




















dc/.c jxcsaitc Iclll.cn cnde ordinnanche bezeghelt met den ghemcncn zeghel van 
onat .  sledc I I L I L I ~  l~anghende. 
[ l i t  was ghctlnen int jaer ons Heren als men screef dusentich drie hondert neghe- 
nc cnclc ncghentich up den vierden dach in december. 
Zegcl van de stad Nicuwpoort van na 1383, bevestigd aan oorkonden van 1389, 
(4 dec.) 1399 en 1407. Het vertoont een vaartuig in klinkbouw met midsclieeps 
een mast met enkele ra. De stuurman bevindt zich aan bakboord, tussen het 
achterl<nstecl en een boordverhoging met opening, wat aan een nettengat doet 
tlenkcn. I n  1 389 wordt dil zegel besternpeld als zijnde de "stede zeghele van cau- 
sen", toen gebruikt "in absentien van den groten zeghelle". Brussel, ARA, Fonds 
Oorkonden van Vlaanderen, dl. I, nr. 862, akte van 8 januari 1389, n.s. - De 
Ghellinck Vaernewyck, Sceaux et armoiries de la Flandre. Parijs, 1935, p. 272. - 
R. Laurent, De zegels en de zee. De evolutie van de scheepsbouwkunde aan de 
hand van zegels van de XIIIde tot de XVde eeuw. Uitgave van het Algemeen 
Rijksarchief. Brussel, 1987, p. 12, nr. 32 en afbeelding 17. 

Te Berck, aan de FI-a-anse kust van het Nauw van Kales, gelegen nieer bepaald in 
het arsondissement Montreuil-sur-Mer, bleef tot ver in de negentiende eeuw dit 
type van vissersboot in gebruik. Het was een soort hoeker, "cordier" genaamd, 
waarinee zowel geroeid als gezeild kon worden. De bemanning ervan bestond uit 
10 gezellen-roeicrs en een stuurman, wat doet denken aan die van de 
NicuwpoorLse boten in 1247 en 1305, waarvan sommige "cum undeciill hoini- 
nibus", r1.i. met elf koppen. Zie op de tekening hierboven de plaats in de "cor- 
dier" van de vijf doften of roeibanken en let op de strijkbare mast. Voor meer 
commentaar: F. Beaudouin, Le bateau de Berck. UniversitC de Paris. Mtmoires 
de l'lnstitut cl'Etl~nologie. MusCe de 1'Homme. Paris. - Uit de bibliotheek van het 
Nationaal Visserijmuseum van Oostduinkerke, conservator de heer Willem 
Lanszweert, die we hier voor zijn medewerking bedanken. 

The fishing boats and the payment of tithes in Nieuwpoort in the late middle 
ages (1183-1399) 

$ 
During the last centuries of the middle ages, the Saint-Nicholas abbey of Furnes 
received at Nieuwpoort (Nieuport) a tenth, levied on the fishing by the inhabi- 
tants of herring in the North Sea. This payment of tithes was permitted by the 
consent of the counts of Flanders and the pope for the benefit of the abbey, the 
parochial church and the local services for assistance of the poor. The tenth was 
a levying according to the number of the crew in each fishing boat, varying from 




