitrusting. 

Pastoor Boedinghen heeft beslist zijn stempel gedrukt op de kerk 

van Watervliet. Hij zag echter een groot ongeluk gebeuren, iets dat hem 

wel zeer erg zal getroffen hebben. Üp 10 maart 1757 ontstond er een 

grote brand in de kerk ( 39
). De oorzaak hiervan is mij niet bekend maar 

het was in elk geval een groot onheil die de daken, de toren. de klokken, 

het orgel, en een paar beelden verwoestte. De inwoners van Watervliet 

hadden nochtans hun best gedaan om de brand te blussen en zelfs van 

uit Llzendijke waren er mensen komen helpen. Natuurlijk hadden die 

van ver de reusachtige rookkolom ge:z;ien. De helpers werden later met 

bier en wijn bedacht. In Watervliet kregen bijna al de herbergiers geld 

om kosteloos te schenken. Dat waren de herbergiers ut de Rave, St.-Hu

brecht, het Schuttershof. de Dne Koningen, het Leeuwken, de Verkeerde 

W eireld, St.-Joris, de Gouden Appel, de \Veireld Uit, de Sterre, de 

Witte Leeuw en de Conciergerie. De burgemeester van IJzendijke kreeg 

ook geld om de helpers van zijn dorp te tracteren. 

Maar nu stond W alerviiet daar met een zwaar beschadigde kerk en 

er was gevaar voor verdere instorting. Er moest dus zo vlug mogelijk met 

een herstelling aangevangen worden. T'-1aar waar het geld gehaald 7 De 

kerk was tamelijk rijk maar pastoor Boedinghen had veel geld uitgegeven 

voor allerlei verbeteringen. J'vien kon echter een andere oplossing vinden. 

De liendenheffer had reeds honderden jaren lang inkomsten van de paro

chie opgestreken. hij kon nu ook eens in zijn zak schieten. Ook op andere 

dorpen zou men de liendenheffers doen tussenkomen in de onkosten van 

kerkherstellingen. Zo was dit b.v. het geval te !Maldegem, te Lembeke, te 

(39) Brugge, stadsarchief. fond.; Brugse Vrije nr 21 ·-) kerkrekeningen v\' alerviieL 
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Oost-Eeklo en te Adegem. l'vlaar dikwijls moest er eerst een proces ge

voerd worden, want wie niEt gewoon is te betalen zal niet zo gemakkelijk 

veranderen van houding. !lier ook te Watervliet werd er geprocedeerd en 

\vel voor het hof te ]'vferhelen. De feodale heer had echter een lange arm 

tn het klooster van St-Pieters, hier de tiendenheffee verloor het geding. 

De herstelling zou 24.000 gulden kosten en daar er haast bij was, gaf het 

hof van i' leehelen de toelating dat geld tegen intrest bij kapitaalkrachtige 

personen te lenen. St. Pielers moest dan later het kapitaal afkorten in 

handen van de kerkmeesters. Zo werden er sommen, schommelend tussen 

de 100 en 600 pond geleend hij de erfgenamen Therese van de Velde 

te Brugg,e, bij Johanna de Graeve, •veduwe van Jan Baptiste \Vouters te 

\Vatervliet. bij de wezen luclocus en Caroline de L . .essive te Assenede. 

bij meester 0-'1artinus Adolphus Bomaert, kapelaan van 0. L. Vrouw

kerk te Brugge, bij Guillielmus de Brouwer d'oude te Brugge (voornaam 

aandeelhouder in de Oostendse Compagnie), bij Bernarel de Muynck die 

handelde in naam van de geesleskranke Catharina Finée te Brugge, bij 

Baptiste Geerssens te Brugge, bij lsabella Clara Gellinck, douairière van 

jonkheer Robert de la Villette, bij het hpittel van 0 .. Vrouw te Brugge 

over de fondatie van juffrouw Anna lnbona, bij juffrouw Marie-Therese 

van de Bussche te Bmgge, bij A. Lanszweert te Brussel en bij Bernarel 

Vleys te Bmgge. Zo werden de 24.000 gulden bijeenglezameld. Ze ston

den uit tegen de penning vijfentwintig, d.w.z. dat, op b.v. 100 gulden. 

een intrest van 4 gulden moest betaald worden. 

Nog vóór al dat geld beschikhaar was, werd de aanbesteding van de 

werken bekend gemaakt. Dit gebeurde in de Koornbloem te Bmg,ge waar 

Jacob van den Berghe toen hospes was. Die kreeg later een vergoeding 

voor wijngeld. dus om de liefhebbers kosteloos drank te geven. De aan

besteding werd ook aangekondigd in de Gazelle van Gent. 

De architect en leider van de bouwwerken wa~ Andries ])'Hollan

der, bijgestaan door Loclewijk lleldewijs. Martinus Wemiers hield toezicht 

op de werklieden. Aannemers van het houtwerk waren Frans van Gelder. 

Pieter van Watteghem en Karel Parmentier. Er werden 40.000 voet eiken 

ribhen geleverd. kepers zouden wij zeggen. De aannemers waren uit 

Brugge, maar zij gehmikten, naast hun eigen werkvolk. ook timmerlieden 

uil Walervliet, Kaprijke, Mafdeg·Pm en Middelhmg. Het metselwerk werd 

aangenomen door Karel Ba u wens t-on I "eo van Overberg he maar er 

werd ook steen geleverd door .loannes I lanssens, koopman te Aardenburg 

( moppesteen), Jacobus van Outryve ( 20.000 bakstenen) en door Ber

narclus de Schepper ( klompkens). De stenen kwamen meestal uil I lol

land en er moesten tolrechten betaald worden. De metselaars werden 

dagelijks bedacht met een du!,IJel maljen jenever, geleverd door Pieler van 

Daek hospes in «De \Vercld Uil>. 
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Aannemers van het loodwerk en schaliedekken waren Jan van Ocker

houdt en Jozef Beuckels, beiden uit Brugge. Er werden 150.000 schalies 

gekocht in Engeland en ook het lood kwam van daar ( 100 sTekken). Dat 

lood moest aan de kraan en het weeghuis te Brugge gewogen worden en 

daar moesten taksen op betaald worden. Er waren ook invoerrechten te 

hetalen le Oostende. Alles was per schip van Engeland naar Oostende en 

Brugge gebracht en de kooplieden «De Brouwer Frères » (zonen van 

Guillaume), hadden de koop gesloten. Van Brugge bracht men het mate

riaal langs de Lieve naar Eeklo. Eugenius de Griek, vrijschipper van 

Brugge, deed dit met twee schepen. Van Eeklo gebeurde het vervoer dan 

per wagen naar Watervliet Het marktschip bracht te Eeklo ook 102 voet 

blauwe arduinen lijststukken en nog 33 andere stukken arduin. De bak

stenen, waarover we hierboven spraken, werden per schuit aangebracht en 

gelost aai~ de sluis Yan de Klarapolder. Die schuit kon dus nog varen 

langs het Jonhrouwgat. De mensen die bij het laden en lossen hetrokken 

waren, kreg1en drie stopen jenever. De arduin was te Brussel gekocht 

geworden en de schipper van het <narktschip was Jacob Barvoet van 

Brugge. I'-1eesler-sleenhouwer Marcel Pieters moest die arduin bewerken 

en Nicolaas Trigallet te Brussel, was er de leverancier van. 

Met de aannemers van schalie- en loodwerk, dus Ockerhoudt en 

Beuckels, ging het echter niet al te best. Wanneer hun werk af was. 

kwamen twee andere meester-schaliedekkers de prijzij doen en ze be

weerden dat niet alle lood in de daken verwerkt was. Het werd een gans 

proces, maar om het bedrog le bewijzen zou W alerviiet alle lood moeten 

doen afnemen hebben om het dan te wegen. Dat zou weeral veel kosten 

en schade veroorzaakt hebben en dus liet men maar alles zoals het was. 

Verder had men nog het ijzerwerk dat aangenomen werd door Guilliaume 

de Rycker, de weduwe van Guilliaume Marchand en de weduwe van 

Adriaan Sanders. François de Gruyter uil Gent, zorgde voor drie tonnen 

nagels. Paulus Allaert, meester-koperslager van Brugge, moest een koperen 

kruis leveren voor het torentje. Een grote toren werd immers niet her

bouwd, alhoewel die er was tussen 1666 en de brand. Hij stond ongeveer 

op de plaats waar nu de toren staat. l-Iet nieuwe torentje werd op de 

westkant van het dak gebouwd. Jacobus van Hoestenberghe, meester

schilder te Brugge, moest het kruis schilderen en verg~ulden. Ook de ko

peren weerhaan moest hij zo schilderen. Er werd ook een ijzeren kruis 

gesmeed door Reinier Robow. De pastoor van St.-Salvator, kwam het 

klokje wijden dat in het klein torentje gehangen werd. Twee gebroken 

bellen werden naar Brug~e gebracht waar ze, hij Jan Sanchez, verwisseld 

werden tegen twee nieuwe. 

Op die manier was de kerk, begin 1759, al goed in orde. Onder

lussen was pastoor Boedinghen al van \Vatervliet weg en vervangen door 
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Jacob \' erduyn. Die is het geweest die met de moeilijkheden van de 

heropbouw had af Le rekenen. Sebasliaan Bouquoy was ontvanger van 

de kerk en de feodale heer was Jean Joseph V eranneman. 

Wij weten uit dekanale verslagen ( 40
) dat de kerk daar een goed 

jaar beschadigd gestaan had. De goddelijke diensten werden er echter 

\'Oortgezel. Ter gelegenheid van de brand was heel wat z.ilverwerk geroofd. 

De gewijde vaten echter waren ongeschonden gebleven. Oe toren was 

afgebrand en de klokken waren gesmolten. Men deed voorlopig' voort met 

een kleine klok die op het kerkhof gehangen werd. Het orgel was in de 

dammen opgegaan en het is dus onjuist te denken kan men nu nog een 

orgel ziet te Watervliet gemaakt door Boudewijn Led on. Volgens de 

Potter is het tegenwoordig orgel gemaakt door Evarist Lovaert, in 1869. 

De orgelkas zal wel uil de 18e eeuw dateren. Wij zJen immers in de 

kerkrekeningen dat Egidius en Lamherlus van Peteghem, meester-orgel

makers, in de jaren 1764, 65 en 66, grote werken uitvoeren aan het orgel. 

Uit de dekanale verslagen leren wij verde~ dat Franciscus Hubertus 

Kleemayer, sedert 1750, onderpastoor was te W atervliet. Dat was een 

koppige priester (later wordt hij pastoor te \Vaterland en zijn gmfsteet1 

is daar nog te zien). Hij kwam niet goed overeen met pastoor Boedinghen 

en ook niet met pastoor Verduyn. In sommige verslagen wordt gezegd dat 

hij een beel•je te ijverig was. Bij hem woonden zijn moeder, zijn drie 

zusters en een klein neefje. De deken vroeg zich af hoe die onderpastoor 

zo en talrijke familie kon onderhouden. Van 1763 af was Petrus Hermi, 

van Adegem, onderpastoor en er was toen nog een derde priester, Filip 

Antheunis namelijk. Die deed de dagelijkse mis uit de fondatie Laurijn. 

In 1776 kreeg men dan Petrus Cruyssaert als pastoor. Zijn voorganger. 

Verduyn, was dikwijls ziek geweest omdat hij leed aan moeraskoorts, 

Cruyssaert was dit nog meer. I-lij kon hijna geen dienst doen, zo erg werd 

hij geteisterd door de koorts en de « insoluhre aere ». I-lij kon zijn onder

pasloor niet goed uitstaan en die werd dan, in 1780, verplaatst naar de 

Lieve-Vrouwkerk te Brugge. In hijna al de dekanale verslagen wordt g,e

zegd dat de bevolking van Watervliet zeer lastig was en dat ze veel 

processen voerde. 

Oe kerkrekeningen leren ons ten slolle nog enkele voorwerpen uit 

de kerk kennen die gemaakt werden na de hrand ('11
). Zo maakte Jan 

de Smil in 1761 een nieuw Lieve-Vrouwbeeld in hout met een troon om 

op het altaar in de Lieve-Vrouwkapel le stellen. Hij kreeg daarvoor 28 

pond, maar hij moest het beeld en de troon ook schilderen. Er staal nu 

( 40) Eeklo, archief van de dekeniJ. 

( 41) zelfde als nr 39. 
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nog een Lievevrouwbeeld in de kerk (op het altaar van de Sebasliaans

kapel). Hel is volledig overschilderd maar ik meen dat we hier het beeld 

van Jan de Smit mogen in zien. Een jaar voordien maakte G. F. Scher

iadken, beeldhouwer van Brugge, ook een Lieve-Vrouwbeeld en een 

troon om in de processie rond te dragen. In de inventaris van Dr. Dhanens 

wordt de troon vermeld als daterend uit het midden van de 18e eeuw. 

Dat klopt dus mel de gegevens uit de rekeningen en we mogen zeggen dat 

die troon gebeeldhouwd werd door Saherlacken. Het processiebeeld zelf 

wordt niel in die inventaris vernoemd. Er is nochtans nog een processie

beeld in de kerk aanwezig en het is best mogelijk dat het te identificeren 

is met het beeld van Scherlacken. Diezelfde houtsnijder maakt ook de 

berrie waarop het beeld gedragen werd. Het beeld werd in een houten 

kast van Bmgge naar Watervliet gebracht per wagen. Er werd 30 pond 

betaald aan Scherlacken. 

In 1767 maakte Reynier Mobeau, meestersmid te Brugge, de deur 

van het tabernakel. Dit tabernakel ging vroeger slechts langs de achter

kan open maar nu kon men het ook aan de voorkant openen. François 

Rielandt, zilversmid te Brugge, kreeg 29 pond voor levering van een 

ciborie. Dal is de mooie ciborie die nu nog in de kerk aanwezig is; ( 42
). 

Egidius van Neste, meester-timmerman te Brugge kreeg 16 pond voor twee 

zitseis onder het doksaal en Francis Haenecant leverde voor 41 pond 

damast en gallon om kasuifels te maken. In 1780 kreeg François van 

Guyt 67 pond om de mooie sacristijkast le maken die nu nog1 in de kerk 

be zien is. Het is bekend dat Charles Benninck, meester-zilversmid van 

Brugge, de stralenmonstrans maakte die wij nu nog in de kerk kunnen 

zien. Hij werd gesmeed in 1778 en kostte 86 pond. 

D. VERSTRAETE. 

( 42) Deze ciborie stond in de lentoonstelling die tijdens de zomer 1961 in de kryple 

van St.-Baafs te Gent gehouden werd. D~ ~ataloog vcrmeldde de naam van de 

auteur niet, evenmin als de inventaris van Dr Dhanens dit deed. 

F. S. In een beschrijving van het graf van Jcronimus Laurijn door dr L. Devliegher. lezen 

wij dat ook Marcus (gestorven in 161 0) en f wnçoise ( geslorven in 1630). kinderen 

var. Mathias en yan Johann.l de DuNnaghcle, in het graf wNden bijgezet. Verder 

blijkt uit die beschrijving dat niel Jacquelinc Pedaert. eerste nouw van Jcronimus, 

op het ligbeelrl werd voorgesteld. maar wel zijn tweed·~ echtgenote. J'vlaria Strqbant. 

(Handelingen v. h. Genootschap voor Geschiedenis te l3rugge, 1961, blz. 102). 
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HET EERSTE BEWIND DER GENTSE HOOFD!'-1ANNEN. 

( 1 319- 1329 ) 

Voor het eerst vindt men sporen van het bestaan van hoofdmannen 

te Gt:nt op het einde van 1319, met zekerheid op 1 januari 1320. In een 

paar bescheiden van 1 januari 1320 is er inderdaad sprake van Gentse 

hoofdmannen, van wie er twee met name vernoemd worden, n.l. Willem 

\ Venemaer en Jacob De Mets ( 1 ). 

Indien wij ons mochten steunen op het oordeel van de heer Fris dan 

:zouden de hoofdmannen ir. 1319 aangesteld zijn geworden door het 

Gentse patriciaat. dat toen opnieuw te Gent het bewind veroverde. « Nous 

n 'avons aucune chronique ». schrijft de heer Fris. « pour nous expliquer 

comment s"opera la chute des tisserands en 1319. tout ce que nous savons 

par un a de de Robert de Bethune du 29 nov. 1319 c' est que les Gantois, 

au cours cl' une émeute avaient gravement insulté les deux fils du comte. 

Quoiqu'il en soit. celle même année les patriciens reprirent en rnains les 

rênes de l'administralion de la ville, jusqu'en 1337. » Ook de h.h. Es

pinas en Pirenne waren van mening dat de patriciërs toen het beleid ver

overden. Prof. H. Van W erveke deelt mede dat de Gentse hoofdmannen 

de poorterie vertegenwoordigden van de verschillende parochies ( ~). 

Indien de hoofdmannen patriciërs waren dan kwamen deze laatsten 

niet aan het bewind in 1319, maar jaren vroeger. Onder de hoofdmannen 

uil de periode 1 320-1329 waren reeds schepen geweest Willem W ene

ma er in 1312. in 1315 en 1318. Symoen Jours in 1312 en Jacob Oernets 

in 1311 ('1 ). Hieruit mag bi ijken dat de patriciërs dus van 1311 reeds 

op de schepenbanken vertegenwoordigd waren. Ze waren zo sterk geor

ganiseerd dat ze zelfs dat jaar met klappende vaandels de straat opliepen 

en !>lag leverden tegen de plebeï onder de ogen van de toegesnelde doch 

( 1) de St. Gcnois. lnv. 392 ; N. Oepauw Cart. Artcveldc 77. Deze hoofdmannen zijn 

niel le verwarren met sommige Gentse ambachtshoofdmannen die reed~ op het ein

de van de XIII" eeuw en nog in 1324 bestonden. Espinas en Pirennc, Recueil 11. 

579-580. 

(2) Fris. Origines rle la réforme, 4. Espinqs cl flir('nnc, Recueil 11. 409. I I. Van Wcr

veke. De Gentse slarlsfinancii'n. 74-334. 

(3) Mc-moriebock v. d. stad Gent 18-19. 23. 25. 
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machteloze graaf ( 4 ). J'vlaar nog vroeger dan in 1311 waren de majores 

in de Gentse magistraat opgenomen, zelfs van 1302 af. Inderdaad, in 1309 

ralifieerden en bezegelden de Gentenaars eer. overeenkomst met Frank

rijk. Er bestaat een lijst waar 95 Gentse « burgenses seu mercatores, de 

« rijkste en edelsten » van de stad slaan opgetekend, en die allen deze over· 

eenknmsl ratifieerden. Van deze 95 majores en ditiores zetelden er reeds 

van 1.302 af verscheidenen op de Gentse schepenbanken. Het waren o.m. 

Willem van de Kerchove ( 1302), .Jan Utendale ( 1305), nogrnaals \Vil

lem van Kerchove ( 1306), Sim on Bette ( 1307), .Jan Borluut ( 1308), 

I-I endrik de .longhe ( 1310), Gelnoot van Lens ( 1310) en later nog 

Boidîn ute Volrestrate ( 1312), Boidin Utendale ( 1312), Everdey de 

.Jonghe ( 1314), Zeg er de Grote ( 1315). Jan van Caelmond ( 1316), 

Zeg er de Grote en Everdey de longhe ( 1317). Zeg er de Grote en Jan 

Utendale ( 1319) (á). 

Van 1302 af zetelden dus majores, diliores, poorters naast wevers, vol

ders, e.a. ambachtsheden op de schepenbanken. Hetzij poorters of ambachts

lieden, in elk geval waren het democraten of volksgezinden die het grafelijk 

huis genegen waren. Van «leden» van de stad, zoals Fris beweert is er echter 

na 1302 nog niet uitdrukkelijk sprake, evenmin van een nieuw lid : de poor

terie, dat reeds in 1319 in leven zou zijn g~eroepen ( 6 ). Waren de majores 

en de ambachtslieden van 1302 af volksgezind en de graaf genegen, in 

130!5 moest Robrecht van Bethune echter toelaten dat aan de konings

gezinden hun verbeurde gronden werden leruggeschonken. De Franse 

koning stond er bovendien op dat de Leliaards niet werden onderworpen 

<tan de boeten clie de Vlamingen moesten betalen overeenkomstig de ver

dragen (1). Was er te Gent in 1305 nog geen spoor van Leliaards ,........, ze 

vreesden er gelyncht te worden ( 8 ) ~ metterlijd kwamen ze er weer 

opduiken, en wal meer is, hun nakomelingen of zij zelf g:repen weer naar 

het bewind en zet2lden als schepen. Dit was o.m. het geval met Filips 

Ut end ale, Jan van Roeselare. Gelloet I )amman, .lustaas de Oorpere, .lan 

J'vlasch. die reeels van 1312 af. doch vooral na 1319, schepen van de 

keure of schepe:l van r,edele werden (\I). De onbesliste politiek van graaf 

(4) P. Rogghé. Het Gentse Stadsbestuur 1302 tot 1345. p. 15. 

(5) Depauw. Cart. Art. 52, 53, 54 : MemoriebO<·k 9, 13, 1-1. 15, Pnz. 

( 6) Fris. Origines, 3 en 1-listuir<' de Cand. 63. 

(7) Je Limburg-Slirum. Codex thplom. I. ~97, 11. G2-96. 

( 8) F. Blokmans. Het Gentse stadspatriciaal. 381. 

De !"Jiaard Wassclin vqn de Putte clie in de stad was tPruggekcPrd <ck\'ant <'he 

kc pris fu> werd met 12 p. beboet. 

Vuylstcke, Rek. I, 14. 

(9) Rogghé o.c. 6 ; Memoriebock 19. 28. enz. 
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Robrecht Yan Bethune en de tegenstrijdige, dubbelhartige agitatie van zijn 

zoon. Lodewijk, graaf van Nevers, ten opzichte van de koning van Frank

rij~, ( 10
) hadden onvermijdelijk voor ~evolg dat te Gent de geesten wer

den vertroebeld en dat er meningen en partijgroepen ontstonden, de ene 

koningsgezind of althans te vinden voor een vaste overeenkomst met 

Frankrijk, de andere anti-Frans en voor een eervolle en billijke vrede met 

Parijs, en dit zowel onder de majores als in de ambachten, die zowel de 

ene als de andere reeds in 1311 stevig waren georganiseerd ( 11
). 

Verloren de koningsgezinden weer veld toen graaf Robrecht in 1314 

.en in 1315 opnieuw naar de wapens greep om zijn geschil met de Franse 

koning te reg~ I en ( 12
) toch bleven zij zeer bedrijvig. Door het vredes

verdrag van 1316 tussen graaf en leenheer werd gestipuleerd dat het de 

graaf verboden was de Royalen te molesteren, en dat, indien de Leliaards 

werden verontrust, zij zich door middel van een eenvoudig rekwest tot de 

koning mochten wenden (1 3
). Daar de vrede van 1316 door de Vlaamse 

graaf niet werd nageleefd werd Vlaanderen van Franse zijde weer be

dreigd met interdikt, met oorlogsgeweld, met stopzetting van alle handels

betrekkingen. De graaf moest ingrijpen tegen de Leliaards te Gent, waar

van er verscheidenen werden verbannen omdat ze gepoogd hadden de 

vrede met Parijs in de hand te werken. Anderen werden gearresteerd 

<:n beboet. Toen Centse gezanten met andere Vlamingen in 1317 naar 

de paus werden gezonden om advies inzake de uitvoeringsmodaliteiten 

van de overeenkomst van 1316, moest de graaf Boiclin de Valle of Uten

dale doen arresteren om hem te verhinderen als Gents gezant mee te 

reizen. En toen de gezanten te Gent van hun reis naar Avignon waren 

weergekeerd bleek hel dat nog andere Gentse gezanten door hun intriges 

het afsluiten van een eervolle vrede met koning Filips V hadden verhir..derd. 

De koningsgezinden werden in 13 I 8 zo gevaarlijk dat de aanstelling van 

de schepenen niet meer geschiedde in samenwerking met de commissarissen 

van de graaf maar in overleg met de proost van Parijs, commissaris van de 

( 10) I loc onbetrouwbaar Graaf Robrecht was vcrklaart zijn brief aan de Franse koning 

waarin hij zich verbond alle wetten, cosluymcn. privileges en vrijheden d<'f Vl~am

sc steden die tegen de rede zijn. tPgen de Franse koning, te vcrmind<>rcn, in overl<'g 

met de Franse koning. de Limburg-Slirum o.c. I. 387. Lodcwijk. graaf van Nevers, 

was eerst fel tegen de Franse koning en lal<'~ verzoende hij zich met Ladewijk X 

en ralificerde rle afstand van de W aqlse casselrijen. H. Van der Linden. Les rela

tions politiques de la Flandre avec la Frqnce. (C.R.H Se S<'fie 1893). 111 en de 

Limburg-Slirum o.c. 11. 226 en LehugPur. I list. de Philippe le Long, 139). 

(I I ) Rogghé o.c. I lol 7. 

(12) Vuylstcke. Uitleggingen Gentse stads- en ldj. r<'k. 148 en vgd. 

( 13) I 1. Van der Linden o.c. 477. 
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Franse koning, in wiens hanrten trouwens de eed werd afgelegd ( 14
). Het 

liet geen twijfel meer over dat een meerderheid te Gent Fransgezind en 

pacifistisch was. van het interdikt wenste bevrijd te zijn, op dE: handel 

met Frankrijk gesteld was en de graaf. die de Gentse vrijheden miskende, 
. ( 15) dwars zal . 

Het valt dan ook niet te verwonderen dat de Gentenaars met legen

zin ( 16
) uittrokken om met hun graaf, die in juli 1319 het weer eens met de 

wapens tegen Parij.> wou uitvechten, het beleg voor Rijsel te slaan. Wat 

er van zij, de Gentse milities trokken mee tot Kortrijk, waar ze echter 

weigerden verder over de Leie te trekken en huiswaarts keerden. Door hun 

handelwijze hadden de Gentenaars hun graaf gedwongen de oorlog stop 

te zetten en met Frankrijk over de vrede te onderhandelen door bemidde

ling van cardinaal Gaucelin. Te Doornijk werd dan ook én door de Vla

ming.en én door de graaf de vrede onderschreven ( 17
). 

l\1aar hiermede was de spanning tussen de graaf en zijn ongehoor

zame Gentenaars niet opgeheven. Graaf Robrecht legde zijn weerspan

nige onderdanen een boete op waarvan men te Gent niet horen wilde. 

Daarop poogde de graaf de rebelse stad te blokkeren ( 18
). Dit kan echter 

niet g~ebeurd zijn vóór 11 september 1 319 daar de Gentenaars nog depu

talies uilzonden naar Rijsel <<om een ghelede van de jaermarkt », naar 

Doornijk en St. Omaars om «eneghe verlichtenesse van den payse (met 

Frankrijk) te bejaghene », en om te za men met 's gravenraad en met de 

raden der andere Vlaamse steden de vrede le zweren. In augustus 1319 

ging een stedeklerk naar Brussel en vandaar naar Antwerpen en op 6 sep

tember trok een kleine Gentse deputatie naar Deinze «ler dachvaert» bij de 

graaf om een geschil te regelen met de heer Van Nevele. Üp 10 septem

ber trokker, twee Gentenaars bij de graaf en bij zijn zoon Robrecht « om 

de orebore van de stede ». Eerst op 13 september 1319 is er sprake van een 

« onpayse die (de graaf) adde ... Ghend », en op dezelfde dag vertrok 

( 14) id. 479-484-488. 

( 15) id. 48·-H85 ; Lchugeur o.c., 158. 

Vuylstcke. Uitleg. st'lds- w baljuwrck. I. I 11-1 12-1 13-114-117-118. Er is sprake van 

onrecht dat de graaf doet aan de Gentse poorters, over cd' arreeste die ghedaen 

waren in Vlaenderen up de stede van Ghenrl., over donrecht dat de grave onse 

porters treeken in gh<:'dinghe in zijn hof van varwarden die ghemaecct w&rcn vor 

schepenen van Ghend, om Kortrijks willf'. alse \'an hare vriheden die hen de gran• 

nemen wille~ enz. 

( 16) Lf'hugeur o.c. 150. De Gentf'naars zouden de graaf verklaard hebhen : Sirf'. nous 

nous qvons juré de gard er les lrêves cl de vous !'I du roy. si que sur li ne vous 

suivrons-nous pas. 

( 17) 11. Van der Linden o.c. 490-491. 

( 18) Fris. llisloire de Gand. 63. 
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een stedeklerk naar GeraardsbergJen hij de graaf om over die « «onpayse » 
tP spreken ( 1 ~). Op 29 november 1319 is de breuk Lussen de graaf en de 

Gentenaars definitief. In een brief verklaart de graaf dat ze lijf 01 goed, 

wetten, vrijheden en voorrechten hebben verbeurd en dat hij noch een 

van zijn zonen, een aparte vrede met Gent zal sluiten ( 20
). Ongetwijfeld 

is toen Le Gent het buitengewoon bewind van schepenen en hoofdmannen 

ontstaan. In hun verzet tegen de graaf deden de Gentenaars een beroep 

op \Villem Wenemaer, de voorschepen van het vorig schepenjaar, di<! 

met zijn collega's de eed had afgelegd in de handen van een Franse com

missaris. T'-1aar de hoofdman Wenemaer en zijn gezellen za~n echter na 

enkele weken geen uitkomst. Schepenen, hoofdmannen en « Loute la com

munité de Gand » poogden toen met de graaf weer onderhandelingen aan 

te knopen (2'). 

Ze stuurden Willem Cenlroene om een vrijgeleide hij de gmaf en 

verzochten hem tevens alle vijandelijkhede~ te schorsen. Dat was op 

I januari 1320. Dezelfde dag stelden de schepenen. hoofdmannen en de 

hele Gentse communitas procuratoren aan om tot een verzoening met de 

graaf te komen. Het waren de hoofdmannen Willem \Venemaer en Jacoh 

Demets, de schepenen Jan van der Vloet. een wever. en Jan Van Artc

velde, een poorter, en acht andere Gentenaars, waarschijnlijk twee ma

jores, \Villem Utenhove "n Filip Verdemmen. twee wevers. Pauwels van 

Üesterzele en Jan L. Rous. twee volders. Staes Cabiljau en Pieter Demo[ 

en twee lieden uil dt kleine amhachten, Pieler Lapont en Gillis Rebbe ( 22 
). 

Alles wijst er duidelijk op dat in strijd met wat Fris beweert er in 

1319 geen sprake kan zijn van een « chute des lisserands » ( 23
). De 

wevers waren vertegenwoordigd op de schepenbanken en zij waren mede 

uangeduid als procuratores. Deze laatsten brachten het op 31 januari tot 

een verzoening. Er werden de Gentenaars echter zware voorwaarden 

gesteld. Ze moesten erkennen dat ze misdaan hadden. « reconnoitre iJ. nos 

très chier signeur seu ost en la manière que nous Ie avons deut à lui Cll, 

à ses devanchiers ». Ze moesten hovendien een boete hetalen van 15.000 

p. par .. en levens de verwanten vergoeden van de om het leven gebrachte 

Clauwaert. haljuw uit de Vier Ambachten. De graaf beloofde de aange

houclen Gentenaars vrij te laten. het aangeslagen Gents goed terug le 

(19) Vuylstcke R. I. 133-134. 

(20) De Potter. Pc lil Cartulairc, 29. 

(21) de St. Genois. lnv., 392. 

(22) Rog(lhé o.c. 30 en Depauw R. I. 27(, (Arlcvelcl<J f'n Van clcr Vloel) ])<'pauw R. 1.. 
342-125 (Van Oosterzele) 1{. 1.. 342 11. 38(, (Cabiljou <'n Dl'mol) ; Rijsel. Arch. 

d. Non!. Trésor des charlres .1. 5fi0 A n° r,3 (Rcbhc Pn Lapont). 

(23) Fris. Origines, 64. 
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schenken, de Gentenaars weer toe te laten op alle Vlaamse foren en de 

dood te verzoenen van \Villem de Haze (u). De verzoening moel vele 

Centenaars hebben ontnuchterd. Gent wist toen al niet waarin of waanrit 

met zijn schulden, voortspruitend enerzijds uit de beroerten van 4 en 11 

augustus 1311 ~ ze werden toen reeds getaxeerd vanwege de graaf met 

een boete van 35.000 p. par., ,........, en anderzijds uit de onkosten van de 

krijgstochten van 1314, 1315 en 1319. En er waren no·gJ andere zware 

geldelijke verplichtingen, o.m. tegenover Frankrijk ( 2"). 

Wal er van zij, nog voor een maand was verlopen, in elk geval vóór 

25 februari 1320 moet er onenigheid zijn ontstaan onder de Gentenaars, 

zo onder de majores als in de ambachten. Op 25 febmari 1320 beklaag

den de schepenen, hoofdmannen en de gehele Gentse communitas zich 

bij de graaf over het feit dat sommige schepenen zich hadden laten om

kopen om geen recht te moeten spreken, of dit met vertraging hadden 

gedaan. Zij verweten sommige schepenen ook verduisteringen te hebben 

gepleegd, stadspachters te zijn geweest en te St.-T miden brieven te hebben 

bezegeld zonder medewelen van hun collega's. Ze verzochten derhalve 

de graaf de schuldigen door hun redhters le laten vonnissen, op welk ver

zoek de graaf inging ( 26
). 

Met betrekking lot dit vonnis deelt het Memorieboek van de stad Gent 

rr.ede dat toen zes schepenen van de keu re door hun zeven collega's werden 

verbannen ( 27
). Uil een andere bron vernemen wij dat inderdaad sommige 

schepenen en ook gewezen schepenen en ontvangers, met andere Gente

naars. die tot beroerte hadden aangJeZJet of met « geplakene » banieren 

waren uitgerukt legen de wet en tegen de hoofdmannen,in ballingschap 

werden gezonden ( 28
). Dat het hier gjeen sociaal conflict betrof. maar 

een zaak van wanbeheer is duidelijk. Dit wordt trouwens door de feiten 

onderstreept. De verbannenen waren majores. drapiers en wevers, volders 

en lieden uit de kleine neringen. \\'ij kennen vier schepenen die verbannen 

werden. I lel waren de poorter .Jan Utendale. de ostellier Sanders Mond en 

(24) de Limburg-Stirum. Codex diplom. 338-339. 'v\'. u te I-Ic-mme vcrzo0nde de dood 

v. d. baljuw. Yuylstekc R. 1.. 143. 

(25) Yuylsteke. Uitleggingen 130-141-133. :Vlen raadpiPge ook h<'t \\'{'rk van 1-1. Van 

Werveke : Gentse stadsfinanciën. 

(26) de St. Genois. lnv .. 393 ; Memoriebo<>k v. d. stad Gent 27 : Espinas et Pir<'nn<'. 

Rec. li. 409. 

(27) !'vlemorieboek 27. 

(28) Sommigen van deze schepenen hadden zich annuïteiten dom uitker<'n voor erfrentf'n 

die ze zelf bezaten, en dat terwijl de stad 1·oor het overige deze betalingen vol

komen geschorst had. 11. Van 'vVervek<', GPntse stadsfinanciën 334. Espinas et 

Pirenne o.c. 409. 

186 



twee wevers of drapiers Di ederik Yan Huse en Gillis van Oesterzele ( 29
). 

Onder de andere personen die eveneens verbannen werden worden geteld : 

vijf gewezen schepenen w.o. een poorter, Everdey de Jonghe, die in 1313 

ook ontvanger was geweest, drie drapiers of wevers n.l. Willem de Berre, 

Laurens vrrn Ghendbrugge en \Vouter Ketel en tenslotte een volder, even

eens \V illem de Berre genoemd ( 30
). 

Nog ander drapiers en wevers als Jan De Vadder, Jan van Hecke, 

Rabau De \f..! pver. Jan Noese. en volders als Jan Dufour of Van de 

Ovene en anderen van wie wij het beroep niet kennen, werden mede 

verbannen ( '11
). Ofschoon dé meeste bannelingen dra pi ers ( 32

) en wevers 

waren bleven dezen niettemin op rte schepenbanken vertegenwoordigd. I-lun 

invloed was echter geslonken. Er waren jaren geweest dat ze tot vier verte

genwoordigers telden op de schepenbanken ( :l3). 

(29) Espinas et Pirenne o.c. 409 ; Memorieboek 26. Voor hun poorterschap of hun be

roep, zie P. Rogghé. De Samenstelling der Gentse Schepenbanken 30. (Jan Uten

dale). Oepauw, Cart. Art. 403 (Sanders Mond) Rijsel. Arch. cl. Nord. Trésor des 

chartres, reed, geciteerd (Di ederik van Hu se). Wat Gillis van Oosterzele betreft. 

deze wordt vermeld tussen twee wevers of drapiers in, Gillis Kriekensteen en Lau

rens van Ghenclbrugge, m een Gentse deputatie naar Oudenaarde in september 1314. 

Zie Vuylsteke R I 70-71 en R.A.G. Charters der Graven van Vlaanderen n 404 

supplement. 

(30) Espinas et Pirenne o.c. 409. Everdey de Jonghe was schepen in 1314 en 1317, 

ontvanger in 1313. Memorieboek. 21-25 en Vuy!steke R. I. 64. Wiliem de Berrc, 

de volder. was W'!arschijnlijk sch<'pen geweest in 1313, 1316 en 1318. Willem de 

Berre, de wever, in 1307, 1310, 1314, 1317. Memorieboek 15, 18, 20. 21. 24 en 25. 

laurens van Gentbrugge en Wouter Ketel waren schepen in 1316. Memoriebo<'k. 

24. Stadspachters waren geweest Jan Utendale. Diederik van 1-luse, Gilli,; van 

Oesterzele. Vuylsteke. R. 1.. 55-57-59. 

(31) Espinas et Pirenne o.c. 11. 409-454 ; Dcpauw R .. 1 .. 26. 

(32) Na 1302 w!'fden te Gent de drapiers mPde opgenomen in hPt weefamhacht. l.o 
staat b.v. Jan van Coyengem die in 1313 nog wever wordt genoemd latN aanl)<'

geven als meesterwever en ook als drapier (Rijsel Arch. cl. Norcl. rPPrls gPcilPPrrl 

en Esp. et Pir. 11. 504 en 454). Dit is gcPn toPvallige constatqtie. Talrijke Gentse 

rlrapier< vondt'n wij tevPns als mPr.slc>rwevo>rs vPrmPlrl. Om clit te staven ge\'Pn wij 

Pnkelc namPn op : Jacob vnn \Vackine (E.P. 11 454-504) . .Jan van cl er MPre (ib.) . 

.Jan Aenbec (ib.), .Jan vnn d!'f lloyPn (ib.), LiPvin rle RossehNe ( ih.). 

LiPvin van Loo (ib.) . .Jan van MPnrlonc (ib.). WiliPm Dott<'f (ib.). Willem ToPte 

(E.P. 11 454 en Dcpauw R 111 4ó2). TPnslollP PnkPie nqmPn onc!Pr de vele dro

piNs opgPnomen in de weveric : .Jan Utehove St. Pieters (E.P. 11 50'1 en Dcpauw 

R 11 210), IIPndrik Goetl.als (Depauw R 111 21ó-452) . .Jan van der lviere (R 111 
58-456), .Jan Dullacrd (R 11 391 111 454). Miehiel van West (R I! 302 en E,P, 

11 504). Pietc•r Bollaerd (D.-,pauw R 11 390-459), .lan Ond<>rtmarc (R 11 386 111 
452) . .Jan Asmic IR 11 391 111 453). Jan Serpil'ter; (R 11 306 111 452) . .lacob van 

Wackinc ( R I 158 - E.P. 11 504). En wij kunnen gemqkkl'lijk rleze namen V PI" 

mcnigvuldigPn. Mr·n raadplege ook I L V nn W crv<'k<'. J)p koopman-onrlPrnt'mcr en 

de ondernemer in de Vlaamse lakennijv<·rhcid van rlc Mirlr!Piccuwen. 

(33) Zo J,v, In I 3 I ó-17 met Gillis van Ot·siPrzPle, Laurl'ns van Ghcndhrugg<', WoulPr 

Ketel en Diederik Vi!l1 I lusc. Memoriebock 24. 
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Nu bleef dit beperkt tot twee, doorgaans zelfs één verteg~nwoordiger. 
llierna volgt een lijst van wevers en drapiers die na 25 februari 1320 nog 

als schepen fungeerden lot 1338 : 

In 1320 na de beroerte, n.l. in april 

In 1320-21 

In 1321-22 

In 1322-23 

In 1323-24 

In 1324-25 

In 1325-26 

In 1326-27 

In 1327-28 

In 1328-29 

In 1329-30 

In 1330-31 

In 1331~32 

In 1332-33 

In 1333-34 

In 1335-36 

In 1336-37 

In 1337-38 

Jan van der Vloel 

Lievin van Adegem 

Lievin van Landegem 

\Villem van Vaernewijc 

Miehiel Van West 

Jacob de Joncheere 

Lievin van ]__,andegem 

Jan van Gavere 

l\1ichiel van West 

Arnoul Dobbelacre 

Jacob de Backere 

Jan van Gavere 

Jan van W ettre 

Cheraarct v.d. Eecke 

Pieler de Moenc 

Lievin van Adegem 

Willem van Vaernewijc 

Jan van \Vellre 

Jan van der Straten 

Lievin van Adegem 

Willem van Vaerne\vijc 

Gelnoet van Lens 

.Jan vander Stralen 

Lievin van Adegem 

Willem van Vaemewijc 

Jan van Weltere ( 34
). 

( Depauw. Cart. Art. 691 ) 

( Oepauw R III 458) 

(Esp. et Pir. li 454) 

( Oepauw R lil 459) 

(Oepauw Rek. III 302) 

(Vuylsteke R. I 117 531) 

(Esp. el Pir. 11 456) 

( Oepauw R. III 449) 

(Esp. el Pir. ll 508) 

(Esp. et Pir. ll 504) 

( Depauw, Cart. Art. 138) 

(Esp. et Pir. ll 463) 

(Esp. et Pir. 11 64 1 ) 

( Oepauw R lil 451) 

Rehalve hun medezeggenschap op de schepenbanken bleven de we·· 

vers ook huiten de magi:straat actief. 

( 34) Deze namen van schep<>nen zijn ontleend aan het 1'1emori<'toPk. !let is mogPlijk 

dat nog anderP drapiprs en wevers op de schepPnbanken vertpgenwoordigd warPn. 

door een Jan van Oudenaarde. een Jan van cle Kerchove•, ('en Jan de Pape. ePn 

llendrik van der 1-loyen, een .Jan van l.nNnt', een Jan van \\'iendeke. Pen .lacob 

de Ruddere, enz. Maar daar deze namen ook slaan op lieden die tot de volderie. de 

kleine neringen en zelfs tul de poorlerie bPfworden pn wij ni('t precies welen wie 

van hen op de schepenbanken zaten hebhen wij ze uil onze ]ijst geschrapt. 
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Hoe was het nu met de ambachten gesteld in 1302? Volg~ns 
Prof. H. Van W erveke was de toestand als volgt : En 1302 Ie régime 

patricien est renversé et les trois membres de la classe populaire se par

tagent Ie pouvoir ; en 1320 les tisserands sont exclus des bancs échevi

naux, et les représentants de la bourgeoisie aisée prennent leur place ; en 

1338 les quatre groupes de la poptdation sonl représentés au gouverne

ment ( 35
). Volgens Fris was de Gentse gemeenschap verdeeld in drie 

leden : de wevers, de kleine neringen en de volders. Deze indeling in 

drie leden geschiedde sinds I 302. Elk lid werd autonoom beheerd. Op 

14 augustus werd de deken der kleine neringen gekozen, op de vooravond 

van Beloken Pasen deze van de wevers, op l mei deze van de volders. ln 

1319 werden de wevers uit het stadsbeleid geschakeld ( 36
). 

Laat ons pogen een beeld te vormen van de toestand van 1302 tot 

1329 zijnde het einde van het bewind der hoofdmannen : 

Er is voor het eerst uitdrukkelijk sprake van « leden van de stad » 
tijdens het bewind van Jacob van Artevelde ( 1338-45) ( 37

). Het waren 

de weverie, de volderie en de kleine neringen ( 38
). Maar reeds jaren 

tevoren, in het schepenjaar 1316-17, moeten de drie leden bestaan heb

ben. Üp 13 juni 1317 worden te Kortrijk op een parlement Gentenaars 

door de graaf ontboden, om ze te raadplegen. Deze Gentenaars zijn noch 

ontvangers, schepenen of klerken maar lieden uit de ambachten n.l. twee 

over de volrie, twee over de weverie en een over de kleine ambachten (=111
). 

Oe volders waren H. Boele en J. de Vogel, de wevers Jacob de Joncheere 

en J. van Stad en, en .1. Molenhiser voor de kleine ambachten ( 40
). Het 

bestaan van drie leden van de stad was beslist een feit vóór 1316-17. \Vie 

waren de leiders ervan ? Drie soorten personen hebben steeds een rol van 

betekenis gespeeld in de vertegenwoordigende lichamen of leden van 

de stad : de deken, ook nog genoemd de beleder, of gouverneur, of vaak 

ook deken en heleder ( 41
) en deknapeen de ~ezworenen ( 42

). De deken 

(35) H. Van Werveke. ,Jacques van Artevelde p. 69-70. 

(36) Frts. Les origines de la réfo~mc constitutionndllc de Cand. 3-4. 

Prof. Van W erve kc geeft geen bron op voor zijn bewering. evenals Fris wql be

treft het ontstaan van <leden>. 

(37) Depauw. R. ll, 71, R. I, 465-479. 

(38) ib. I. 479. 

(39) Vuylsteke. R. I. 117. 

(40) Rijsel Arch. d. Nord reeds geciteerd. Vuylstcke R. I. 24-531. 

(41) Depauw. R. I. 285. 11. 195. Vuylstcke. R. 11. 769. 

(42) Depauw. R. I. 394. Reeds in 1306 zijn er gezworenen vcrmeld onder de· wevers. 

Dèpauw. Dit is 't B<Jsouch p. 30. 

189 



droeg geen bestendig karakter, d·~ knape wel ( 43
). De deken van de wevers 

werd doorgaans gekozen op Paasdag, deze van de volders op 1 mei, deze 

van de kleine neringen omtrent half augustus ( H). 
Er is voor het eerst in de bronnen uitdrukkelijk sprake van een wevers

knape in 1306. Het betreft Willem de Waghenare ( 45
). Hij was blijk

baar reeds knape in 1304 daar hij vermeld staat in de baljuwsrekeningen 

te zamen met een ander persoon Soy de Breede. Beiden genoten een 

wedde uilbetaald door de baljuw {'16
). Ze bleven zeker in functie tot 

en met 1308 ( 47
). In de stadsrekening van het schepenjaar 1314-15 staat 

Soy de Breede vermeld te zamen met Laurens van Ghendbrugge, met een 

gage van 10 p. ( 48
). Deze laatste is tijdens datzelfde schepenjaar de 

leider van 24 wevers, vcrtegenwoordigend de 23 weverswijken, die met 

19 volders, geleid door Willem Je Berre, naar Assenede trokken om ge

louwen. kommen en «dat ten wuilewere toebehoord» ( 4 ~). Helzelfde jaar 

trekt hij met twee schepenen, vijf gezworenen en twee beggarden naar 

Eeklo om vrede te sluiten tussen de beggarden van Gent en de wevers 

van Brugge ( 50
). !-lij gaat meermaals mee op parlement bij de graaf ( 51

) 

en leidt ook wevers op expedities ( 52
). Ofschoon hij geen schepen was 

moel Laurens van Ghendbrugge een rol van betekenis hebben gespeeld 

onder de wevers. Was hij hun deken? \Vij menen het niet. !-lij zal 

wellicht Willem de W aghenare als weversknaap hebben opg,evolgd, daar 

hij nu in de plaats van deze laatste naast Soy de Breede. die wellicht ook 

knaap van een ambacht zal geweest zijn, wordt vermeld. In elk geval, 

( 43) Oe voldcrsknape Staes Cabillou of C.,bbilliau was het in 1316-l 7 en bleef het 

tot qan zijn dood in 1342. Vuylsteke. R. l. 125 ; Oepauw. R. !, 197-20!. 

( 44) Oepauw. R. I!. 24. Soms bleef de debn tot iS aug. fungeren dan wanneer hij op 

Pasen of op I mei had afgt>daan. Ir beroerde periodes had de aanstelling van <le 

deken op omegeimatige data pl<Jats. Depauw. R. IJ. 475. 

( 45) Depauw. Dit is 't Besouch. i !. 

( 46) Waren deze knapen niet door het ambacht doch door de vertegenwoordiger vnn 

de graaf aangesteld, of bewezen ze de baljuw bepaalde diensten waarvoor Z(; ver

goed werden 7 
(47) Vuylsteke. R. I, !0-15-17-21-26-31-35-46. 

( 48) Vuy!steke. R. !, 86. Deze Laurens iE blijkbaar dcz<'Ifde knapc vermeld in 1307 in 

'de baljuwsrekening. Dat jaar waren er dus lwee W<'verskn<Jpen. Vuy!steke. I. R. 38. 

Eenzelfde toestand bestond ten tijde van J. Van Artevelde. In 1339 werd een 

bepaalde Colnere garsoen van het weefambacht genoemd. In J 341 wordt hij knape 

van de weverie genoemd. In 1342 staal hij opnieuw vermeld met zijn naam alleen. maar 

hetzelfde schepenjaar was er reeds een weversknaap. n.l. Jan van Ansbckc. De

pauw, R, IJ. 197-107 en !, 391. 

(49) Vuylsteke. ib. !, 71. 

(50) ih. I. 75. 

(51) ïb. I, 70-75. 

(52) ib. I. 74. 

190 



deken of knaap, de vertegenwoordiger der wevers speelt reeds een rol in 

hel stadsbeleid, daar hij vanwege de stad vergoed wordt voor zijn diensten. 

In het schepenjaar 1316-17 ........- de stadsrekening van 1315-16 is verloren 

geraakt ........- staat een Pauwels van Oosterzele als weversknaap, te zamen 

met Staes Cabilliou als voldersknaap \'ermeld in de rekening. Ze genoten 

een wedde \'an 8 p. ( 53
). In 1315-16 zijn dus reeds lwee knapen in functie, 

i-én van de we,·ers en één van de volders. De eerste bestond reeds in 

1306, waarschijnlijk zelfs in 1304. Het is mogelijk, zelfs waarschijnlijk, dat 

Soy de Breede, reeds genoemd mel Willem de \Vaghenare, een volders

knaap was. Er is echter nog geen sprake van de knape van de kleine 

neringen. In 1306 wordt uildmkkelijk gewag gemaakt van een voldersdeken. 

n.l. Lievin ser Justaessone ( 54
). In hel schepenjaar 1316-17 is er naast 

Staes Cabilliou en Pauwels van Oesterzele ook sprake van een J. de 

Timmerman die dit jaar voor de otad bedrijvig is en die een wedde of 

vergoeding krijgt van 1 p. gr. ( 55
). Deze Jan de Timmerman wordt het 

,-olgende schepenjaar schepen en hij wordt hel nogmaals in 1320 ( 56
). 

In het schepenJaar 1325-26 wordt hij uitdrukkelijk vermeld als deken van 

de volders tegelijk met Jacob Oeynoet, de deken van de kleine ambachten, 

en Jacob RugginstuL die in het schepenjaar 1326-27 uitdrukkelijk als 

deken van diegenen die van geen ambacht zijn, wordt genoteerd ( 57
). 

Jan de Timmerman was in 1316-17 geen voldersknaap vermits er 

reeds E.en be8tond n.l Staes Cabilliou. Was hij dal schepenjaar deken 

van de volders in opvolging van Lievin ser .Juslaessone of een ander? Naar 

alle waarschijnlijkheid was hij dil wel. In het schepenjaar 1322-1323 en 

1323-24 geniet J. de Timmerman dezelfde wedde als Pauwels van Ües

lerzele n.l. 40 p., die deze reeds genoot in 1321-22 ( 58
). Ook in het 

schepenjaar 1324-25 blijkt P. Van Üesterzele eenzelfde rol in de stad 

te hebben gespeeld als J. de Timmerman, zonder dat voor dit jaar hun 

wedde is gekend ( '~). Indien J. de Timmerman deken was dan was Pau

wels van Oesterzele het eveneens, de één van de volders, de ander van 

de wevers. En Pauwels van Üeslerzele was het dan reeds in 1321-22. 

Cumuleerde Van Üesterzele nu het ambt van weversdeken en dat van 

weversknaap. van wie er in de bewaarde stadsrekeningen van de schepen-

(53) id. I. 75. Ditzelfde jaar was Laurens van Ghendbrugge schepen geworden. Memorie-

bock. 24. 

(54) Depauw. Dil is 't Bcsouch, 43. 

(55) Vuylsteke. R. I. I 14-118-125. 

(56) Memoriehoek 25-28. 

(57) Vuylstckc. R. I. 426-427-558. 

(58) Vuylstcke. R. I. 252-332-161. De voldersknoop genoot 16 p. in 1321-22. ib. 

R. I. t 6 t. 

(59) Vuylsteke. R. I. 389. 
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jaren 1322-23 en 1323-24 geen vermelding voorkomt? Dat cumuleren van 

ambten was in de eerste helft van de XJVe eeuw geen zeldzaamheid. Jacob 

Deynoet, stadsontvanger, cumuleerde deze functie met het ambt van 

deken van de kleine neringen ( 60
). Ook J. de Timmerman cumuleerde 

het ambt van stadsontvanger met dit van voldersdeken ( 61
). Jaren later 

in 1339, waren de toen fungerendè drie dekenen (van de wevers, van de 

volders en van de kleine neringen) levens stadsontvangers ( 62
). En dat

zelfde jaar cumuleerden twee hoofdmannen het ambt van ontvange:- van 

de rente van de stad ( 6 :
1
). In het schepenjaar 1334-35 cumuleerde Salo

mon Borluul wellicht hel ambt van stadsontvanger en dit van beleder 

of deken van de « poorterie », ofschoon « poorlerie » niet uitdrukkelijk 

vermeld slaat ( 64
). Dezelfde Salomon Borluut genoot in het schepen

Jaar 1335-36 dezeffde wedde als Jacob Deynoet en Jan van Wiendeke, 

heide laatsten dekens, wederkerig van de kleine neringen en van de volders. 

Salomon Borluul cumuleerde toen ZiJn heiederschap of dekenschap 

van d~ poorter ie met dat van voorschepen ( 65
). Wat ervan zij, van 

1314-15 of van 1321-22 af. tot augustus 1324 fungeerde een weversdeken, 

waarschijnlijk ook in 1324-25 ( 56
). In het schepenjaar 1321-22 trok 

P. van Oesterzele met schepenen en een hoofdman mee naar Brugge om een 

overeenkomst tussen Gent en Brugge le confirmeren. Hij ging met J. de 

Timmerman op parlement bij de graaf om le spreken over de Gentse vrij

heden ( 67
). Het volgende schepenjaar trok hij met de deken der scheer· 

ders e.a. lieden naar Kortrijk, alweer op parlement bij de graaf. en met een 

schepen en J. de Timmerman naar Brugge om le Eeklo « het wuilewere » 

af te doen leggen, en opnieuw naar Brugge op een stedenparlement om 

raad betreHende de 1000 p. par. 's jaars die de graaf wou hebben .. en 

verd~~r alweer naar Brugge met betrekking lot het wolwerk te Eeklo en te 

Kaprijke, en van Brugge naar Damme met schepenen van leper « ten ghe

dinge dat was tussen die van Brugge en die van het Vrije » ( 68
). In het 

schepenjaar 1323-24 trok hij met schepenen en Staes Cabilliou naar 

( 60) ib. R. 11, 826. 

(61) ib. 
(62) Depauw. R. l, 365. 

(63) ib. I. 366. Dit jaar was Jan van V/iendekc heleder van het wolambacht. waren 

Jacob Deynoet r.n Salomon Borluut ontvangers en beleders van der stede. En in 

het kladboek staat Jac. Deynoet als ontvanger van het zoengeld en heleder van 

de kleine ambachten. Vuylsteke. R. 11. 953. 

(64) Vuylsteke. 11. 953. 

(65) Vuylsteke. 11, 991. 

(66) Zie nota 59. Geen deken is dat jaar uitdrukkelijk vcrmeld in de stadsrekcning. 

(67) Vuylstcke. R. I, 152-154. 

(68) ib. R. I. 241-245-246-247. 
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Deinze om er mede de graaf te verzoeken dat de Gentse hoofdmannen 

verder hun ambt zouden bekleden. Dalzelfde jaar trok hij met 

de onderbaljuw, met Staes Cabilliou en acht wevers die onder zijo leiding 

stonden naar Bassévelde, Lokeren en Bouchout om laken, kommen en 

getouwen, en met zijn g;ezellen gezworenen maakte hij vrede tussen de 

stad Gent en de zoon van Zeger Utendale, die om het leven was geko

men ( G\1). Tenslotte liep hij in het bewogen schepenjaar 1324-25 met 

zes weversknapcn, met .J. de Timmerman en zeven voldersknapen, en 

Jan Rabau, deken van de scheeielers met twee knapen, «achter de poort).' 

om deze in rust en \'Tede te houden ( 70
). \Vat er met Pauwels van Oos

lerzele verder gebeurd is weel men niel. In het schepenjaar 1325-26 

Yinden wij hem niet meer vermeld als fungerend voor zijn ilmbacht op 

~tadskosten. liij was nochtans dat jaar te Gent (1•). Maar dat ~chepen

jaar fungeerde weer een weversknape n.l. Jacob de Joncheere, die reeds 

een rol van betekenis onder de wevers speelde in 1316-17 (1 2
). En hij 

zou het blijven tol in het schepenjaar 1331-32 (1 3
), jaren nadat 

het bewind der Gentse hoofdmannen, althans officieel een einde had 

genomen ( 74
). 

Inmiddels Ladden de vijandelijkheden lussen graafgezinden en rebel

len die reeds geheel West-VIaandern in hun macht hielden een tragische 

wending genomen op 15 juli 1325. In een bloedig gevecht was Willern 

Wenemaer. de Gentse hoofdman nabiJ Deinze om het leven gekomen (1 5
). 

Deze nederlaag van de graafg~ezinden verscherpte nog de spanning. 

Binnen Gent zelf grepen graafgezinden en rebellen naar radicale middelen. 

Uit vrees hun invloed binnen de ~tad zelf en in Oost-Vlaanderen te ver· 

liezen sloten de graafgezinden een pad met de graafgezinde Jan van 

Namen en zijn sleep van edelen en stelden hem lot ruwaard van Vlaan 

deren aan (' 6
). Dit pact dreigde elke verslandhouding met de Westvlaam 

se rebellen te verijdelen. 

Pas was de ruwaard op 12 september 1325 te Genl aangekomen ( 77
) 

of de rebellen, grotendeels gesteund door de wevers, grepen 's ande-

( 69) ib. R. I. 339-342-35!. 

(7) ib. R. I, 389. 

(71) ib. R. I, 415. Ook nog in 1328-29. ib. R. 11, 639. 

(72) ib. R. I. l 17-430. 

(73) ib. R. I. 531. 11. 590-647-703-760-794. 

(74) Er is in de stadsrekening betreffende 1329-30 geen spoor meer van hoofdmannen: 

en dil tot 1338. 

(75) Corpus Chron. Fl. 195-196. Vuylstcke. R. I. 394. 

(76) Vuylstekc. R. I. 432. 

(77) ib. R. I. 442. 
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rendaags naar de macht ( 78
). Het rebels opzet mislukte en de reactie 

bleef niet uit. Tegen de rebenen van buiten werd een economische blocus 

gepland en het verweer werd ook in Oost-Vlaanderen georganiseerd ( 79
). 

Tegen de Gentse weverie werden maatregelen genomen. ln maart 1326 

werden het weversgeld en het leer knapenweversgeld ingevoerd, ( 80
) en het 

is waarschijnlijk dat vele rebelse wevers en drapiers werden verbannen 

of zelf uit de stad vluchtten. Een numerieke minderheid van drapiers en 

wevers bleef echter het buitengewoon bewind der hoofdmannen steunen, 

wat blijken mag uit het voorthestmm van de weversknaap, het voort

fungeren van de hoofdman en drapier Willem van Vaemewijck en de 

verkiezing van graafgezinde drapiers en wevers op de schepenbanken. 

Wij kunnen besluiten : De hoofdmannen ontstonden op het einde 

van 1319, toen de Gentenaars aan een economische blokkade vanwege 

de graaf onderworpen waren. Op 28 februari 1320 werden sommige sche

penen en gewezen schepenen en ontvangers en hun aanhangers, w.o. po{)[

ters, volders., kleine neringen en een sterke groep drapiers en wevers voor 

50 jaar uit Vlaanderen verbannen. Hierdoor werd de politieke invloed 

van de weverie als lid van de stad enigszins verzwakt. De weverie behield 

echter haar weversdeken en haar gezworenen, maar haar macht op de 

schepenbanken werd verminderd. In 1325, nadat de weverie grotendeels 

de anti-graafgezinden in een opstand te Gent had gesteund, had dit noch

tans geen uitsluiting van de weverie uit het stadsbeeld voor gevolg gehad. 

Onder de vijf hoofdmannen behield ze een vertegenwoordiger en haar 

weversknaap neemt de plaats in van haar deken. Deze stand van zaken 

bleef bestaan tol wanneer het builengewoon bewind der hoofdmannen offi

cieel ophoudt te beslaan. «La chute des tisserands » in de periode 1320-

1329 is een reine Frise legende die door de feiten wordt tegen~sproken. 

En verder, indien het waar is dat de royalistischgezinde Gentse patri

ciërs na 1302 uit het stadsbeleid werden gesloten, dan staat het evengoed 

en onbetwistbaar vast dat de klauwaarlsgezinde patriciërs, majores en 

ditiores van 1302 af en al dan niet opgenomen in de ambachten, op de 

schepenbanken vertegenwoordigd waren en hel is niet waar dat. zoals 

sommige historici beweren, alleen « les trois membres de la classe popu

laire » met uitsluiting van de patriciërs na 1302 en met uitsluiting van 

de weverie in 1320, «se partagèrenl Ie pouvoir ». 

(78) ib. R. I. 443. 

(79) J. F. Verbruggen. Un projet d'ordonnancc comtale etc. p. 133. 

( 80) lL Van Werveke. Gentse stadsfin. p. 223. I let weversgeld werd afgeschaft in 

1333, het wevcrslccrknapcngeld in 1335-36. 
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Tenslotte staal hel vast dat, ofschoon er slechts tijdens het bewind 

van Jacob van Artevelde uitdrukkelijk melding wordt gemaakt van drie 

leden van de stad, deze reeds de fado bestonden in het schepen~ 
jaar 1316-17 en waarschijnlijk nog jaren vroeger. Poorterie en ambachten 

waren reeds degelijk georganiseerd in 1311, en wat in het bijzonder de 

weverie betrof. daarin waren drapiers en kapitaalkrachtige lieden opge

nomen die een verantwoordelijke post van schepen, hoofdman, ontvanger, 

procurator en halleheer hekleedden ( 81
). 

(81) In 13î3 maa~ten Jan Tonnekin, Diederik van Iluse, Jan van Veurnc, Jacob vqn 

Landegcm en Lambert Dadegcm, die waarschijnlijk Licvin van Adegem is, on

betwistbaar deel uit van de wevcriC'. 

Onder deze wevers werden stad>pachters Dicderik van I luse en Jan Tonnekin. De 

anderen werden schepenen evenals Dicderik \'an I luse en Jan Y onnekin. Wout 

Ketel. Willcm de Bcrrc. Deze laatste twee werden ook ontvangers. Jan \oan 

Coyengcn werd halleheer. Sommige wevers en drapicrs als Jan ToetC', Celnod van 

Lens, Jan van Steenbeke, Jl\n van der Vloct leenden de stad vrijwillig of ge

dwongen in 1325-26. Werden ook stadspachters Juris de Riddere, Jan van Waes, 

Gillts van Oesterzele, P. De Muenc, enz. 

Rijsel. Arch. Nord. Trésor de~ Chartres J. 550 1\ n° 63 . Vuylsteke. R. I. 
5'>-56-58-59-60-64-69-72. Esp. c•L Pirennc. Recueil 11. p. 454 en vgcl. en 504 en vgcl. 

Dcpauw. R. liJ, 449 en vgcl. Ook onder de volders waren kapilaalkrachligc liC'dcn 

o.m. de dekens Lievin ser Juslqes, Jan van Desselu en Jan de Timmerman die ook 

schepenen en stadspachters werden. Vuylstcke. R. I. 322-323-399. 

195 



DE HOOFDMANNEN 

In de stadsrekeningen slaan de hoofdmannen vermeld nu eens kort

weg als hoofdmannen of hoofdmannen van der stede, dan weer eenvoudig· 

als ontvang~ers, of ontvangers en beleders, of hoofdmannen, ontvangers en 

beleders van al der stede goede ( 1 ). De fado hebben de hoofdmannen 

blijkbaar steeds gelijktijdig hun ambt van hoofdman en van ontvanger 

waargenomen ( 2 ). Er is slechts een kleine onderbreking geweest in 1323. 

Op 23 augustus ging een Gentse deputatie bij de graaf om te vragen of 

hij de Gentse hoofdmannen wou verzoeken opnieuw hun ambt van hoofd

man te bekleden. Zij werden het laatst vermeld op 5 augustus 1323 en op 

13 september van dit jaar fungeerden ze opnieuw ( 3 ). De hoofdmannen 

die schier ononderbroken van einde 1319, zeker van 1 januari 1320 af 

tot 1328-29 fungeerden, waren \Villem Wenemaer, Jacob Oe Mets. Sa

lomon Borluul. Symon Jours en Jan van Coudenhove. Op 13 juli 1325 

sneuvelde \V illem W enemaer. I-lij werd waarschijnlijk op 27 juli vervan

gen door Willem van Vaernewijck ( 4
). Van 15 aug. 1325 tot 15 augustus 

1329 fungeerden Symoen Jours, Jacob De i'1ets, Salomon Borluut, \Vil

lem van Vaemewijck en Jan de Pauw ononderbroken als hoofdmannen 

en ontvangers ( 5 ). De hoofdmannen werden niet steeds op 15 augustus 

g1ekozen. Nu eens werden ze aangesteld op 17 augustus, dan weer 

(1) Vuylsteke. R. I, 134-157-3'26-334-427-237-330-5:29. 

(2) De 5tadsrekening voor het schepenjila~ 1320-21 ontbreekt maar alles laat ver

moeden dat de hoofdmannen die op 1 januari i 320 fungeerden dezelfde waren 

\'an het schepenjqar 1320-21 en 1321-1322. 

(3) Vuylsteke. l, 339-328-229. Volgens de stadsrekening werden eerst aangeduid op 

26 aug. na een contact tussen de oude 5 hoofdmannen en de graaf. als ontvangers 

en beleders van der stede goede : Symon Jours, Willem 'vVE'nemaer, Jacob de 

Mets, Salomon Borluut en Jan van Coudenhove maar tenslotte werden het Symon 

Jours, Jacob de Mets, Gillis Rijnvisch. 'vVill. W enemaer en Salomon Borluut. 

Van Gilli,; Rijnvi5ch vindt men er.hter in de cpariementem geen spoor. Alleen 

kregen zijn <meisenieden> een vergoeding. Vuylsteke. R. I. 319-334. 

( 4) Vuylsteke. R. I. 397-389. 

(5) ib. 397-498-499-566-623-642. Voor 1328-29 vindt men de ontvangers ook als 

hoofdmannen fungerend. ib. R. I, 642. Voor het schepenjaar 1324-25 worden be

halve wat De Pau betreft geen namen ailngegeven. 1VIaar de hoofdmannen bestaan. 

ib. 388-389. Men vindt de ontvan~efs als hoofdmannen vermeld in het schepen

jaar 1322-23 op bladz. 262-323. Zie verder voor 1323-24 bladz. 328-329. Voor 

1319-20 Dcpauw. Cart. Arl. 77. 
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op de 26° van deze maand ( 6 ). Van deze hoofdmannen was eerst Willem 

W enemaer opperhoofdman, ofschoon dit woord nooit werd gebruikt. 

]\ 1aar in de stadsrekening staat geschreven : Wi\lem W enemaer en zijn 

gezellen, en later in 1323-24 Symon .Jours «ende sine ghesellem (1) waar

•rit mag afgeleid worden dat toch aan \Villem Wenemaer en nadien aan 

Symon Jours en grotere betekenis moet worden toegeschreven. 

Het is niet mogelijk vast te stellen waar en op welke wijze de hoofd

mannen uit deze periode werden aangesteld. Geen enkele kronijk, geen 

enkel authentiek bescheid brengt hier enige opheldering. N. Depauw 

meende dat ze werden aangesteld door de schepenen en door de poorter~. 

Maar deze bewering benrst op g~een bewijsgrond. Prof. H. Van \Verveke 

deelt mede dat de hoofdmannen de poorterie vertegenwoordigden van de 

verschillende parochies ( 8 ). 

ls het mogelijk dat sommige hoofdmannen tot de poorterie behoorden, 

waarschijnlijk is het dat niet alle hoofdmannen «poorters» waren. Zonder 

twijfel was Willem van Vaernewijck een drapier en Jan de Pau een vol

der ( 9 ), al kunnen beiden, spijt ze tot de weverie of de volderie behoor

den ook lid zijn g,eweest van de poorterie ( 10
). Het lijkt echter ondenkbaar 

dat alleen de poorters hoofdmannen aanstelden, dan wanneer ook de 

kleine neringen en de volders mede op de schepenbanken zetelden en een 

meerderheid vormden ten aanzien van de vertegenwoordigers van de 

poorterie ( 11
). 

Dat de hoofdmannen in de vijf Gentse parochies : St.-Jan, St.-Ni

klaas, St.-Michiel, St.-Jacob en St.-Pieter (1 2
) werden gekozen is mogelijk, 

zeiL waarschijnlijk, gelet op de aanstelling van de hoofdmannen in het 

jaar 1346 ( 13
), en nadien. Niettemin mag worden aangenomen dat twee 

hoofdmannen, .facob Dernets en Symon Jours woonden in dezelfde St.

îv1ichielsparochiè ( 14
). Het kan bovendien waar zijn dat de hoofdmannen 

niet in de parochies, maar tijdens een volksverzameling op een of andere 

(6) Vuylsteke. R. I. 233-319. 

(7) ib. I. 143-326. 

(8) 1-1. Van Werveke. Gentse stadsfinanciën. 74-334. 

(9) Oep<\UW. R. JIJ. 459. Vuy!steke. R. 11. 792-850. 

( 10) Rogghé. De samenstelling der Gentse schepenbanken p. 29. 

( 11) Ook na de Kwade Maandag in 1345, loen de wevers te Gent een bepaald over

wicht uitoefenden waren er onder de fungerende hoofdmannen leden van de 

kleine neringen en de voldcrie. Zie Rogghé. Gemeente ende Vrient. 110. 

(12) Depauw. R. I. 213. 

(13) Oepauw. R. 111. 79. 

( 14) Depauw. R. I. 127. A. Van Lokeren. I list. de I' abb. St. Bavon p. 58. Jan de Pau 

woonde op het St. Pietersdorp, Wenemacr op hel Veerleplein. Van Vaernewijck in 

de Onderstraal, Salomon Borluut op de Korenmarkt, later in de Schelslraal. Zie 

verder. 

197 



plaats. zo bv. op de Kouter, op de « Plache » voor het schepenhuis of 

op de Vrijdagmarkt ( 15
) werden gekozen en aangesteld. Zo mag men aan

nemen dat op 3 januari 1338 Jacob van Arlevelde en zijn collega's werden 

aangesteld op een volksmeting op de Vrijdagmarkt es). Van de hoofd

mnnnen die van 1319 lot 1329 fungeerden kan alleen met zekerheid wor

den gezegd dat ze graaf- en koningsgezind waren. wat blijken mag uit 

hun strijd tegen BrUigJge en dezes Westvlaamse aanhangers. die tenslotte 

te Cassel sneuvelden tegen de Fransen en de grafelijke partijgangers. nadat 

ze reeds Ie Oudenaarde, te Deinze. te Assenede en te Balgerhoeke door 

de Gentenaars waren bevochten ( 17
). 

Als ontvangers en beleders van al der stede goede zwoeren de hoofd

mannen « up haren heed :» ( 18
) terwijl de schepenen elk jaar moesten 

zweren op het Sint Blasiuskruis uit de St.-Janskerk (1 9
). Als ontvangers 

hielden ze rekening op de Halle en trokken in hun dubbele hoedanigheid 

van ontvanger en hoofdman met de schepenen mee op parlementen met 

of zonder de graaf ( 20
). Ze vergaderden zowel overdag als 's nachts met 

de schepenen (2 1
). Zij waren niet alleen militaire aanvoerders en beheer

ders van de stadsfinancies maar ze traden ook op als diplomatieke agen

ten. ontwikkelden een sociale activiteit, fungeerden als raadsheren zo voor 

de graaf en r:le zijnen als voor cte Gentse schepenen. ze beheersten kortom 

het gehele militaire. politieke. financiële.sociale en economische leven van 

de Gentenaars ( 22
). Ze genoten van de stad een wedde van 8 p. gt'. 

's jaars ( 23
). Ze genoten ook een vergoeding van 2 s. gr. 's daags voor de 

onkosten verbonden aan parlementen en reden ( 24
). Ze werden boven

dien vergoed voor de onkosten die ze deden in de heervaard ( 25
). Ze be

schikten over een aantal knapen. die evenals zij zelf recht hadden op een 

tabbaard « te wintere en te zomere ». Dit winterkleed en zomerkleed 

(15) Dit was hel (!eva! in de eerste helft van de XJVe eeuw. DPpauw R. I. 211-215-216. 

Vuylsteke R. I. 261. 

(16) Depauw. R. I. 211. liet is mogelijk dal het Tooghuis waarvan eerst uitdrukkelijk 

sporen te ontdekken zijn in de revolutionaire periode van Jan Y oPns-Filips van 

Artcvelde, reeds bestond in 1338. De hoofdmannen uit de periode 1379-81 legden 

hun eed af voor het vol~ op hel Tooghui3. 

( 1 7) Vuylsteke. R. 11. 672-653-675. I. 435-437 

(18) Vuylsteke. R. I. 319. 

( 19) ib. R. I. 332. 

(20) ib. R. I. 544-545-233-335. 

(21) ib. R. 11. 642. 1. 157. 

(22) Zie voor hun handelingen, hun activitPit volgPnd hoofdstuk. 

(23) Vuylsteke. R. I. 250. 11, 646. De wedde van de dekens varic<>rd<' vnn 10 tot 

20 p. gr. 

(24) ib. R. 1. 338. 

(25) ih. R. I. 388-389. 
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bestond uit kort blauw laken, soms groen en geslrijpt laken, ook uit 

« g!escaect » laken ( 26
). De hoofdmannen kregen bij gelegenheid van 

een bezoek van de gravin een speciale kledij, wat ook geschiedde toen ze 

in 1328 in het Franse leger waren ( 27
). Toen de stad bij feestelijke gele

genheden uittrok, hetzij bv. naar de jaarlijkse septemberommegang te 

Doomijk of naar het schuttersfeest op de kermis van Lessen, ( 28
) werd 

de begeleidende hoofdman voor zijn reiskosten vergoed. Oe knapen van de 

hoofdmannen werden voor menig doel gebruikt. Ze speelden boodschap

per, moesten de stad in troebele omstandigheden meehelpen in rust en peis 

te houden, ze trokken mee op militaire expedities, waren vangers van ban

nelingen, hielpen mee om het Gents privilege op de draperie te doen eer

biedigen, enz. ( 29
). Sommige hoofdmannen leverden voor hun collega's 

en voor hun knapen laken aan de stad. wat ook geschiedde voor de stads

klerken, de \Vitte Kaproenen, de zelschuttrers ( 30
). Anderen leverden 

< prosenten » aan de stad ( 31
). 

Prosenten zelf werden door de stad geschonken aan familieleden van 

de hoofdmannen. zo b.v. bij gelegenheid van het huwelijk van de dochter 

van een hoofdman ( 32
). Door bemiddeling van de boden van de stad 

onderhielden de hoofdmannen contact met het grafelijk huis, wisselden 

brieven ermede. Ook met Gentse procuratoren, zo b.v. aan het hof te 

Doormjk ( 33
). Als ze met een opdracht naar het buitenland reisden hiel

den zij er een ware kanselarij op na, zoals dit het geval was met de hoofdmaiL 

Jacob De Mets ( 34
) _ Kortom, zij vormden met de Gentse schepenen een 

buitengewoon bestuur, dat hun niet alleen naam, maar ook gezag en 

invloed verleende. 

(26) ib. R. 11. 587-644-675. 

(27) ib. R. II. 675-643. 

(28) ib. R. I. 158-328. 

(29) ib. R. I. 342-166-160-167-352-452. 11. 561-ól7-li6G. 

(30) ih. R. I. 329-386. 

(31) ib. R. I. 157. 

(32) Vuy]stekc. R. I. 528. 

(33) ih. R. I. 163-165-167-169-2<11-147. 

( 34) Zie verder. 
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DE WETTELUKHElD DER GENTSE HOOFDMANNEN 

Het bestaan van hoofdmannen, althans diegenen die door het volk 

in beroerde tijden werden aangesteld ~ er waren ook grafelijke hoofdman

nen en ambachtshoofdmannen ~ werd steeds door de graaf en door de 

Franse koning' bestreden. Toen na hel verdrag van Athis hoofdmannen 

de leidirugl namen van een verzetsbeweging in het Waasland werden dezen 

na hur. nederlaag of wel verbannen of wel aan de galg gehangen ( 1 ). 

Tijdens de grote beroerte in het Westland werd op 28 april 1324, overeen

komstig een scheidsrechterlijke uitspraak van Robrecht van Vlaanderen 

in overleg met de drie stecte'l, geoordcel cl dat de hoofdmannen « sijn ghe

daen ende le niele » ( 2 ). Op 9 april 1324 en op 24 juni 1324 verklaarde 

de ~raaf « que tous haofmans et marischaus seront mis jus en lout Ie 

terrouer du Franc » (3). Ook het verdrag van St.-Omaars of van Arke 

stipuleerde dat de hoofdmannen hadden afgedaan ( 4 ). Tenslotte besliste 

koning Filips VI van Frankrijk op 20 dcc. 1328, dat Brugge geen dekens 

hoofdmannen of kapilt>ins (Ho mans of Chivetains) meer mocht in leven 

houden. Üp straf van dood was het trouwens in 1330 aan alle rebelse 

steden en casselrijen uil de periode 1322-28 verboden vinders, dekens. 

hoofdmannen en ambachtshoofdmanen aan te stellen ( 5 ). Graaf en Franse 

koning waren hel dus eem om het beslaan van hoofdmannen te bestrijden. 

Welke was nu de houding van de graaf te~enover de Gentse hoofd· 

mannen in het bijzonder? In een verzoekschrift dat de Gentenaars aan 

de graaf richtte:l op I januari 1320 wordt deze laatste bekend gemaakt 

dat naasl de Gentse schepenen en raad ook hoofdmannen fungeerden. 

Ook in een brief van 31 januari 1320 waarin Gent de g'faaf verzocht op

nieuw in zijn gunsten le worden opgenomen was er alweer sprake van 

hoofdmannen. Ook een ander verzoekschrift van 25 februari 1320 ging uit 

van de Gentse schepenen, raad en hoofdmannen ( 6 ). De Gentenaars 

verborgen dus geenszins het heslaan van hun hoofdmannen. Het is waar

schijnlijk, wellicht zeker dat graaf Rohrechl van Bethune hel beslaar. der 

Gentse hoofdmannen heeft goedgekeurd. 

(I) Annales Gandcnscs (F. Brcntqno) p. 99. 

(2) Pircnne. Soulèvcmcnl. lï9. 

(3) Gilliodts-VanSevcrcn. lnv. I. 350-342. 

( 4) Limburg-Stirum. Codex diplom. 387-390. 

( 5) Viard. La Guerrc de Fl. 378-3ï9. 

(6) de St. Gcnois lnv. 392-393. 
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Tijdens de troebelen van 1322-28 erkende de facto Vanne Guy, 

ontvanger van de Franse koning in Vlaanderen in een brief van 

27 maart 1324 het hestaan der Gentse hoofdmannen (7). Ook de ruwaard 

Jan van ~amen wettigde als het ware hun bestaan. niet alleen de facto 

maar ook de jure in 1325 { 8 ). Graaf Ladewijk van Nevers richtte zich in 

een brief van 3 februari 1326 tot de schepenen, raad en hoofdmannen van 

de steden van Gent en Oudenaarde, brief waarin hij bevestigde de ordon

nantie van zijn oom, de graaf van Namen, betreffende de gepleegde on

trouw in Vlaanderen ( 9 ). 

Er is meer. Op 23 augustus 1323 gingen twee Gentse schepenen 

met Pauwels van Oosterzele vanwege de wevers, en Staes Cabilliou 

vanwege de volders naar Deinze bij de graaf om deze te verzoeken bij 

hem te ontbieden de Gentse hoofdmannen, opdat deze zouden willen 

blijven in hetzelfde beleid « daer sy inne ghewest adden te voren ». De 

graaf ontbood de hoofdmannen voorvoets en 's anderendaag]s trokken dezen 

naar Deinze met een Fchepen en ze « gheloefden daer le doene dal mijn 

bere wilde » ( 10
). Hieruit mag blijken dat graaf Ladewijk van Nevers nid 

alleen van het bestaan der Gentse hoofdmannen op de hoogte was maar 

dit zelfs bekrachtigde en bevestigde Het was trouwens mogelijk hoofdman 

in Vlaanderen le worden mits een restrictie « het ne ware bi also dat het 

ware hi den beveelne van min en here van Vlaenderen » ( 11
). 

Ongetwijfeld heeft de overeenkomst van Arke in april 1325 het be

staan van alle hoofdmannen in Vlaanderen verboden ( 12
). Dit belette 

echter niet dät de rebellen in West-Vlaanderen en de graafgezinde Gente

naars hun hoofdmannen in functie hielden. Na de nederlaag van de 

rebellen le Cassel was hel evenwel afgelopen met hun hoofdmannen. ln 

de Gentse stadsrekening van het schepenjaar 1329-30 is er ook geen spoor 

meer te ontdekken van hoofdmann<>n. f\.llaar de graaf klaagd·~ er echter 

over dat. in strijd met de vrede van Arke, de Gentenaars loch nog dekens 

en hoofdmannen onderhielden ( 1
:
1
). I-lij I iel door zijn baljuw, met (Ie 

edelen Blok en Josse van Emsrode als getuigen, de Gentenaars verbod 

opleg.gen er nog te laten fungeren. waarop deze laatsten antwoordden 

(7) Van Duyssc. lnv. 107. 

(8) ib. 109. 

(9) ib. 110. 

( 10) Vuylst<'l<c. R. I. 339. 

( 11) Schriftelijke vcrklaring afgelegd door Lambr"chl Brmin van Calveketc, rebels West

vlaams hoofdman, die zich in I 32'i aan de graaf onderwierp. PirPnnc. Soulève

mcnl 181. 

( 12) N. Depauw. Cart. Art. 102. 

(13) ib. 
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dat zij er geen meer hadden 14
). Zij waren echter in functie onder de 

bedekte naam van ontvangers en he leders ( 15
) en dit werd tussen Gen

Fenaars en graaf. die Gent onder zijn centraliserend en absolutistisch gezag 

wou brengen, een twistpunt onder vele anderen. Tenslotte aanvaardden 

heide partijen de arbitrage van André de Florence, bisschop van Doornijk. 

Üp 28 oktober 1335 hoorden de Gentenaars de scheidsrechterlijke uit

spraak in de abdij van Eechout te Brugge, uitspraak die op 3 november te 

Kortrijk werd geratifieerd en door de waaL zijn raad en de twee steden 

Brugge en leper, en door de schuldige Gentenaars, waaronder Willem van 

Vaernewijck. een der briljantste hoofdmannen uit de jaren 1325-29 (1 6
). 

Dit jaar fungeerde hij te Gent als ontvanger van het zoengeld (I 7 ). 

!-let feit dat de graaf gekant was tegen het bestaan van hun hoofd

mannen, die krachtig hadden meegeholpen hem zelf te verlossen uit de 

greep der rebelse Bruggelingen en die ook zijn eer en zijn gezag legen de 

rebellen hadden verdedigd, had een verwijdering tussen graaf en Gente

naars voor gevolg, des te meer daar de graaf zich ook in andere Gentse 

aangelegenheden kwam te mengen. Deze grafelijke inmenging werd een 

van de oorzaken van het gunstig klimaat dat Jacob van Artevelde te Gent 

vond toen hij als hoofdman naar de macht greep en met zijn vier colle

ga's een nieuw builengewoon beleid in leven riep. 

In feite hebben cle Gentenaars niets gewijzigd aan de organisatie 

van het bestuur van hun stad. Ontvangers en dekens ( 18
) bleven onmid

dellijk na de uitspraak van de Doornijkse bisschop en ook in de volgende 

jaren als dusdanig in functie lot 3 januari 1338, toen een nieuwe tijd zou 

aanbreken. 

(14) ib. 108-109. 

( 15) ib. In 1335 waren toen S. Borluul, deken 'an de poorters, Jan van \Vi('ndeke, 

deken van de volder;. Jacob Deynoel, deken van de kleine nering<'n. Vuylsteke. 

R. 11. 991 Ontvangers waren : Jan :vlasch. J'!n Borluul. W. Van Vaemewijck, 

Clais de Keyser en Symoen Damman. 1b. 11. 990. 

(16) ib. 111-112-113. 

(17) Vuylsteke. R. 11. 990-998. 

(18) In 1336-37 werden ontvangers : Gelloet Damman. Jan de Papc. P. Van der Coutrcn. 
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Jf!cob Deynoet en Clais de Keyzer. Dcpauw. R. I. I en 2. Tegelijk was Jacob 

Deynoet heleder of deken van de kleinr) neringen . .lan van Wiendeke bleef LeledN 

van het volambacht tot hij vervangen werd door Jan Bredbaard op 1 mei 1338. 

ib. 39. Van E:en deken van de poorters was geen spoor meN. In 1337-38 werden 

ontvangers : Salomon Borluul, Willem van Vqcrnewijc, Clais Utenhove. Jacob 

Deynoet en Clais de Keyzer. ib. I. 108. Voor .lacob van Artevelde hoofdman werd 

waren blijkbaar deken : Clais de Keyzer voor de poorters. ofschoon dit niet V'('r

mPid wordt, Jan Breelbaard voor de· volders en \Villem Y O('ns die lacob D('ynoet 

was opgevolgd. ib. 155. Met v[ln Artcveiele viel Sal. Borluut W('g als ontvanger en 

kwam een nieuwe deken bij, nl. deze van de w0vers, die waarschijnlijk de pluals 

van de deken der poorters innam. 



\ VILLEJ\1 WENEMAER 

Onder alle hoofdmannen die van 1320 tot 1329 fungeerden was 

zeker \Villem W enemaer de meest geschoolde politicus. I-lij begon ver

moedelijk zijn carrière in 1312 toen hij Lot schepen werd gekozen, ambt 

dat hij nogmaals in 1315 en in 1 318 bekleedde ( 1 ). In 1314 was hij ook 

halleheer geweest te zamen met de rijke lakenhandelaar Boidin van Ra

verschoot en de drapier Jan van Co yengem ( 2 ). Nog voor hij in 1320 tot 

hoofdman werd aangesteld had hij enkele belangrijke opdrachten vervuld. 

In 7.ijn hoedanigheid van halleheer trok hij mee op deputatie naar Male 

ten parlemente « omme den ghenscen voud van Ghent af te doen 

lecgene. die die van Brugge helden ende andre lieden ». Een andere maal 

trok hij met edelen en Gentse poorters om getuige te zijn van het beroep 

dat Lodewijk. graaf van Nevers aantekende bij heL hof te Rome tegen de 

vexaties die hij vanwege de Franse koning moest onde11gaan ( 3 }. Moet 

hieruit worden afgeleid dat W enema er de parlij koos van de Vlaamse 

erfprins, die toen anti-F ransgezind was? En was W enema er die als 

Gents voorschepen de eed aflegde in de handen van een Frans commis

~aris, zo onstandvastig als de erfprins. die later Fransgezind werd zoals 

\Venemaer? Wij weten het niet. Op 2 augustus 1317 liep W-enemaer 

over « de prochies » mee naar leper tot de gezanten van de Paus « ten 

parlemente daer al tland was » ( 4 }. Was het wegens zijn politieke erva

ringen of wegens zijn atletische gestalte ( 5 } _________, hij was in 1308 ook reeds 

wegens opstandigheid door de baljuw beboet geworden ( 6
) _________, dat de 

strijdvaardige Gentenaars hem einde 1319, zeker op 1 januari 1320 Lot 

hoofdman aanstelden? Wat er van zij, vlug moet hij tot de conclusie zijn 

gekomen dat een open strijd Legen de g;raaf geen zin had. vermils hij zelf 

als promotor optrad om de star! weer in de gunst van de graaf Le 

brengen ( 7 }. Of hij een rol heeft gespeeld in de verbanning van schepenen 

en gewezen schepenen en ontvangers in februari 1320 weten we niet. 

Toch mag men veronderstellen dat hij en zijn collega Jacob Dernets geen 

(I ) Mcmoricbo,.k 19-23-25. 

(2) Vuylstckc. R. I. 72. 

( 3) Limhurg-Stirum. Codex 11. 22ó. 

(4) Vuylsteke. I. R. 118. 

(5) Corpus Chron FL Chronicon. J'J(, (uiig. J)<•>meclt.). 

(G) Vuylstekc. R. I. 44. 

(7) Depnuw. Cnrt. Art. 77. 
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partij kozen voor de verbannenen, vermits hij mede te Genl aan het bui

Lengewoon beleid bleeL 

Tijdens zijn verder hoofdmanschap maakte Willem Wenemaer deel 

uit, hetzij alleen, hetzij met Gentse schepenen en andere poorters van 

Lalrijke deputaties, o.m. op 15 sept. 1321 naar Rupelmonde om Lodewijk, 

graaf van Nevers, met zijn vader Robrecht van Bethune, graaf van Vlaan

deren te verzoenen ( 8 ), op 12 oktober 1321 naar Brugge ten parlemen te 

met betrekking tot èle zaak van de heer van Oendermonde en tot deze 

van twee Gentse poorters van wie er een, T arwelande, tot een tweege

vecht te Aalst was uitgedaagd. Van Brugge trok hij naar Damme « ter 

daghvard » waar Jan van Namen en de steden Gent en leper een beslis

sing zouden uilspreken in een geschil onder Brugg;elingen ( 9 ). Op 5 en 

J 3 november trok hij alweer naar Kortrijk bij de graaf, blijkbaar terwille 

van de zaak van de twee Gentse poorters Huge de Jonge en T arwelande, 

en ook om de graaf te onderhouden over « tareesl van Engeland » ( 10
). 

[-Jet volgende jaar, op 1 juni 1322 werd hij door Robrecht van Vlaande-· 

ren te Kortrijk ontboden, ( 11
) en op 22 juni reisde hij met zijn collega 

Salomon Borluut en drie andere Gentse voormannen naar Kortrijk om de 

reeds le Kortrijk met de graaf parlemenlerende schepenen te adviseren in

zake het behoud der Gentse vrijheden ( 12
). En helzelfde jaar nog, op 

12 augustus 1322. trok hij mede naar Deinze om er de gr.aaf te verzoeken 

dat hij zijn kiezers naar Gent zou sturen ( 13
). In het schepenjaar 1322-23 

reed hij met de Gentse schepen Gelnoot den Amman naar Brugge bij Je 

heer Jan van Namen om met de gezanten van leper te spreken over « der 

bederve vander stede van Brugge » ( 14
). Op 14 september 1322 was hij 

met zijn collega Salomon Borluut te Kortrijk op een landsparlement met de 

graaf en waar « over der bederve » van Brugge werd gehandeld ( 15
). Op 

15 oktober 1322 ging hij te Menen de jonge graaf Loclewijk van Nevers, 

die voor het eerst in het land kwam. begroeten ( 16
). Op 26 oktober 1322 

trok hij mede naar Brug~ge om de hevrijding te bepleiten van de heer Van 

Namen ( 17
). Nog op hel einde van dezelfde maand, op 31 oktober, 

woonde hij een parlement bij te leper, waar de graaf een akkoord zocht le 

bewerken met de graaf van Henegouwen, om Engeland om een « verste » 

(8) Vuylsteke. R. I, 148. 

(9) ib. I, 149. 

( 10) ib. 
( 11) ib. I, 154. 

(12) ib. I, 155. 

(13) ib. I, 156. 

( 14) ib. I. 241. 
(15) ib. I, 241. 
(16) ib. I. 243. 
(17) ib. I. 243. 

204 



te verzoeken en om van de graaf zelf andere punten betreffende de Gentse 

\Tij heden « te bejaghene « ( 18
). 

Op 14 november 1322 trok hij mede naar Geraardsbergen ten par

lemente terwille var.. de vrede met Heneg~ouwen en om het verkrijgen van 

enkele \Tij heden bekomen werden { 19
). Op 1 december 1322 vertrok 

hij naar Brugge om de graaf bij te slaan « ter vaerd van Parijs » en om

wille van de Gentse vrijheden die de graaf daar bezegelde { 20
). Het vol

gende jaar op 14 februari 1323 trok hij in gezelschap van Guy van Vlaan

deren e.a. ten parlemente te Brugge om van de Franse koning een vrijge

leide le bekomen {21 
). Behalve een parlement dat hij te Kortrijk hijwoon

de en waarop ook de graaf aanwezig was, woonde hij op 10 juni 1323 er 

een ander bij waarop Gentse gezanten met anderen waren ontboden door 

Guy van Vlaanderen { 22
). Op 7 juli liep hij te Brugge de Gentenaars 

adviseren die met gezanten van andere Vlaamse steden waren vergaderd 

om het beleid van de graaf te bespreken { 23
). Tenslotte was hij een der 

Gentse gedeputeerden die de graaf t.e Deinze bij zkh ontbood op 

5 augustus 1323. Op 24 augustus trok hij met de vier andere hoofdman

nen alweer naar Deinze bij de graaf { 24
). In september 1323 trok \Vene

rnaer met zijn collega J. Van Coudenhove naar Damme om er «ten 

werke » te voorzien { 25
). In dezelfde maand trok hij met Salomon Bor

luut, de schepen Jacob Borluut en Jan Ingele naar Doornijk om er de 

fiertel te dragen in de jaarlijkse ommegang { 26
). 

Op 7 november 1323 reisde hij met de hoofdman Jan Van Couden

hove naac Brugge en vandaar naar het Vrije om « den pays te makene 

tusscen dien vanden Vrihen ende haren lieden van den discorde dat sy 

ad den onderlinge » { 27
). In februari 1324 trok hij met Salomon Borluut 

tot tweernaal toe naar Kortrijk om met de graaf te beraden hoe men 

..- donruste die es in W estvlaendren en de daeromtrent» mocht stillen ,_...., het 

betrof hier waarschijnlijk het oproer van Clais Zannekin, ,........, { 23
) en ook 

het sturen van gezanten naar Engeland om een « verste » die op 12 april 

( 18) ib. 

( 19) ib. 

(20) ib. 

(21) ib. 

(22) ib. 

(23) ib. 

(24) ib. 

(25) ib. 

(26) ib. 

(27) ib. 

(28) ib. 

I. 243. 

I. 244. 
I. 244. Üp dil parlement werd de vrede met Henl'gouwen gesloten. 

I. 245. 

I. 248. 

I. 248. 

I. 249-339. 

I. 359. 

I. 256. 

I. 340. 

I. 341-342-347. 
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1325 werd « ghemaect tusscen lngeland ende Vlaendren > { 29
). Toen de 

'J\1 estvlaarnse rebellen Oost-Vlaanderen binnenvielen en Gent poogden 

te isoleren trok Willem Wenemaer op 15 juli uit om een omsingeling te 

doorbreken. Nabij de Reeklingbrug biJ Deinze werd tussen graafgezinde 

Gentenaars en \Vestvlaamse rebellen slag geleverd. Wenemaer en ruim 

vijf entwinlig andere Gentenaars verloren hierbij het leven { 30
). Wene

rnaers dood werd door vele Centenaars betreurd en zeker door zijn echt

genote. 'J\!illem was gehuwd met J'vlargarela de Bnrne, dochter van de 

Gentse patriciër Jan de Brune en dezes vrouw Lisebette ( 31
). Beiden, Wil

lem en zijn vrouw Margarela, hadden op 26 juli 1323 afstand gedaan van 

hun huis en erf. mel alle gelagen die erbij behoorden, en die genoemd wer

den «hel Paradijs» !en behoeve van de armen van de stad. liet Paradijs was 

gelegen rechtover het Gravensteen op de St.-Veerleplaats ( 32
). Trooste

loos sinds de dood van haar man wijdde J'vlargareta de rest van haar leven 

aan dit armentehuis, waarin zij zelf op 23 november 1330 lot zuster werd 

gekleed en haar knape Zeger Lol broeder ( 33
). J'vlargaretfl de Bnme over

leed in 1352 en het Paradijs, ook W enemaerhospitaal. later St.-Laurens

hospitaal genoemd. werd een twistpunt onder partijen. Over \Venemaers 

eigen familie is weinig bekend. \Villem had twee broers. Jacob en Boi

din ( 34
). Deze laatste zou te Gent een militaire rol spelen als leidsman 

van de Witte Kaproenen. Hij werd blijkbaar aan de Reeklingbrug waar zijn 

broer sneuvelde, door de Brugse rebellen gevangen genomen ((35
). 

Verwant met Willem waren ook Lievin en Jan W enemaer. Geen ander 

\Venemaer bracht het ooit zover als Willem, di~ schepen, ontvanger en 

hoofdman werd van die goede stede Gent en die door de graaf werd 

genoemd « nos chiers el ameis Willaumes Wenemaer, bourgois de no 

ville de Gand » ( 36
). In een brief van V arme Guy, een ontvanger van de 

Franse koning in Vlaanderen, werd Willem « messire > genoemd ( e7
). 

\Villem \Venemaer was blijkbaar drapier van beroep ( 38
). 

(29) ib. I. 350. 

(30) De Gentenaars trokken uit op 15 juli. Vuylsteke. R.. I. 394 ... > Adam van Synay 

... Van der bancclocken te Iudene smacnd doe men trac te Deinze>. 

( 31) Dierickx. Mémoirc sur la ville de Gand 11. 540. 

132) ib. 

(33) Vuylstekc. R. 11. 762. 

(34) Dierickx. o.c. 11. 540. Vuy!steke. R. I, 513. 

(35) Documents rdatifs à l'hopital clu paradis ou de 'vVenemaer sous !'ancien régime 

(1323-1796). p. 2 en Vuy!steke. R. I. 449-396. 11. 920. 

(36) de St. Genois. l·listoirc de l'hospice de \Venem&er p. 33. Een Jacol:. \Vencmuer 

was brouwer te Gent. Depauw. Cart. Art. 587. 

(37) Van Duyse. lnv. 106. In de staelsrekening werd hij ook genoemd <scr \ViiiPm). 

Vuylstekc. R. 11. 762. 

(38) I lij leverde de stad meermaals laken. Vuylsteke. I. 329-386. 
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JACOB DE METS 

Van een ander type, even strijdvaardig als Wenemaer, maar enigszins 

anders georiënteerd was de hoofdman Jacob de Mets uit de St.-Michiels

parochie.. Hij was ongeveer legelijk met W enema er lot de politiek geko

men, nl. in 131 r toen hij schepen werd (I). Vier jaar later, op 18 augus

tus 1316 trok .lacob de Mets, LJonder ontvanger of schepen te zijn. als 

gedeputeerde « over de parochiën » mee de vrede bevestigen die besproken 

was tussen de Franse regent en Vlaanderen. In oktober 1316 trok hij alweer 

naar Parijs «ten parlemente » om dezelfde vrede met Frankrijk nogmaals 

van stadswege te confirmeren. Daar deze vrede noch door de graaf noch 

door zijn onderdanen werd nageleefd vertrok Oernets in januari 1317, na

tuurlijk in opdracht van de stad, weer naar Parijs om le weten « de verze

kerthede van de payse, die de (Franse) coning doen wille den 

grave > ( 2 ). Was het om reden dat Jacob koningsgezind was dat de graaf 

Jacobs laken te Oudenaarde deed aanslaan, zodat Gentse schepenen ei1 

een halleheer te Male de graaf gingen verzoeken Jacobs goed vat~ 
< tarreesl tonloene » ? Mag uit dit aanslaan van laken, toebehorend aan 

De Mets worden afgeleid dat hij ook drapier was, wat enigszins kan beves

lrgd worden door het feit dat Jacob ook laken verkocht ( 3 ) 7 Wij blijven 

het antwoord schuldig. Staal het vast dat Jacob De Mets met Willem 

W enema er hoofdman en ontvan~er van Gent werd einde 1319, eerst voor 

het schepenjaar 1321-22 laten de stadsrekeningen iets los betreffende zijn 

nieuwe carrière, waardoor hij als een beproefd financieel diplomaat be

kendheid moet verworven hebben. Op 21 augustus 1321 ging Oernets als 

hoofdman met een paar Gentse schepenen ten parlemente naar Kortrijk, 

waar « het land > was ver,gaderd om « raed tebbene met mine here van 

Vlaendren upte vard van Dornijk, daer se Ladewijk van Nivers adde Le 

commene >, en om de taxatie van het koningsgel cl. Jacob ging toen Lij 

Lodewijk van Neversen keerde naar Kortrijk terug. Op 17 november 1321 

(I) Memorieboek 18. 

(2) Vuylstekc. R. I, 109-111-114. Onder de lieden die <clc prochies> vcrtegenwoordig

den moeten ook we~ers en volders geteld worden nl. Jan van Veume, wever c'n 

Jan de Voghcl. volder. Vuylsteke. R. I. 118. Lille. Arch. Nord. Trésor des Char

tres reeds geciteerd. 

(3) Vuylstckc. R. I. 157. 
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reisde hij naar Parijs om « te bejagene zeker ( hede) of zekere 

varste van de schuld van de stad ». Hij bleef toen tien weken in de Franse 

hoofdstad. hield er als het ware een kleine kanselarij op na, en zond brie

ven van de koning naar Rome, zond boden uit naar Rome en naar Gent 

en begiftigde met « hovessceden » de heer van Sulgie, 's konings klerk ( 4 ). 

Op 4 maart 1322 ging hij met Gentse schepenen te Bmgge de overeen

komst tussen Brugge en Cent confirmeren ( 5 ). Üp 30 maart vertrok hij 

naar Parijs « omme genade te krijgen van de Franse koning betreffende 

het « ghedinge » van de stad. De Gentse leiders hadden toen reeds gere

g_eld contacl met Gentse verbannen Leliaards te Parijs. Met een van 

dezen nl. 'IJ\! asselm liaec die te Parijs woonde, poogde Jacob van de 

koning « een verste» of uitstel van betaling te krijgen betreffende 

de Gentse schuld, ( 6 ) en begin augustus 1322 trok hij met een 

brief van de Franse koning lot de baljuw van « Tomosis » opdat deze het 

door de koning aangeslagen koren en ander goed van Gentenaars zou 

vrijgeven ( 7 ). 

Men zal constateren dat Jacob De Mets steun voor de Gentse stede 

zocht en vond bij de Franse koning. Inmiddels had Jacob dat jaar nog tijd 

gevonden om met zijn knapen en zijn confraters de stad in « mste en 

payse » te houden, waardoor hij zijn nering had moeten « verletten > ( 8 ). 

Er werd dat jaar trouwens gevochten tegen de hoofdmannen aan de St.

Michielsbrug ( 9 ). Datzelfde jaar deed hij zijn vrienden te Rome o.m. de 

kardinaal van Viane, met «ghemingd » laken bedenken ( 10
). In september 

zonden zijn collega's Jacob weer naar Parijs met betrekking tot de Gentse 

schuld aan de Franse koning, en « omme den coning te betalne bi ter

mine ende om me gratie te inpetrerne ende om me ons (lees : Gents) coren 

tebbene » ( 11 
) • Deze keer bleef hij 29 dagen uit de stad. Kort voor zijn 

vertrek naar Parijs was de Vlaamse graaf gestorven en hierdoor kwam 

Vlaanderen op een keerpunt. Met Ladewijk van Nevers. niet te verwar

ren met zijn vader, de graaf van Nevers. zou Vlaanderen volop koers 

moelen zetten op Frankrijk. In deceml.er 1322 was De Mets opnieuw te 

Parijs « ten parlemente » md gezantPil \'an andere Vlaamse steden w de 

nieuwe graaf. die door de Fran.>e koning was ontboden. Jacob zou alweer 

(4) ib. R. I. 147-150. 

(5) ib. R. I. 150. 

(6) ib. R. I. 155. 

(7) ib. R. I. 156. 
(8) ib. R. I. 160. 
(9) ib. R. I. 167. 

(10) ib. R. I. i57. 
(11) ib. R. I, 242. 
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met de konmg onderhandelen over de Gentse schuld en pogen het reeds 

verkregen \Tijgeleide te verlengen ( 12
). In februari 1323 reisde Jacob De 

I'-Iets weer naar de Franse hoofdstad alwaar de Vlaamse graaf het verdrag 

tussen Vlaanderen en Parijs van september 1316 confirmeerde ( t 3
). In 

september 1323 trok De tv1ets met zijn colleg.a, de hoofdman Jan van 

Coudenhove naar de ommegang te Doornijk om er met andere Gentenaars 

de fiertel van 0. L. Vrouw te dm!!len ( 14
). Op 21 december 1323 ver

trok hij voor de zoveelste maal weer met een diplomatieke opdracht naar 

Parijs om te komen tol een overeenkomst tussen dt' stad Gent en de lom

barden. en om er verder te handelen over het geding dat de ~tad had te 

Rome. Hij bleef tow ruim dertig dagen uit, ontving er Gentse boden die 

hem brieven uit Gent ter hand ~telden, alsook een procuratie op z.ijn 

naam vanwege de stad ( '"). Op dat ogenblik wist men te Gent blijkbaar 

niet wat men \'oor de vrede met Frankrijk reeds had betaald, aan wie 

men precies had beta:t!d en van wanneer de achterstallige betalingen da

teerden. De Gentenaars stonden er toen ook op dat ook Rijsel, Dowaai 

en Bethune zouden meegeteld ;vorden in het afdragen van de Vlaamse 

schuld aan Frankrijk (' 6
). 

Over zijn adiv;iteit in de bewogen jaren 1325 en 1 326 zijn wij bij gebrek 

aan bronnen te wei:lig ingelicht. \Vij welen slechts dat Jacob op 13 sep

tember 1325 eens te meer naar Parijs reisde « in de orbore van de stad l. 

Gent had toen om de invloed van de Westvlaamse rebellen te remmen 

een pact geslotèn met Jan van Namen, die door de Gentenaars als ru

waard van Vlaanderen werd aangesteld. Op 24 december 1325 werd 

Jacob met een opdracht weer naar Parij3 gezonden ( 17
). En in dit sche

penjaar ontving hij van de Iombardische compagnies der Angwissole en 

van de Fdlloyse 1849 p. 14 s. 1 d. ( 18
) voor de stad. Het volgende jaar 

werden Jacob De Mets en « miere vrouwen Ruggenstuls », die wellicht 

( 12) ib. R. I. 244. 

( 13) de St. Genoi~. lnv. 403. 

( 14) Vuylsteke. R. I. 329. 

(15) ib. R. I. 336. 

(16) 

(17) 

( 18) 

1·1 

ib. R. I. 337. Over al deze financiële zaken raadplege men het uitstekend 

werk van H. Van Werveke, <De Gentse Stadsfinanciën>. 

In het schepenjnnr 1325-26 inde .lacob Dernets van de· Lombardische compagnies 

der An~wissole cn van de F alloysco 1849 p. 14 s. I 0 d. 

Vuylstcke. R. I. 432-436. 

ib. R. I. 405. Datzeilde schepenjaar fwtaqlde l.tj voor eigen rekening een 

rente van 26 s. aan het Kalanderhuis en aan de Meir te Genl. ib. 42(1~432. Hij 

deed ook voor de stad zes grote banieren maken. tb. R. I. 466. 
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zijn echtgenote wa~. vergoed door de stad met 70 p. 6 s. 1 1 d. gr. die 

de stad « hemlieden sculdegh was van coste ende scaden, die haer sone 

edele in Enegouwe, daer in was ghevaen over de sculd van der stede bin

nen gheleede » (1 9
). In 1327 werd Jacob De Mets weet' met een op

dracht naa:r Parijs belast. Op 29 april 1327 trok hij met de graaf naar 

Parijs en had er in de Franse hoofdstad opnieuw contad; met Wasselin 

I-laec ( 20
). Op 25 mei ging hij bij de graaf te Oudenarde waar hij op 

3 juni opnieuw heenreisde ten parlemente met de graaf (2 1
). Op 1 1 juni 

1327, toen de Centenaars uiltrokken naar Biervliet onder het bevel van 

de ondermaalschalk, de Heer Van Steenhuize, leidde Jacob De Mets een 

groep Centse poorters « turs » en Witte Kaproenen. Van Biervliet uit 

stuurde hij boden naar Brugge, Damme, Aardenburg1 en naar zijn vader

stad (22
). In augustus 1327 vertrok hij voor de zoveelste maal naar Parijs 

bij de koning, waarschijnlijk in gezelschap van Wasselin Haec ( 23
). Te 

Parijs bleef hij door lussenkomst van boden in contact met Rome en Cent, 

met de g1raaf van Vlaanderen en de Heer van Valoys ( 24
). Op 11 no

vember 1327 reisde hij naar Compiègne ten parlemente waar o.m. waren 

's konings grote raad, en twee Cent se schepenen met de stadsklerk H. Van 

Lembergen (25
). Toen op het einde van 1327 de Franse koning was ge

storven trok Jacob op 11 maart 1328 alweer naar Compiègne ten parle

mente, daer de regent was en zijn raad. Behalve vier schepenen was 

v~rmoedelijk ook zijn onafscheidhare collaborateur Wasselin Haec van 

de partij ( 26
). Ongeveer twee maanden later, op 6 mei, reisde Jacob met 

de graaf en met de graaf van Namen, waarbij \Vasselin Haec niet ontbrak 

naar Terenburg waar « 's konings lieden van Vrankerike waren jegen die 

van Brugge ende haren ulpers » ( 27
). 

Daar de spanning tussen graaf en Vlaamse 1ebellen dreigde tot een 

oorlog te komen met Frankrijk, dat de Vlaamse !,>Taaf wilde steunen, zonden 

de Gentenaars die hun graaf genegen waren gebleven, Jacob De Mets 

naar de koning Le Reims om van hem le vernemen < wat ulpen dat hi 

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 

(23) 

(24) 

(25) 

(26) 

(27) 
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Vuylstekc. R. I. 524. 

ib. R. I. 541. 

ib. R. I. 542-543. 

ib. R. ll, 561. Poorters <lurs> beduidt poorters te paard. Er is ook spraak 

van zelscutters. ib. 

ib. R. 11. 593. 

ib. 

ib. R. 11. 594. 

ib. R. ll, 596. 

ib. R. 11. 597. 



wilde doen der stede van Ghent ter orlogen » ( 28
). Dit was op 30 juni 

1328. l\1et Wasselin Haec, die hier een grootscheepse rol van Gents 

ambassadeur te Parijs speelde, trok Jacob Dernets op 24 juni weer bij 

de koning te Parijs (2 9
). I-lij reisde ditmaal in gezelschap van Gentse 

schepenen en andere Gentenaars op 9 augustus 1328 naar Bethune, om 

besprekingen te voeren met de Franse koning (30
). Te Gent was hij in 

betrekking gebleven met Brugge dat hem een bode had gezonden op 31 juli 

1328, en die hij waarschijnlijk met een antwoord terug naar Bmgge had 

gezonden ( 13
). Na de nederlaag der rebellen te Cassel trok Jacob op 

26 augustus 1328 naar Biervliet « om de bederve van der stede » ( 32
). 

Üp 30 aug,ustus vertrok hij met een schepen en een stadsklerk bij de 

Franse koning die met zijn leger in Vlaanderen was ( 33
). Jacob heeft. 

naar alle waarschijnliJkheid, niet deelgenomen aan de Gentse militaire 

tocht naar Nevele, aan de verwoesting door brand van Petegem bij Deinze. 

I-lij nam echter wel deel aan de militaire uittocht der Gentenaars naar 

Balgerhoeke ( 34
) en naar Deinze C4

). Nog tweemaal trok Jacob naar 

Parijs, n.l. op 25 oktober 1328 met een opdracht bij de koning ,........,. hij 

bleef toen 75 dagen buiten Gent,......... en in maart 1329 ( 36
). Üp 25 maart 

1329 werd hij naar Damme gedeputeerd tot 's konings lieden van Frank

rijk en in mei van hetzelfde jaar woonde hij te Male een parlement bij 

met de graaf ( 37
). Dit was wellicht zijn laatste g'ezantschap als hoofd

man, ontvanger en heleder van Gent. 

Over het privaat leven, over de familie van deze uitzonderlijke 

Gentse diplomaat zijn wij bitter weinig ingelicht. Al wat we met zeker

heid weten is dat hij een broer had n.l Boidin, dat hij kon gehuwd zijn 

met een vrouw Rugginstui en dal hij een zoon had die in Henegouwen 

werd gearresteerd ( 38
). Over hel beroep dat hij uitoefende is niet meer 

bekend dan dat hij laken verhandelde dat werd aangeslagen door de graaf. 

(28) Vuylstcke. R. ll. 597. 

(29) ib. R. 11. 598. 

(30) ib. R. ll, 599. 

(31) ib. R. Il, 610. 

(32) ib. 

(33) ib. 

(34) ib. 

(35) ib. 

(36) ih. 
(37) ib. 

R. 11, 674. 

R. ll. 675. 

R. Il. 675. 

R. Il, 675. 

R. I I. 650-65 t. 

R. IJ, 652-653. 

(38) R. I. 126-524. Jacob is niet le verwarren met de klerk Jacob lJemcls. 
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dat hij laken deed «greinen» voor de stad. een stadsrente betaalde aan 

het Kafanderhuis en d-= ~!ere ( 39
). 

Ofschoon hij het ambt van hoofdman. althans niet meer bij name 

uitoefende in het schepenjaar 1329-30. werden Jacob nochtans van stads

wege prosenten gegeven evenals aan de maarschalk van Gent, Zeger van 

Kortrijk en Ran Jan de Timmerman. deken der volders. De stad kwam 

voor hem in de kost voor een scharlaken kleed {'10
). Hij zelf mocht de 

stad laken leveren ten gunste van een Parijse vriend die de stad behulpzaam 

was ( 41
). Het is mogelijk dat Jacoh te Cent opereerde met de Franse com

missarissen. die van 's koning·swege le Gent « inquest » kwamen doen en 

zochten «informatie lebbene » van de Gentse schuld aan Frankrijk in de 

baillie Yan Vermandais en Amiens. al bestaat dnar geen bron voor. 

Maar het ligt voor de hand dat hij de stad in geldelijk opzicht nog 

diensten kon bewijzen { 42
). In het schepenjaar 1330-31 fungeerde hij 

nogmaals als ontvanger ( 34
). f'.laar van de vele gewichtige zendingen 

naar Parijs was geen sprake meer. Wel licht oefende hij toch zijn laken

handel uit net als zovele andere Gentenaars. die met hun laken nog actief 

handel dreven, m hun waar aan de man zochten te brengen te Monstruel, 

te Compiègpe. te Lendit bij Parijs op de markt, of tussen Verbene en 

Senlis. waarvoor de Gentenaars zelf vroegen aldaar de weg voor hun tra

fiek verbeterd te zien { 44
). 

(39) 

(40) 

(41) 

(42) 

(43) 

(44) 
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ib. R. I. 428. Zie ook hoger. 

Te Gent leefden heel wat naamgenoten van De of Oen i'-1ets. Een Jacob Dernets 

was pastoor van het H. Kerst te Gent in 1366. !-lij was het nog in 1381. S.A.G. 

Jaerb. v. Keure 1381-82 fol. 7 v" en KerLtrchief Carton I n" 6. Een andere Jacob 

was zoon van de Gentse erfscht·der Matheus, die ook sclwpen werd. Oepauw. 

R. 11. 84. Verder waren er nog in î353 meester Jan de J'vlets. pastoor van St.-Jan 

S.A.G. 'vVez~nbock 1353-54 fol 8. Dez<'lfde of een andere Jan leefde nog in 1367. 

S.A.G. JE!erb. v. Keure 1366-67 fol. 49. Nog tijdgenoten en Gentenaars waren : 

Wouter de Mets. (Vuylstekc. R. 11. 640-686). \Villem de Mets (ib. 1. 413). 

Philips de Mets, wever (Esp. et Pir. Rec. IJ. 454). Lievin de Mets, drapier 

(R.A.G. Charters der Graven van Vlaandercn n" 404 suppl.). Meester Jan De

mets, stadspachter (Vuylstekc. R. I. 235). Of deze naamgenoten met Jan vcrwant 

waren is niet te bepalen. 

Vuylstekc. R. 11. 698. 

ib. R. 11. 700. 

ib. R. 11. 713. 

ib. R. 11. 727. 

ib. R. 11. 903-966-773-767-801. 



JAN DE PAEU OF DE PAU 

Twee hoofdmannen, Jan de Paeu of de Pau, en Willem van Vaer

newijck speelden na de dood van Willem \Venemaer een belangrijke rol. 

Oe Pau verving waarschijnlijk Wenemaer, de ander Jan Van Couden

hove. 

Jan de Pau bekleedde voor hij op 27 juli 1325 hoofdman werd ( 1 ) 

geen enkel stadsambt. I-lij werd nooit schepen. I-lij was waarschijnlijk cle 

zoon van Jan de Pau, een erfachtig man, die zich voor 1302 had uitge

sproken teg'en het bestaan der XXXIX te Gent. Jan de Pau, 'de hoofd

man, was blijkbaar een volder daar hij later in zijn ambt van ontvanger 

vervangen werd door een volder, n.l Clais de Keyzer. In 1315 deed hij 

aan de Armentafel van de parochies van St.-Jan en St.-Niklaas een @,ift, 

gehypotekeerd op een hofstede voor de Steenstraat en de Schipgracht ( 2 ). 

In 1344 betaalde hij met Jan Dierman een rente op een huis bij de 

Schipgracht ( 3 ). ~lij zelf woonde op St.-Pieters bachten de Schelde ( 4 ). 

I-lij of een andere Jan de Pau werd ontvanger in 1327 en 1329 van het 

weversleerknapengeld en van het weversgeld in de St.-Miebielsparo

chie ( 5 ). Hij was geen eliplomaat als Jacob De f'-1ets. Zijn laak was me:~r 
sociaal en admmistralief georiënteerd. Zo ging hij op 1 november 1325 

met Frans Pile naar Oudenaarde om aldaar de soldij uit le betalen aan 

de Gentse serjan len die de stad tegen de rebellen hadden versterkt ( 6 ). 

Op 16 februari 1326 trok Jan de Pau met een Gentse schepen opnieuw 

naar Oudenaarde en vandaar naar Petegem lot de kastelein van het 

kasteel aldaar. om deze versterking « tehhene bi vordwarclen die ghemaect 

v:aren jegens htm (de kastelein) ende sy adelen » ( 7 ). 

Op 15 maart 1326 trok hij mei de Gentse schepen Jan van Artevelde 

naar Ertvelde en twee dagen later mei. (Ir: baljuw en de voldersknape Staes 

( 1) Vuylstcke. R. I. 389. 

(2) N. Depauw. Cart. Art. 812 : Vuylstck<'. R. I. 389. 11. 850. Depauw. R. I, 540. 

(3) Dcpauw. Carl. Art. 813. 

(4) Vuylstckc. R. 11. 718. 

(5) Vuylstcke. R. 11. 569-570-682. 

(6) Vuylslekc. R. I. 435. 

(7) ib. R. I. 437. Een Cl ais ll<'rnnnl was to<'n Knstcl<"in van Pct<'gem. I lij 
werd vcrvangen door Jan van Owlennarde. ib. I, 165-466. 
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Cabilliou naar Aalst en daaromtrent, « om le verbiedene de carden uten 

lande te voerne » ( 8 ). Op 19 maart ging hij met de ~chepen Hendrik van 

der I-loyen en de onderbaljuw weer naar Aalst met belrekking tot de 

« carden die ze vonden te bezettene ende te doen bring•ene te Ghend » ( 9 ). 

Üp 26 rnaart en op 3 april 1326 trok hij alweer mede naar Aalst met 

hetzelfde dDel (1°). In september 1326 ging hij met zijn collega, de hoofd

man Willem van Vaernewijck, naar de ommegang te Doomijk ( 11
). Het 

jaar nadien, op 6 augustus 1327 trok hij met Gentse schepenen naar Eeklo 

len parlemen te «jegens die van Brugge», ( 12
) en nam weer deel aan de 

ommegang te Doornijk ( 13
). Op 23 februari 1328 was hij met Salomon 

Borluut. hoofdman, enkele schepenen, de twee dekenen van de ambach

ten, twee ridder5, met de baljuw en de leenmannen van de graaf en van 

de heer van Ayshove, scheidsrechter in een geschil betreffende het grut.~
recht tussen Boidin de Grutere en het ambacht der brouwers (14

). Het

/elfde jaar trok hij met zijn confraters Salomon Borluut en \Villem van 

Vaernewijck en met Gentse krijger~ over Scheldeveld naar Petegem, dat 

te nmr en te vlam werd gezet op 18 juni 1328 (I 5
). En voor de derde 

maal liep hij mee naar de ommegang- te Doornijk (1 6
). In 1329, op 7 fe

bruari trok Jan uil met twee schepenen en tweeëntwintig volders die hij 

leidde, twee scheerders en zestien leder. van de kleine ambachten naar 

Velzike, Zottegiem en Gavere om er gelouwen op te sporen, kommen en 

scheerdissen (I 7 ). Op 16 mei 1329 trok hij met .Jacob De Mets. en vier 

schepenen en een poorter e.a. lieden uit de ambachten lC'Il parlemente 

te Male. Kort daarop trok hij met Salomon Borluut en enkele schepenen 

naar de Durme naar het gehucht het «Licht» om te weten «de palen van 

de viscerie» ( 18
). Dat jaar kocht de stad Gent de watcriDop genoemd 

« sburgglravevissC'!herij » of het visrecht van de kasteleins van Gent, dat 

zich ui-lst,lrekte van de l\1uide tot het gehucht « I-let Licht » te Langer 

hrugge. Jan de Pau werd door de stad «sterfelijk mam gemaakt in deze 

zaak (1 9
). In juni 1329 woonde hij Ie Brugge eer. parlement bij van de 

(8) 
(9) 

(10) 
(11) 

( 12) 

(13) 

( 14) 

(15) 

(16) 
(17) 

(18) 

(19) 
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ib. R. I. 438. 

ib. R. I. 439-438. 

ib. R. I. 527. 

ib. R. 11. 544-545. 

ib. R. 11. 585. 

Depauw Cart. Art. 594. 

Vuylsteke. R. 11. 620. 

ib. R. 11. 642. 

ib. R. II. 651. 

ib. R. 11. 653-654. 

Jan esser wettelicke inne ghegoQt ende ghehPrft. q(s tPr stPde bouf van Ghendt 

Dierickx. Mémoircs sur la ville. I. 606. 



dme steden ( 20
). In augustus 1329 trok hij met Salomon Borluut om te 

~cheiden E:n af te bakenen « de Yiscerie » die gekocht was van Rogier 

Yan I-Iale\vijn (2 1
). In het schepenjaar 1329-30, toen zjjn collega's hoofd

mannen Salomon Borluut, \Villem van Vaernewijck en Symon Jours 

schepenen werden, was Jan de Pau de enige die als ontvanger, niet als 

hoofdman verder fungeerde ( 23
). 

J-lij cumuleerde het ambt van ontvanger van de rente van der stede 

met dat van ontvanger van het weversleerknapengeld ( 24
). Als ont

vanger genoot Jan toen 50 p. par. 's jaars. de deken van de volders genoot 

toen 10 p. gr. ( 25
). In het volgjende schepenjaar werd Jan de Pau St. 

Pieters, ofschoon dit wel in strijd was met de t~adilie en de wet, nogmaals 

ontvanger Yan de stad. Zijn gewezen collega's Jacob De Mets, Salomon 

Borluut en W. Van Vaernewijck oefenden nu ook weer hetzelfde ambt 

uit ( 25
). Zijn mandaat van ontvanger bleef hij verder uitoefenen in het 

schepenjaar 1331-32, tot hij door Clais De Keyzer, een volder, werd ver

vangen ( 27 
) • 

(20) Vuylsteke. R. 11. 654. 

(21) tb. R. 11. 655. 

(22) tb. R. 11. 675. 

(23) th. R. 11. 678. 

(24) ih. R. II. 682. 

(25) ih. R. II. 701. 

(26) th. R. 11. 727. Dit jaar was een .fan de Pau halleheer. Vuy]sleke. tb. 765. 

(27) ib. R. 11. 792-850. Ook Clais de Keyzer woonde in het St.-Ptetcrsdorp. 

Dcpuuw. R. I, 38. Over de de Pau's le G<'nl roadp]cgc men N. Ocpauw. Cart. 

Art. 812 en vgd. 
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\VILLEivi VAN V 1\ERNEWI.JCK 

Van grol er militaire betekenis was de activiteit van \V illem van 

Vaernewijck als hoofdman. Reeds in 1312 werd \Villem schepen te 

Gent ( 1 ). Hij werd hel nogmaals in 1320 toen het buitengewoon bewind 

der hoofdmannen het beleid te Gent voerde { 2 ). Op 15 augustus 132') 

werd Wdlern, enkele dagen nadat Jan de Pau de om het leven gekomen 

Wenemaer had vervangen, hoofdman in de plaats van Jan van Couden

hove ( 3 ). Op dal ogenblik voerde Gent reeds een apartheidspoltiiek 

gesletmei op een verstandhouding met Jan van Namen, met de graaf en 

wellicht ook rnel de Franse koning. Willem was dus een uitgesproken 

tegenstander vari de Vlaamse rebellen geleid door Brugge en enkele 

hoofdmannen als Clais Zannekin en Janssone. Op 19 november 1325 

trok Willem met Jacob Rug•ginstul. een poorter, en met de Gentse maar

~chalk Zeger van Kortrijk 's nachts van Gent naar Oudenaarde ( 4
) dat 

door Gentse serjanten versterkt was geworden { ,; ) . In augustus 1326 werd 

tijdens een treffen Lussen Vlaamse rebellen en de Gentenaars op de 

f\1uide, Willems paard onder hem doodgeschoten. De stad werd toen 

door de rebellen met omsingeling bedreig>d { 6 ). Op 17 juni 1327 trok 

Van Va<:>rcnwijck naar Hiervliet mel elf poorters « turs » en met wagens 

waarop harnassen voor schullees lagen ( 7 ) Op 8 juli 1327 trok hij met 

Gentse schepenen naar Eeklo ten parlemenle « jegen die van Brugge ». 
Poorters en leden van de ambachten waren eveneens van de parlij ('~). 

Op 16 juli was hij alweer te Eeklo ten parlerncnte met de Brugse muiters 

en hun aanhang!ers ( 11
). f\1et zijn collega Jan de Pau ging hij in septem

ber 13'27 naar de iaarlijkse 0mmegang te Doornijk C0
). Op 18 juni 1328 

was hij van de parlij toen de graafgezinden geleid door de Gentse maar-

(I ) Memorieboek 19. 

(2) ib. 28. 
( 3) Vuylsteke. R. I, 397. 

(..J) ib. R. I, 435. 

(5) ib. 
(6) ib. 
(7) ib. 
(8) ib. 
(9) ib. 

(10) ib. 
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R. I, 544. 

R. I, 544. 
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schalk, over Scheldeveld Petegem door het vuur gingen vernielen ( 11
). 

En op 3 september 1328 was hij ook le Deinze toen daar « der porters 

goed in ge \'an Deunse » in brand werd gestoken ( 12
). De volgende dag 

trok hij met het Gentse leger uit naar Balgterhoeke ( 13
). 

In het schepenjaar 1332-33 werd Willem schepen van Gent, en weer 

ontvanger in de schepenjaren 1333-34 en 1335-36 ( 14
). 

In het E.chepenjaar 1333-34 was Willem van Vaemewij~k één van, 

zoniel de bijzonderste aanvoerder van de Gentse milities, die voor tfe 

~,rraaf. die in oorlog was gekomen mel Brabant. uiltrokken tegen Brabant. 

\Villem had de leiding over 51 Rode Kaproenen en 90 Witte Kaproenen, 

over schutters en serjanten, genomen over de vijf Gentse parochies. De 

st.ad stelde hem te Aalst aan als ruwaard. De tocht legen Brabant duurde 

49 dagen ( 15
}. Op 28 oktober 1335 was hij tegenwoordig toen scheids

rechterlijk uitspraak werd gedaan door André de Florence, bisschop van 

Doomijk, in de abdij van Eechoul le Rrug~ge in een conflict lussen de 

Gentenaars en hun graaf ( 16
). 

Onder alle hoofdmannen was hij de enige die na 1329-30 nogmaals 

hoofdman zou worden, al was het maar in andere omstandigheden. Ter

wijl Salomon Borluut zou meelopen met de reactie tegen de politiek van 

Van Artevelde was Willem van Vaernewijck gewonnen voor een anti

grafelijke en anti-Franse politiek. \Vij zullen daarover handelen als 

wij de hoofdmannen van de tweede reeks zullen bespreken. 

Willem van Vaernewijck was de zoon van een rijke lakenhandelaar 

Thomas van Vaernewijck. Hij was gehuwd mel Lisane Sersanders, doch

ter uil een aanzienlijk oud Gents patriciërsgeslacht. W illem had een 

< Steen > in de Onderstraat te Gent. I-lij was leenman van de graaf en 

bezat g,oed in de Assels in het heerscepe van Drongen. Al dit goed schonk 

hij weg aan de Chartreuzen te Gent. Nadat hij opnieuw hoofdman was 

~eworden tijdens het bewind van .lacob van Arlevelde, en vooral nadat 

hij als militaire aanvoerder en als Gents ambassadeur aan het Engelse hof 

zich deed waarderen, werd hij na de val van hel democratisch bewind in 

1348 tot gijzelaar vanwege de graaf opgeëist. I lij verzoende zich echter 

met de graaf en ~tierf nadat hij ridder was geworden, in 1350 te Gent (1 7
). 

(11) 

(12) 

( 13) 

( 14) 

(J'j) 

( 1 (i) 

( 17) 

ib. R. 11. b53. 

ib. R. 11. 672. 

ib. R. 11. 675. 

ib. R. 11. 859-990. 

ib. R. 11. 906-920-921. 

Depauw. Cart. Art. 1 11-112. 

de Glwllinck d'Eiseghcm. VaPrnPwijc. Cartulairc I. 145-1 'jO-l ó2-143-l·l<:l·l 01-102 : 

D<·pauw. Cart. Art. 53 De PoLLPr Seconrl Cart. 7·1. 
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Hij was erfachtig man ( 18
). Willem had een broer Thomas die woonde 

in de Cammenstraat Deze behoorde lot de 95 rijkste Gentse poorters in 

1309. Hij steunde eerst de grafelijke politiek en was daarna met zijn 

broer partij tegen de graaf in 1338. Hij werd later raadsheer van de graaf 

en werd mede lot boeten veroordeeld na de val van het democratisch 

bewind in 1348 ( 19
). Verwant met W illem van Vaemewijck, waren nog 

de ridder Jan van Vaemewijck en een andere Jan van Vaemewijck, de 

ostelher Simoen van Vaemewijck en Sanders van Vaemewijck, die hoofd

man zou worden tijdens het bewind van Filips van Artevelde en Daneel 

van Vaernewijck. eveneens ostellier ( 20
). De Van Vaernewijcks leverden 

meermaals schepenen aan de stad Gent. nl. Willem. Thomas, Jan. Si

moen. Sanders en Daneel ( 21
). 

(18) ib. 135; Depauw. Cart. Art. 274. 

( 19) ib. 144-132-199. 

(20) 218-223-210-300. 

(21) Memorieboek 30-31-35-36-38·39-41-42+1-45-77-81-10 1-110-112- 116-117. 
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~'r'J'viON JOUR~ EN JAN VAN COUDENHOVE 

Over de twee andere hoofdmannen die reeds fungeerden in de 

eerste periode van het bestaan der hoofdmannen, nl. Symon Jours en 

Jan van Coudenhove is niet veel bekend. Symon Jours werd schepen in 

1312 ( 1
). en werd waarschijnlijk hoofdman onder Willem W enemaer 

einde 1319. Nog vóór deze laatste sneuvelde bij Deinze was het Symon 

die als het ware opperhoofdman werd. In de stadsrekeningen staat hij reeds 

Yoor het schepenjaar 1323-24 vermeld als « Symon Jours ende sine ghe

sellen », waar voordien stond « Willem Wenemaer en s;ine gezellen > ( 2 ). 

In het schepenjaar 1325-26 staal hij alweer eerste genoteerd vóór Jacob 

de Mets, Salomon Borluut, Willem van Vaemewijck en Jan de Paeu ( 3
). 

In tegenstelling met zijn confraters heeft Symon Jours weinig parlementen 

bijgewoond. Op 20 april 1322 trok Symon mel de Gentse schepen Jan 

van Artevelde naar Brussel, waarschijnlijk om er de uillevering te ver

krijgen van de gewezen en verbannen Gentse schepen Gillis van Oester-

7.ele ( 4 ). Veel meer is over deze hoofdman niet te vernemen. Noch zijn 

beroep ,......_, hij betaalde de taks op de mede ,......_, noch zijn woonplaats. zijn 

ons bekend. Dal hij een rijk man was blijkt uit het feit dat, toen de stad 

Gent in 1327-28 notabele poorters tol lenen prestte, Symon 100 pond 

voorschoot, terwijl de andere hoofdmannen als Salomon Borluut, Willem 

van Vaernewijck, Jacob de Mets, elk 9 p. en Jan de Pau 11 pond leen

den ( 5 ). Slechts een poorter stortte evenveel als Symon : Conte de Gual

terotti, een Florentijn, die grafelijk ontvanger zou worden. Verschillende 

naamgenoten van Symon, nl. .lan en Willem, werden schepen van de 

stad Gent ( 6
). 

(I) Memorieboek 19. 

( 2) V uylstekc. R. I, 325-326. 

(3) ib. R. I, 427. 

(4) ib. R. I, 153. 

(5) Dcpauw. Cart. Artev. 92-93-94. ))ij w•ml ook voorschepen van gedclc in 1319. 

Memoriebock 38. 

( 6) Memoriehoek 30-45... Symoen Jours en zijn <'cht~wnole Lisl)('L slichtl<'n in 1329 

een kapelnie in rle St-Micl.i<'lskerk l<' Gent m<'t e<'n rente van 6 p. par. gehypo

Lheke<>rd op 5 bunders weid<' gelegt'n op ht'L gf'hur·ht Bt·rgoycn in Rooigem. A. 
Van Lokeren. llir.L Abboye St. 1\;" on. Charl<'S el Docum<'nts p. 58. 

(7) Vuylstckc. R. I, 119. 

(8) ib. R. I, 156. 
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Ook over de hoofdman Jan van Coudenhove zijn we weinig ing,elicht. 

Üp 27 oktober 1321 trok hij naar Brugge en naar leper, lol de graaf, ter

wille de zaak van de aangehouden Gentse poorter Hugo de Jonghe «ende 

de camp» van Aalst (1). Üp 2 augustus 1322 was Jan met Willem 

\ Venemaer Ie Deinze bij de graaf om deze te verzoeken dat hij zijn kie

zers naar Gent zou zenden ( 8 ). Üp 27 september 1322 trok hij met 

S. Borluul naar Exaarde, Lokeren, enz. om aldaar getouwen, kommen. 

laken, enz. aan te slaan ( 9 ) en op 15 oktober 1322 ging hij met W enemaer 

de jonge graaf, die binnen het land kwam begroeten ( 10
). Nog hetzelfde 

jaar, op 1 december, trok hij naar Brugg·e om de graaf «secours le doene 

Ier vard van Parijs» en om Ie handelen over de Gentse wijheden (1 1 
). 

Üp 25 februari 1323 reisde hij naar Brugge tot de schepenen en 

's gravenraad ( 12
). In het schepenjaa~ 1322-23 leverde hij de stad laken 

voor een winterkleed voor de knapen van de hoofdmannen ( 13
). In septem

ber 1323 trok hij mee naar de ommegang te Doomijk ( 14
). In oktober van 

hetzelfde jaa!· trad hij met W. Wenemaer op als scheidsrechter in een 

geschil tussen Bmgge en het Vrije te Brugge es). Dat is alles wat betreft 

f'ijn activiteit. voor zover deze door cle stadsrekening'en wordt belicht. I-lij 

werd op 15 augustus 1325 vervangen door \\t'dlem van Vaemewijck. 

I-let is mogelijk dat Jan van Coudenhove een bloedvervvant was én 

van Pieter van Coudenhove die ten tijde van Jacob van Artevelde even

eens hoofdman werd {' 6
). én van Jacob van Coudenhove die schepen (1 7

) 

werd toen Jan als hoofdman fungeerde. Delen wij nog mede dat Jan van 

Coudenhove ostellier was van beroep es) en dat hij in 1309 deel uitmaak

te van de 50 man ( 19
), een groepering of lichaam waarvan het doei ons 

onbekend is w dat afgeschaft werd door de graaf. Tijdgenoot van Jan was, 

hehalve .lacob en Pi eter ook Gossin. klerk van der allen onder ( 20
). 

(9) ib. R. I. 242. 

(10) ib. R. I. 243. 

(11) ib. R. I. 244. 

(12) ib. R. I. 245. 
(13) ib. R. I. 250. 
(14) ib. R. I. 328. 
(15) ib. R. I. 340. 
(16) Depauw. Cart. Art. 629. 
(17) j\•lemorieboek 32. 
( 18) Depnuw. R. 111. 406. 
(19) ib. Cart. Art. 54. 
(20) Vuylsteke. R. I. 430. 
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SALOMON BORLUUT. 

Al zijn \ Villem Wenemaer en Jacob de lVIets de enige hoofdman

nen die gekend zijn als fungerend op het einde van 1319, met zekerheid 

op 1 januan 1320. toch is het zo g:oed als zeker dal ook Sqlomon Borluut 

met Symon Jour.-; en Jan van Coudenhove mede het buitengewoon bewind 

te Gent vormde op het einde van 1319. Salomon heeft echter, voor zo

ver bronnen loslaten. voor het einde van 1319 geen stadsambt bekleed. 

Hij werd zelfs geen stadspachter, geen halleheer. Ook zijn beroep kan niet 

worden bepaald. Al wat wij weten is dat hij behoorde tot de 95 rijkste en 

edelste poorters van Gent in 1309 ( 1 ). en dat hij mede geroepen werd om 

het Vlaams-frans verdrag van 1309 te ondertekenen. Evenals Jacob Rug

ginstul werd hij waarschijnlijk deken van de poortcric ( 2 ). 

Als hoofdman en onl vanger ging hij op 31 augustus 1321 naar Aalst 

tot de g,raaf. <wmme den camp» (of tweegevecht)» te beletten van T ar

welande, een Gents poorter. 

Op 3 september 1321 reisde hij met twee schepenen naar Oudenaar

de tot de graaf ten parlemente over «mins here van Nivers besoinge». 

Tien da(.;1en later was hij alweer met dezelfde schepenen te Oudenaarde 

ten parlemente, waarop de graaf zijn bloedverwanten en vrienden had uit

genodigd om raad te hebben betreffende de bevrijding van "s graven zoon, 

de heer van Nevers». De Gentennars bespraken levens met de graaf de 

arrestatie van Gentse poorters door de heer van Dendermonde. Nog de

zelfde maand trok hij weer naar Oudenaarde tot de graaf om over de 

zelfde zaken te handelen. Op 12 november reisde hij met twee schepenen 

en twee tabellioenen nogmaals naar Aalst om het tweegevecht van Tarwe

lande te beletten ( 3 ). Enkele maanden later was hij met zijn collega 'vVene

maer en met Wiilem van Vaernewijck. met de volrlersdeken en een ge

zwoorne van de wevers te Kortrijk omwille van de bedreigde Gentse 

vrijheden die tenslotte hieven gevrijwaard ( 4 ). 

( 1 ) Depauw. Carl. Art. 53. 

(2) Zie Vuylstckc. IJ. 953. Jacob DeynoPt aangr•rluid als heleder van de kleine nerin

gen. Jan van Wirmdckc, als heleder van het volamhacht. Salomon staat even

eens vermeld als bcleder, maar zonder vermeldinq van de poorlerie. 

(3) Vuylstcke. R. I. 148-149. 

(4) ib. R. I. 155-351. 
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In september 1322 had Salomon de leiding over een honderdtal Gent

se poorters, voel- en handboogschutters, wellicht behorend tot de St.-Joris

gilde, die op de kermis van Lessen aan het schuttersfeest deelnamen ( 5 ). 

Üp 14 septemberr 1322 woonden Salomon Borluul met Willem Wene

maer, nadat ze hadden deelgenomen aan de ommegang te Doomijk, het 

laatste landsparlement bij door de oude graaf bijeengeroepen ( 6 ). Enkele 

dagen later trok Salomon met de hoofdman Jan van Coudenhove uit naar 

Exaarde, Lokeren, Synaai en omstreken. om er mel wevers, volders, scheer

ders en andere ambachtslieden getouwen, kommen en laken en andere 

luigen betreffende de draperie te halen. Dat schepenjaar woonde hij 

nog met andere poorters parlementen bij. een le Kortrijk en een te Deinze, 

waarop de jonge graaf ook aanwezig was ( 7 ). Op 26 november 1322 was 

hij te Geraardsbergen op een parlement met betrekking lot de vrede tussen 

de Vlaamse graaf en de graaf van Henegouwen. 

In 1323, toen \Vest-Vlaanderen in opslanel kwam, ginw~n Salomon 

Borluut en W enema er naar Kortrijk tol de graaf. om met hem le bespreken 

hoe men er het verzet kon dillen en hoe met Engeland een «verste> kon 

worden gemaakt, wat eerst geschiedde in april 1324 ( 8 ). Op 5 juli 1323 

woonde Salomon te Brugge een parlement bij dat het beleid van de graaf 

besprak. In 1325, toen de Westvlaamse rebellen poogden Gent af te zon

deren, was Salomon weilicht onder de hoofdmannen te rekenen, die met 

schepenen te Rooigem met het veer over de Leie voeren, om te Drongen te 

parlementeren met schepenen uit Brugg,e en het Brugse Vrije aan wie het 

verboden was binnen Gent te komen ( 9 ). 

In datzeilde beroerde jaar 1325, waarin de hoofdman Willem Y../ene

maer door de rebellen bij Deinze g~edood werd, liet Salomon zijn huis tot 

een waar arsenaal van oorlogstuigen, afgekocht van de kastelein van Pete

gem, inrichten ( 10
). 

\Ve welen zo goed als niets betreffende zijn adivit:eit in de jaren 

1325-26 en 1327. Eerst in 1328. het beslissende jaar voor de Vlaamse re

bellen, vernemen wij weer iets over Salomon. Op 18 juni 1328 nam hij 

deel aan de militaire tocht naar Deinze, toen Petegem werd vernie1d door 

de Gentenaars. Op 3 september 1328 was hij te Deinze, dat in vlammen 

werd gezel en hij trok mee naar Balgerhoeke met het Gentse grafelijk 

(5) ib. 
(6) ib. 
(7) ib. 
(8) ib. 
(9) ib. 

( 10) iL. 
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R. I. 341-347-350-248. 
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leger ( 11
). Het Yolgende jaar ging hij mee naar het gehucht «Hel Licht> te 

Langerbrugge, om te kennen de palen van de door de stad aangekochte 

«visceriem. Ook in augustus 1329 was hij mede bij de Durme en bij de 

Lieve om te «scedene ende te paelne de v:iscerien» ( 32
). 

In het schepenjaar 1329-30, toen de hoofdmannen althans niet meer 

openlijk fungeerden, \Verd Salomon Borluul schepen tegelijk met zijn ge

wezen collega's \Villem van Vaernewijck en Symon Jours (1 3
). Het jaar 

nadien fungeerde hij weer als ontvanger van het zoengeld en in het sche

penjaar 1331-02 ah ontvanger van de rente. Het volgend jaar werd hij 

voorschepen ( 14
). In 1333-34 werd hij opnieuw ontvanger van het zoen

geld en in 1334-35 ontvanger van de rente ( 15
). Het volgende schepenjaar 

cumuleerde hij blijkbaar het ambt van voorschepen met dil van deken van 

de poorters ( 16
). In het schepenjaar 1336-37 bekleedde hij geen stadsambt 

meer, was schepen noch ontvanger, doch maakte niettemin deel uit van 

de Gentse deputaties (1 7 ) o.m. van ene die de bevrijding ging afsmeken 

van Zeger van Kortrijk, gewezen marschalk van de stad Gent, die Wille

keurig door de graaf was gearresteerd geworden te Brugge { 18
). 

In het schepenjaar 1337-38 werd hij weer ontvanger van het zoen

geld, te zamen met zijn oud-colleg~a Willem van Vaernewijck, maar hij 

g~af dit ambt op of werd daartoe g,edwongen, kort nadat Jacob van Arte

velde tot hoofdman van Gent werd aangesteld. 

In 1338 nam hij waarschijnlijk ontslag in de zesentwintigste week van 

dit schepenjaar ( 19
). Alles wijst erop dat Salomon Borluut geenszins de 

politiek van van Artevelde deelde. In 1344 werd Salomon gerekend onder de 

Gentse fugitieven en zijn goed, waarvan de stad de inkomsten inde, werd 

in beslag genomen ( 20
). Vv' aarschijnlijk was hij van de parlij van Jan van 

(11) ib. R. 11. 620-672-675. De loch~ naar Balgerhoeke duurde van 4 sept. tot 

25 sept. 1328. 

( 12) tb. R. 11. 654-655. 

(13) tb. R. 11. 678. 

(14) tb. R. ll, 809-727-792. 

( 15) tb. R. ll. 859-928. 

(16) tb. R. 11, 985-995. De wedde die hij moest ontvangen, 400 p. is gelijk 

aan deze van de deken van de kleine neringen en aan deze van de deken van rle 

volderie, 400 p. of 10 p. gr. De ontvangers genoten 50 p. par. Salomon trok slechts 

136 p. ib. 990. 

(17) tb. R. I. 51. 

( 18) Depauw. R. I. 66. 

(19) tb. R. I. 107-156. In 1337-38 werd hij schepenkiezer te Gent. Depauw. 
R. I, 193. 

(20) tb. R. 11. 352. 
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Steenbeke, die Legen het bewind van de hoofdmannen gekant was en graaf

gezind was nadat hij eerst Jacobs politiek had gesteund. 

Salomons dochter. miere vrouwE: van Exaerde, kocht hel goed van haar 

vader af in 1346 voor 600 p. payemenle en dit goed mocht toen weer doo: 

SalDmons dochter en Salomons vrienden worden gebruikt ( 22
). Toen de 

laatste verdedigers van het politiek regime van Van Artevelde waren ver

slagen geworden op de Vrijdagmarkt te Gent, was Salomon Borluut onder 

de reactionairen die het bewind te Gent weer veroverden, op 18 januari 1349. 

Salomon werd weer schepen van de keure en fungeerde van 19 januari 

1349 tot 15 augustus 1349 (2:l). I-lij was met Jan Y oens. die ook de Van 

Arteveldislen in de steek had gelaten, Jan Lippins. Pieter van der Meersch, 

die door ,!acob verbannen was geworden . .Jan Coevoet, Hendrik de Jonghe, 

Clais Uteberg~he «gezeten over de taxatie» van de rebellen uit de tijd van 

Van Artevelde ( 24
). I-lij vergat niet .lacobs vrouw te taxeren ( 25

). Verder 

Leijverde SalDmon zich als Gents schepen om de vrede te bewerken tussen 

het nieuw stedelijk beleid en de graaf ( 26
). I lij zal tevens in de inquesten

commissies te Kortrijk en in het Westland ( 27
). De nieuwe bewindvoerders 

stelden een ware terreur in tegen de rebellen. De graaf zelf eiste ~jze
laars op. boelen werden opgelegd, w Salomon en de zijnen spaarden zelfs 

zijn oud-collegia Willem van Vaernewijck niet. De wevers, die krachtig 

.lacobs politiek hadden gesteund, verloren meteen alle macht en gezag in 

de stad (28
) 0 

Salomon Borluut behoordP- tol een Gents patricisch geslacht dat zich 

befaamd en berucht had gemaakt én door gewelddaden én door zijn deel

neming aan de slag der Gulden Sporen en aan het beleid der XXXIX Le 

Genl. Salomons vader was wellicht die Boidin Borluut die met Jan Borluut 

voor 1282 betrokken werd in de moord op «Arnold ficus Pape» ( 29
). 

\Vaarschijnlijk nam Boidin met dezelfde Jan Boelmil enkele jaren later 

deel aan de aanslepende bloedige vete, die de Borluuls en hun aanhangers 

(21) N. Depauw. Texte inédit de la chronique de Fli!ndre 339, n.l. in januari 13-13. 

(22) Dcpauw. R. liJ. 16. 

(23) ib. R. lll, 327. 

i 24) ib. R. lil, 336. 

(25) ib. R. lll, 344. 

(26) ib. R. lil. 362-63. 

(27) ib. R. lil. 366. 

(28) Rogghé. Ghemecnte ende Vrient. 124-125·126. Dcpauw. R. lil, 459. 

(29) F. Blokmans. Stadspatriciaat p. 354. Deze Boi(lin is niet te vcrwarren met Boidin 

I3orluut. proost van St-Baafs. met Boiclin Borluut, proost. van Papmgloo. Pn Boidin 

I3orluut Gos;insone, een Gents geldschtcter, die namens de stad GPnt kastl'lein 

werd te Gavere. cfr. Vuylstekc. R. 11. 615 ; Depauw. R. lll, 166; Dicricx, ivlé

moires sur I~s lois I, 314-320 en A Van Lokeren. ]-list. de l'abb. St. Bavon. Chur

tcs ct Documcnts p. 62. S.A.G. Staten vun Goed 25 september 1351 fol. 71v0
• 
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tegenoYer de heren van St.-Baafs en hun partijgangers in het verweer brach·· 

ten. Boid.in Borluut liep mee in de uitdagende stoet van magen en vrien

den, die gewapenderhand de moordenaar Jan Borluut doorheen de kuip 

van Gent naar het klooster der freremineuren begeleidden ( 30
). Met Filips 

ute l'1eerham was dezelfde Boidin Borluut, handelend voor de ganse ge

meenschap van de Borluuts-De Visschere, in november 1295 betrokken in 

de «\'erde~ tussE-n partijen ( 31
). Salomons moeder was verwant met het 

patricische geslacht der Rims ( 32
). 

Salomon had een broeder Pieter en een zuster Achten, die non werd 

bij de Rijke Klaren (3 3
). !-lij was verwant met de gebroeders Jan en Gerem 

Borluut, Boidin Borluut, Clais Rabau, Gossin Mulaert, Jan Borluut f. Jan, 

Symoen de Riicke en Giselbrecht de Grutere f. Boidin e4
). Salomon huw

de een eerste maal met Margareta de Rijcke, een tweede maal met een 

Katelijoe ( 35
). 

Salomon had twee dochters en twee stiefkinderen. Een dochter huw

de in 1326 ( 36
). Zij werd waarschijnlijk «miere vrouwe van Exaerde» in 

de echt getreden met de edelman Jan Mulaert ( 37
). Salomons dochter 

Lisbet werd evenals Salomons zuster non bij de Rijke Klaren ( 38
). 

Salomons stiefdochter heette Joanna ( 39
) en zijn stiefzoon Pi eter de 

Broessche ( 40
). 

Salomon Borluut overleed in 1366 en werd begraven naast zijn vader 

in de St.-Jaosskerk ( 41
). Salomon woonde een Lijd boven in het Huis van 

Ricele naast het Coolsteen op de Korenmarkt ( 42
), later in de Sceltstraat. 

Hij hesehikte over renten aan de Dries te Gentbrugge, waar hij tevens leen· 

goed en <erfachtighedem bezit. Hij bezat ook geheel of g·edeeltelijk huizen 

in de Schelstraat <al tote Botermansleep ( 43
). 

( 30) F. Blokmans. Een patricische veete te Gent. 604. 

( 31) ib. p. 610. 

(32) Salomons moeder kocht met Bracm Rim, die voor 1346 overleed. laken ter halle. 

Diericx. o.c. p. 315 en S.A.G. J.B.K. 1346 fol. 23v0
• 

(33) Diericx. o.c. I, 314-320; S.A.G. J.B.K. 1361-62 fol. 20. 

(34) S.A.G. Stqten van Goed 1351-52 fol. 71v0
• 

( 35) Dierlex o.c. I, 314-320. 

(36) Vuylstekc. R. I. 528. 

(37) Wij danken de heer Buntinx, hoofdconservator van het Rijksarchief te Gent die 

ons zo bereidwillig deze inlichting verschafte. Zie ook Vuylstekc R. 11. 93 en 

Depauw R. 111. 16. 

( 38) Diericx o.c. I. 314-320. 

( 39) Diericx, ib. 

(40) R.A.G. Cart. Rijke Klaren p. 104. 

(41) Diericx o.c. I. 314-320. 

( 42) S.A.G. Archief der Armcnkamer. Rentbock Stt. Niklaas fol. l. 

(43) Dierlex o.c. I. 314-320. 
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BESLUIT 

Van 1319 tot 1329 hebben voor het eerst te Gent bijzondere hoofd

mannen gefungeerd die tegelijk ontvangers en beleders van der stede goede 

waren. Deze hoofdmannen vormden mel de schepenbanken een buiten

gewoon bewind. 

De hoofdmannen waren blijkbaar allen vermogende lieden van wie 

de meesten onder de majores en ditiores van de stad moeten ,gerekend 

worden. Ze traden in dienst van de stad op een ogenblik dat deze laatste 

in conflict was g·ekomen mel de graaf van Vlaanderen en zijn zonen. Aan

vankelijk waren de hoofdmannen revolutionaire leiders die mettertijd de 

facto door de graaf en wellicht ook door de Franse koning werden erkend. 

Na de vrede van Arke hadden ze echter de facto en de jure afgedaan. 

Niettemin bleven ze openlijk nog lot in 1329 in dienst en van dat jaar af 

fungeerden ze tot in 1337 nogJ onder een bedekte vorm. 

Door hun dubbele bevoegdheid, n.l. deze van hoofdman en die van 

ontvanger is hun activiteit niet precies te omlijnen. In hoofdzaak waren 

de hoofdmannen bijzondere militaire aanvoerders die tegelijk de stedelijke 

financiën controleerden. Sommige hoofdmannen deden zich ook gelden als 

knappe ambassadeurs en als scheidsrechters en adviseurs. Te zamen met 

de Gentse schepenen vervulden zij op «parlementen:., waarop de graaf zelf 

tegenwoordig was, en ook builen de lands- en stedelijke vergaderingen om 

een politieke, rechterlijke, sociaal-economische, financiële en administra

tieve rol. 

ln hun handelingen, reeds kort nadat ze in dienst waren getreden, 

kwam hun pro-grafelijke g•ezindheid en hun sympathie voor Frankrijk klaar 

tot uitdrukking. Na 1329. inzonderheid vanaf 1335, brokkelde hun grafe

lijke en loyale aanhankelijkheid enigJszins af, tot ze in 1338 de baan moes

ben ruimen voor het tweede bewind der Gentse hoofdmannen, die metter

tijd anti-graafs en anti-Frans werden. 

Ofschoon men bezwaarlijk kan beweren dat ze tyrannen waren of een 

dictaloriaal regime vestigden ,........, zij reg·eerden samen met de wettige sche

penen ,........, toch was hun invloed onbetwistbaar in meer dan een besluit, met 

al de gevolgen die eruit voorrtsprolen. 
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Dank zij hun politiek, die kennelijk door de Gentse schepenen werd 

bijgetreden, hebben de hoofdmannen in een tijd van bloedi'g!e burger

twisten en oorlogsgeweld, het aanzien van Gent doen groeien en het als 

toonaangevende Vlaamse stad doen erkennen. Zij wisten door handigf: 

manoeuvers, in ingewikkelde omstandigheden, dit stedelijk prestige op 

Brugge te veroveren. 

Naar het \'Oorbeeld van deze hoofdmannen, maar in een andere rich

ting uit, zouden Jacob van AI't.evelde en zijn hoofdmannen dit Gents over

wicht in den lande en daarbuilen nog weten te versterken. 

Dr. P. ROGGHÉ. 
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DE RONDR.ElS VAN WALTER DE MAR VIS. 

BISSCHOP VAN DOORNIK. IN 1242 

Heer Walter de Marvis, bisschop van Doornik, deed in september 

1242 een rondreis in de streek van Aa:lter, met het doel de grenzen van 

sommige parochies vast te leggen. 

Het verslag van deze rondreis slaat op bladzijde 82 van het cartu

larium C van de kathedraal van Doornik. Het werd in 1852 gepubliceerdr 

door kanunnik A. Descamps in dezes «Notice sur Walter de Marvisl. 

Een tweede publicatie werd in 1867 bezorgd door kanunnik J,. 0. Andries 

in zijn werkje «Notice sur le bruyère de Bulscamp et sur l'itinéraire suivi 

par Walter de Marvis, évêque de T ournai, pour y fixer, en 1242, les 

limites de paroisses». Beide tekstuitgaven zijn eensluidend. 

De waarschijnlijk Waalse sekretaris van de bisschop heeft in dat 

verslag de plaatsnamen zo erg verwrongen, dat zij bijna onkennelijk ge

worden zijn. Kanunnik Andries heeft zijn best gedaan om de geciteerde 

plaatsen te identificeren. In vele gevallen is hij daarin gelukt ; in enkele 

gevallen is zijn identificatie niet juist. Enkele van de geciteerde topo

nymen heeft hij niet kunnen vereenzelvigen, waarschijnlijk bij gebrek aan 

voldoende gegevens over de streek. 

Een herziening van het werrk van kan. Andries was wenselijk. Er 

blijven echter nog steeds verscheidene in het verslag vermelde plaatsen 

die wij niet kunnen terugvinden. 

Hier volgt eerst de tekst van het verslag over die rondreis van de 

bisschop, met, onder iedere zin, de vertaling in het frans door kaanunnik 

Andries. Daarna geef ik mijn eigen interpretatie van die tekst. 

Anno Domini MCCXLII, feria secunda post festurn Beati Matthei li
En l' année du Seigneur 1242, Ie fundi après la /~te de saint Matthieu, 

mitavit dominus Walterus, Tornacensis episcopus, brueriam de Bulscamp 

mon seigneur W alter, éu~que de T ournai, limit a la bruyère de Bulscamp 

ct, incipiens de Wi/sbierghe, scparavit lotam waslinam dmini Waltcri de 

el, commençant à W ul/sberghe, il sépara foute la wasfine du seigneur 

Ames, que dicitur Üiesele, a parochiis de Ken/ers, Odelem et Bemehem 

Walter de Ames, qu'on appelle Oistele, des paroisses de Knesselare. 

228 



--+- w-~, ,-..,~ ...._ 1 J, 't 1 

ct.oo ... g.;".~ wd.ti!Jt. ei.&. ~-

Oo.stKó.tTI e 

/' . \ 
.r··' ·" i 

('-.J • . \ 

,· 

~., _ ..... 
"·'·~ 

' I 
/ 

/ 
• .... .,... 

I 

\ 
'. 
'·~ll~ 
I 

'· .... i 

• 
:Beernem. 

/ 

,1' 

,/ 
",, , 

/ "., -~. 
/ ·-

/ 

i 

...... -·--

./ 

·" 
' ; 

./.-._ 
'-·, . .",·" ----.~·~ / 

( 
i 
, ..... ·, ·, 

-K---GL-m..---p - 1'/ -· /,,·-·-
... ,. 

/ 

., /'1 . ·, ·, ...... 
I, 

'-,. '· (1 ,,·-., 
~. -........ ·-·-; _.,.-· ..". -~ -·-·, ,,,. ..... 

1... ·-·-·"'' ..... _, . -V~· I ,..· 
Ru qd e.rvoordQ. 

i 
,-'"\ i . .·-·-· 

\ 

\ 
\ 

\ 

Win$~n~. \ 
• 1-,. I 

'·"' I ·,. ............. r 
~ 

; ·-\ ............ ' 

' r· ' \ r \ 
\ I ·, \ . 

) . ' . \ ; 
,\.. l ./ 

Zwevl!Z.f,..!t.· ~. r·-·-·-' -· \ 
.1.-·-·-·-·-·llto. ,".,.-._...;-·"""·,_ . .......,., .... -- . \ .,. 

I ·, ,,/ <, ·-··· \ 
/ \ ''\ 

I I 
/ ~- I 

/ / \ 
I \ 

i ·~ 

i 
\ 

! ;: 
~p 

". \ 

\ 

/ 

\ 
) 

i 
I 
i 

/ -. 

I 

I 
i 
i 
\ 
.> , 

/ 

Ao..l ter 
• 

j -. ( . 
"· .... J '· • 
\ .... ". :Poe.K"-
\ ---

/ 
(' 

,...1 , 

.... 

.' Oo.two'n ~ tl. 

• Ursel. 

// 

\ ,.,. l 
/ \ \ '· . _ ... ·\ 

\.e ·- ' • · ....... ..-

..... 
.. · 
i 

·" l 

I 
( 
I 

I 

...... 
....... 

' ...... 

i 
/ 

,l 

.. ) 
I 

\ 

\ ....... 

,/ 

...., 
i 
I, 

'· 

\, .Pees e.I.~:. 
I 

\ 
; 
f Ron,./t 

\~ -. ..,, 

• 

Z. H. i1" 
~.'lf' ... d.. 



et de inde profisciens post Sotscore locurn qui dicitur Solscore dedit paro

Oedelem el Beemem et de là continuant jusqu'à Sotschore, donna le lieu 

chie de Bemehem, el ab arbore cruce signata in fine de Sotscore versus 

dit Solschare à la paroisse de Beernem, et à partir de de l' arbre ma.rqué 

Bulscamp, translens recta linea ad domurn Lausini de Barrent, quidquid 

J~une croix, aux con/ins de Satschore vers Bulscamp, allant en ligne droitc 

est a sinistra manu dedit parochie de Bemehem. 

(sic) de cette ligne à la paroisse de Beernem. 

A dicta arbore in Barrent incipit parochia de Orscamp et protenditur 

Au dit arbre à Barrent commence la poroisse d'Oostcamp et ellr s' étend 

hnea recta ad firborerr. cmce signata ante domurn Egidii Marcols, prope 

droile jusqu'à l'arbre marqué d'une croix deuant la maison de Gilles Mar-

Hertsberghe. 

cols, près de HErtsberghe. 

lbi finitur parochia de Orscamp. Et ibi, transiens brueriam qui exten

/ci finit la paroisse de Oostcamp. Et ici, traversant la bruyère qui 

dit se versus Rideruorde et Zweliensele, limitavit parochia de Winghines, 

s'étend contre Rudderuoorde et Sweuezele, il [imite la paroisse de Wynghc-

quae a domo Arnulphi de Nartwinde extendit se ad Sconenbergheek. Et 

ne, qui s'étend de la maison d'Arnould de Nartwinde jusqu'à Schoonen-

de inde ad abel anle domurn Philippi textaris. 
bergeik. Et de là jusqu' au peuplier blanc deuant la maison de Philippe le 

iisserand. 

lbi incipit parochia de Ruseliede et extenditur ad waslinam Sancti 

A eet endrail commence la paroisse de Ruysselede et elle s' étend 

Petri, quae wastina exlendilur a dicta parochia et de inde a Reinghscot, 

sur la bruyère de Saint Pierre, laqwdle s' étend dans la di te parGisse et se 

i bi exduditur wastina de W alteri de W assemme, militis. Et inde ad do

prolonge jusqu'à Reinghscol, là est limitée la bruyère de Walter de Was-

mum Oliveri de Bedrewane, inde ad domurn Willelmi Cure in Godselo

semme, soldat. Et alla jusqu'à la maison d'Olivie'r de Bedrewane {Bru-

damme. 
waan?), de lc1 jusqu'à la maison de Guillaume Cure à Ghyselooclam. 

A domo Willelmi Cure ad cmcem de Sconenbergheek. 
De la maison de Guillaume Cum jusqu'à la croix {marquée dans) 

Schormen hergeik. 
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Quidquid est a parte auslrali dividitur a parochiis de Ruseliede et 

Tout ce qui est donné à Ruysselede et séparé d' Aeltre. 

de flaltert. 

A dicte cruce ad crucem factam in tel'ra ante domurn Laubini de 

De la dite oroix jusqu'à la croix /aile dans Ie :ml de~;ant la maison 

\Varwincle prodenlitur parochia de I-laltert. 

de Laurent de \\!arwincle s'étend la paroisse d"Aeltre. 

Et inde ad crucem factem in arbore que sita esl ante aroam Volpareli 

Et de fà jusqu'à la croix marquée sur l'arbre devant la grange de 

del-loute apud Bw1elare; ibi conjungitur parochia de J-Jaltert el de 

Volparel van /foute près de Buntelare; là se louchent les paroisses d'Ael-

1\enlE"rs. 

/re et de Knesselare. 

A cruce facta apud Bunghensiele incipit parochia de Loo et proten

A la croix ]aile près de Bu.igezeele commence la paroisse de Looten-

ditur linea recta usque ad domurn Ote quae sita est in vicinia quae dicitur 

hulfe et effe s'étend en /igne droitc jusqu'à la maison d'eau, laquelle est 

Tuen de Loo. 

située cla.ns Ie voisinagc appefé T uen rle Loo. 

Et ab inde usquae ad fontem qui dicitur Croninbeke. Et ab inde recta 

Et de là jusqu'à la /ontaine appelée Crombeke (=Poekebeek ?) . Et 

linea finitur in exlremitate parochie de Loo contra turrim de poiesele, ex 

de fa en /igne droite la paroisse rle Lootenhulle va se lerminer par une ligne 

une parte el altera parle protenditur u diclo fonte usque ad spinam posi

qui vienl sur la tmtr de Poesele, cl'ww part et d'aulre part effe s'étencl 

lam in loco qui dicifur Yarwincle. Et ab inde usque ad abel cruce signatam 

de la dite /onlaine jusqu'ir l'épine planlée au lieu dit Yarwincle. Et de là 

in loco qui dicilur Karschot. 

jusqu'au peuplier marqué d'une croix à f'enclroil appelé Karsch.ot. 

Et ab inde usque ad Dormam, recta linea contra lurrim de Some•

Et de là encore jusqu'à fa Durrne, en ligne droile sur la tour de So-

ghern. Et ibi finilur. A dicte fine parochi de 1/ansbeke, in medio Dorme, 

rnerglwrn. Et de là elle /inil. A oei enclroit de la Dunne, ou /init aussi la 

incipit parochia de Somäghem, et prolenditur recta linea usque ad cmcem 

pC1roisse de llans!Jeke, ou mil;eu de la Du.rme, commence la paroisse de 
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factam prope Assert ubi alias limitavil has magister Walterus de Laelem 

Somerghem et elle s'étend en ligne droile jusqu'à la croix /aite près d'As-

parochiis de Somerghem et de Ursele, ibi excludunlur Assert et Menevelt 

sert I== J-loetsel ?) . OU déjà antérieurement Ie seigneur vV alter de La€'them 

ab anliquis parochiis. 

a délimité les paroisses de Somerghem et d'Ursel, et là séparant Assert 

e.t Menevelt de leurs antiques paroisses. 

Et ah alia cruce ubi alia spina posila fuit prope Ursele incipü paro

Et à une autre croix ou C:on a planté aussi une épinc, près d'Urse>l, 

chia de I-laltert, et protenditur recta linea ad domurn Willelmi de Beke 

commence fa paroisse d'Aeftre, el elle s'étend en ligne droite jusqu'à la 

et inde ad domurn vVillelmi Pine. 

maison de Guillaume Beke et de là à la maison de Guillaume Pine. 

Et inde ad cmcem factam in strata pub{ica qua itur de l-Ialtert ad 

Et de I à jusqu' à la croix /oite sur la voie publique qui ua d' Aeltre à 

Loo. Et inde ab abel usque spinem positam ante domurn l-Iugonis Fassel. 

f..ootenhuife. Et depuis le peuplier qui porie cetfe croix jusqu' à l' épine 

Et inde recla !inea ad domurn Raimudi de Bu~hensieJl, ubi camedit 

placée decani la maison de Hugues Fasset. Et de là en ligne droite jusqu'à 

tpiscopus. 

la maison de Raymond de Buigezeele, Ol't l'évêque a diné. 

*** 
De bisschop van Doom ik, Walter de Marvis, vangt zijn rondreis aan 

te Wuf/sberge. Dit was een heerlijkheid op Oedelem waarvan het foncier, 

een omwalde hofstede, gelegen is op de wijk Zeldonk, op 500 meter van 

de grens van Knesselare en op 400 meter van de noordelijkste punt van 

Sint-Joris-ten-Distel. 

Hier scheidt hij het veld gehelen ten Disiele af van de omliggende 

parochies Knesselarc, Oedelem en Beernem, aldus de parochie Sint-/oris

ten-I )iste{ stichtend. Dit veld behoorde toe aan heer Walter de Ames. In 

het goenoegzaam gekende werk «Epitaphe,; el monuments des églises de 

Flandro lees! men dat er in de kerk van Sint-Joris «licht voor de choor

deure een blaeuwe zaerk int harnas ende wapenrock mijn heere Wouter 

Dain, eerslen heere ende fondateur van Sl. Jooris. Ende hadde met den 

graeve van Vlaendren helpen winnen het lley[;.g~h Landt. Ende ronlamme 

7yn hooft staet g'heschreven : Ky gist Wauluer Dain. ky motmrt l'~n 
1100 Ie 30 ......... 
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Van daar gaat de bisschop naar Zotschore, welke plaats hij aan Beer

nem hecht. Zotschare was een heerlijkheid op Beemem, gelegen aan de 

Zuidleie, rondom de wijk tegenwoordig geheten «Miserie». (Sedert de 

grensscheiding lussen Beernem en Sint-Joris in 1934 ligt thans een groot 

deel van het oude Zotschare op Sint-Joris). 

Vervolgens gaat de tocht verder op Beernem, langsheen de noorde

lijke zoom van het Bulskampveld, tot äan het huis van Lausin van Barrent. 

Wij kunnen deze plaats, die op de grens met Oostkamp gelegen was, niet 

meer situeren. Vandaar ging men tot aan een boom waarop een kruis ge

tekend werd en dat dicht bij l-fertslwrge stond. Deze laatste plaats, paro

chie sedert 1891 en gemeente sedert 1919. was in 1242 nog een deel van 

Oostkamp. E, zou hier reeds van in zeer oude lijden een kerk gestaan heb

ben die in 876 aan de abdij van Cysoing (Noord-Frankrijk) geschonken 

werd. Deze stichtte hier een priorij die tot aan de Franse overheersing bleef 

bestaan. De ( @erestaureerde) kapel van deze priorij bestaat nog, maar 

doet geen dienst meer als dusdanig. Niet ver van daar kwamen Beemem, 

Oostkamp en \Vingene samen. 

Oe tocht ging verder dwars door het veld en de bisschop scheidt 

Ruddervoorde en Zwevezele van \\lingene. Deze laatste parochie strekt 

zich uit van het huis van Arnulf van Noordwinkel tot aan Schoonberg

eik. Noordwinkel is ongetwijfeld het gewest gelegen op de noordwestkant 

Yan Wingene, legen I-lertsberge, en dat thans Noordakker heet. 

Schoonbergeik wordt in het verslag over de tocht een paar regels nog 

eens vermeld. I-lier, in verband met cl~ oostgrens van Wingene, zal er wel 

een vergissing van de sekretaris va11 de bisschop of van een latere copiïst 

in het spel zijn. Waarschijnlijk wordt hier bedoeld de Wingense berg, op 

het Wingense veld. dicht de Beierhage. I-lier toch, gelijk in het verslaq 

staat, begint Ruiselede. 

Deze parochie strekt zich uit tot aan het St.-Pietersveld zegt het ver

slag. Er kan getwijfeld worden of dit toen deel maakte van die parochie, 

des le meer doordat de volgende zinsnede verminkt schijnt te zijn en zeer 

twijfelbaar is. 

De vervolgens vermelde plaatsen, Reinghscot en wasfine \\lalteri de 

\\1 assemme kunnen wij niet vereenzelvigen. 

De tocht gaat daarna verder tot aan het huis van Olivier van Beder

waan en van daar tot aan dat van \Villem Cme in Godselodamme. Beder

waan, Borrewaan, Bruwann was een heerlijkheid gelegen op Ruiselede. 

tussen Doomkerke en Kruiskerke, ter plaats nu geheten de \larie bossen. 

Godselodamme kan gemakkelijk vereenzPlvigd worden met Gijseladam en 

deze «dam» is de straal van de Wanle naar de Aaltcrse berg, dit is, de 
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hoofdstraat van Knliskerke. Niet ver van daar ligt de hofstede Gijselo, zetel 

van de heerlijkheid van die naam. Waarschijnlijk was dit de woning van 

Willem Cure. 

Van daar ging men tot aan het kmis van Schoonbergeik. Schoonberge 

"''as een heerlijkheid gelegen op Aalter, maar ook gedeeltelijk op Ruiselede 

( Kruiskerke). op beide kanten van de Gijselodam. Hedendaags nog staat 

een kmis daar waar de Gijseladam zich. dicht bij de Aalterse berg, in 

twee straten splitst, waarvan wij dus mogen vermoeden dat het temggaat 

tot de lijd van Walter de l"vlarvis. Nog altijd scheiden hier, zeer dicht dit 

kmis, de gemeenten Aalter en Ruiselede. 

De tocht gaat nu verder op Aalter, eerst tot aan een kruis gemaakt 

op de grond vóór het huis van Laubinus van \Varwinkel en vervolgens. tot 

aan een boom, waarop een kruis g'emaakt werd, staande voor de schuur 

van Volpard van Hou te dicht bij Banclare. Warwinkel zal wel het latere 

\Vestwinkel zijn, naam die men vindt in het landboek van Aalter voor 

sommige percelen in de Blakke bossen. Men kan bijgevolg met reden ver

moeden dat het kmis aan de Sterrestraat, dicht de Vijfringen, zijn oor

sprong vindt in het kruis dat bisschop Walter de Marvis hier op de grond 

tekende. Bandare is natuurlijk Buntelare, alwaar, thans nog, Aalter en 

Knesselare bijeenkomen. 

Van het uiterste noorden van Aalter keert de bisschop terug naar het 

uiterste zuiden van die parochie. Hij maakt een kmis dicht bij Buigezele 

en aldaar begint Lotenhulfe. Buigezele was een heerlijkheid gelegen op 

Aalter, waarvan verder nog sprake zal zijn, maar die zich ook op Loten

hulle uitstrekte. De hoek van deze gemeente gelegen op de westkant van 

de weg van Aalter naar Poeke, met als noordgrens de Diksmuidse boter

weg (grens met Aalter) en met de Poekebeek als zuidgrens. was Buigezeels. 

l-Iet snijpunt van deze boterweg en de Poekeweg heet het «Nauterke». 

(De <boterweg> heet officiëel Nauterkensstraat op Lotenhulle). Deze 

naam wijst er genoegzaam op dat er hier vroeger een kmis gestaan heeft 

nauterke = auterke =; altaartje = kapel of kruis. 

Van het Nauterke wordt de tocht voortgezet op Lotenhulle, eerst tot 

aan het huis <domus Ote> dat gelegen was in de buurtschap gezegd T u en 

de Loo. Kanunnik Andries, aan wie het bestaan van de endave van 

Buigezele op L.otenhulle en van het Nauterke blijkbaar onbekend was, 

verlaait <domus Ote> door t(maison d'eau>. Hij vereenzelvigt dit «maison 

d'eau> mel het <walerkoh op Ruiselede. Dil <waterkob, dat eigenlijk 

de oude watermolen van Akspoele is, ligt meer dan een kilmoeter en half 

westwaarts van het Nauterke (heel dicht hel foncier van Buigezele) en 

kan niet in aanmerking komen. liet zuidelijke punt van ~z.egde enclave 

van 11uigezcle, (laar waar de weg naar PoPke de Poekebeek overbrugt heet 
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de Gete. Hier scheiden Lotenhulle en Ruiselede. Ongetwijfeld is de Gete 

het «domus Ote». 

Van aan de Gete tot aan de grens met Poesele werd vroeger de grens 

van Lotenhulle gevormd door de Poekebeek. (Het deel van Poeke dat ten 

oosten van die beek ligt was in de t6de eeuw nog deel van Lotenhulle). 

Aangezien die beek een natuurlijke grens vormde was er geen aan

leiding voor de bisschop om hier grenpunten te bepalen. 

Van het domus Ote» gaat de tocht nu naar een fontein of bron ge

heten «Croninbeke». Kan. And.ries meent dat de Poekebeek deze bron zou 

kunnen zijn. Deze bron moest echter dicht bij de grens met Poesele lig

gen. Zou deze «brom niet eerder het klein beekje zijn dat de grens tussen 

Lotenhulle en Poesele vormt en dat in de Schuurveldbeek uitmondt 7 

Van Croninbeke gaat de tocht het noorden in, over Yarwincle en 

Karsdhot Lot aan de Oorma, in het zicht van de toren van Zomergem. 

Y arwincle is ons onbekend. maar Karschot kan wel de Karmhoek zijn, een 

wijk van Hansbeke, geleg~en langs de oude heerweg van Gent naar Brugge 

en op de grens met Bellem. 

De Dorme is de Dunne of T-loge Kale, een riviertje dat zijn oorsprong 

vond tussen Beernem en Sint-Joris, dat zich te Vinderhoude met de an

dere Kale of Poekebeek verenigde en zo verder, als Kale, door Evergem 

voortliep en de oorsprong was van de Wase Ourme. Van af vVoestijne 

op Aalter Lol aan Evergem-Rabot is de Hoge Kale opgeslorpt geworden 

door het lussen 1613 en 1623 gegraven kanaal van Bmgge naar Gent. Het 

bestaan van de Hoge Kale wa3 blijkbaar aan Kan. Andries niet bekend. 

want hij laat de Durme van zuid naar noord stromen, in plaats van west 

naar oost. 

«lbi finiluD leest men verder in de tekst van het verslag. Welke is 

de parochie die hier eindigt 7 Voortgaande op de tekst zou men menen 

dat het Lotenhulle is, wat onmogelijk kan zijn. Maar het verslag gaat voorr 

en zegt : «a dicto fine parochiae de Hansbeke. in medio Oorme, incipit 

parochia de Somerghem». Het is dus 1-/ansbeke. Tot over een twintigtal 

jaar, als de vaart hier lichtjes recht getrokken werd, kwamen Hambeke 

Zomergem en Bellem samen, midden in de vaart, dus in de Dunne. aan 

IJ onsbe keueer. 

Van de Durme gaat de tocht verder Lot aan een kmis geplaatst niet 

ver van Assert. Kan. Andries meent dat dit Assert wel I loet se/ zou kun

nen zijn, een wijk van Zomergem. Er staat daar inderdaad. nu nog, een 

krtu.is, niet ver van de plaats waar Zomergem. Ursel en Bellem samen

komen. Een voorganger van bisschop de Marvis, heer Walter van Latem. 

had hier reeds vroeger de grens tussen Zomergem en Ursel vastgelegd en 

had Asserl en Menevelt van hun oude parochies gescheiden. Assert kan 
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bijgevolg Hoetsel niet zijn. Bellem echter wordt nergens vermeld in het 

verslag over de tocht van bisschop de Marvis. Zou de afscheiding van 

hun oude parochies van Assert en Menevelt niet de oprichting van de 

parochie Bellem geweest zijn 7 Assert en Menevelt zijn anders onbekende 

plaatsnamen, ten ware Menevelt het Neerveld zou zijn. Dit is g'elegen op 

de zuidwestkant van Bellem, naast Aalter en in sommige dokurnenten vindt 

men dit veld vermeld als «Menevelt». 

( ln het « Notice sur 'vValter de Marvis » van Kan. Oescamps, op 

blz. 48, leest men dat bisschop de 01arvis reeds woeg1er Waarschoot en 

Oostwinkel van Zomergem afgescheiden had). 

Van het kmis bij Assert gaat de tocht verder naar een ander kruis, 

alwaar een doomboom geplant werd. niet ver van Ursel en alwaar de paro

chie van Aalter begint. Dit moet ergens op Oostmolen-noord zijn, waar

schijnlijk aan de Drieweegse. Van het bestaan van een kruis alhier, in 

meer moderne tijden, is ons niets bekend. 

Oe tocht van de bisschop gaat nu het zuiden en Aalter in. Eerst gaat 

het tol het huis van Willem van Beke. Ter Beke was een hofstede, foncier 

van de heerlijkheid van die naam. die stond te Aalter, op het einde van 

de Kesterstraat. Zij werd in 1886 afgebroken en stond niet ver van de 

plaats alwaar Aalter, Bellem en Lotenhulle samenkomen. Zij stond ook 

aan de noordelijke zoom van hf't veld (Aal terveld en Loveld). 

Van het hUis van Willem van Beke gaat men tot aa dat van Willem 

Pine. Voortgaande op het feit dat de tocht steeds binnen Aalter verliep, 

kan dit huis geen ander zijn dan de hofstede ter Eke, foncier van de heer· 

lijkheid van die naam en staande wat westwaarts van ter Beke, eveneens 

op de zoom van het veld. Oe hofstede ter Eke bestond reeds in de t6de 

(•euw niet meer : Ter Eke en ter Beke werden verenigd als één heerlijk

heid. onder de naam van Eken6eke, wal ook de naam werd van de hof

~tede ter Beke. Oe uilgedroogde wallingen en de singels van ter Eke ble

ven echter nog lang bestaan en hedendaags zijn daar nog sporen van zicht

baar. De plaats kreeg de naam var, Wilde mole. Zij ligt 300 meter zuid

westwaart~ van het kasteel Loveld. 

De tocht wordt nu voortgezel Lol aan de openbare weg die Aalter 

met Lotenhulle verhinclt, alwaar cle bisschop een kruis op de groncl maakt. 

Deze we~ ligt sferhtf, 400 meter zuidwest van ter Eken. I-lier sluit de Veld

straat, komemle uil het westen, er zich hij aan. maar vormde toen geen 

kruisstmaL Het is meer waarschijnlijk rial de plaats alwaar de bisschop 

een kruis op de grond tekende de kruisir1g is van de Loweg met de heerweg 

van Hrugge naar Gent. Deze kruisstraat l1gt op rle gTensscheiding van 

Aalter en Lotenhulfe en droeg vroeger de naam van Kruiske. 
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Vandaar ging de bisschop eerst tot aan het huis van Hu go F as set en 

eindigde zijn rondreis aan dat van Raymond van Buigezele. alwaar hij zich 

ging verfrissen. 

Voor het huis van Hu go F asset kan niets anders in aanmerking ko

men dan het Hoopkensgoed. Het huis van dit goed stond op een omwalde 

mote en lag op de oostkant van de weg van Aalter naar Poeke, met zijn 

zuidkant aan de Baarlaars. en op slechts .500 meter van het vroeger be

sproken Nauterke. Deze hofstede bestaal al sedert zeer lang niet meer. 

Van Buigezele bleef. tot over een twintigtal jaren, nog de omwalde 

mote over, het «Buigezelewalleke». Deze werd toen volledig gedempt. Zij 

lag langsheen de Kattewegel. dicht bij de grens met Ruiselede, niet ver van 

Akspoele. 

Arthur VERHOUSTRAETE. 
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Voorzitter Mej. Dr. E. DHANENS, Boclare, 97, Eeklo. 

Tel. (09) 77.11.32 

Sekretaris A. DE VOS, EindekE·n, 12. Enrgem. 

Tel. ( 09) 51.88.25 

Penningmeester : Apot. P. RYCKAERT. Dekenijstraat, 2, Zomergem. 

Tel. ( 09) 74.70.34 

Pers- en Propagandadienst : 0. LIPPENS. Gentstraat. 13, Lcmbcke. 

Om alle onnodige vcrtragingen te voorkomen, worden de leden beleefd. 

doch dringend verzocht. bij de ontvangst van hun jaarboek onmiddc[/;jk 

hun lidmaatschapsgeld voor 1961, 120 F te storten op Postrekening 1493.71. 

van Apotheker P. Ryckacrt, DekC'nijslraat, 2. Zomcrgcm. 

Indien ons Jaarboek U voldoel brengt Iw~ dan ("ens onder 

de aandacht van Uw kennissen. Uw medewerking ·wu ons een 

steun kunnen zijn I I-loc meer abonnementen, Twe meer tekst. 
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