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Tijdens de Middeleeuwen hieven in het christelijke Westen de bisschoppen en 
kloosterorden op de producten van de landbouw een aandeel in de jaarlijkse oog- 

! sten, genaamd “decima” of tiend, blijkbaar omdat het oorspronkelijk in natura 
zoveel bedroeg of vertegenwoordigde. Het was een gebruik dat reeds op het 

i einde van de achtste eeuw, onder de regering van Karei de Grote, algemeen ver- 
; spreid was of minstens door die Frankische vorst wettelijk veralgemeend werd

(1). Sommige kloosters hieven ook tienden op de vangst van paling en andere 
I soorten vis in de rivieren en visvijvers. Dit deed o.m. de Gentse Sint-Pietersabdij 

in de elfde eeuw, in het moerassig gebied van de burcht en nederzetting 
Broekburg nabij de Vlaamse kust (2). In het verlengde van deze kust, te Bonen 

I of Boulogne, hadden de kanunniken van het kapittel van de kerk Sint-W ulmar 
reeds omstreeks 1100 het voorrecht verkregen van de vissers een aandeel in de 
vangst van haring en makreel o f zelfs van walvisachtigen te eisen, maar dit onder 
de vorm van een aalmoes. Deze bestond uit een participatie in elke boot, die 
gedurende het haringseizoen aan de vangsten deelgenomen had en, voor wat de 
toevallige vangst van een grote zeevis of walvis betrof, uit een stuk vlees uit de 

! staart. De participatie in elke boot kwam neer op de helft van wat ais part aan elk 
lid van de gewone bemanning toekwam. Hetzelfde kapittel ontving ín 1121 van 
de graaf van Boulogne, tijdens het visseizoen van de haring en de makreel, het 
recht op een soortgelijke participatie in de boten van W itzand (3).
Bonen en Witzand, waar dus in het begin van de twaalfde eeuw, door de Kerk, 

j op de vangst van haring en andere vis een klein deel van de productie in natura 
j of van de winst onder de vorm van een part werd geïnd, lagen aan de kust van 

liet bisdom Terwaan. Aldaar werd in de periode 1179-1183 door toedoen van dit 
j bisdom, de graaf van Vlaanderen, Filips van de Elzas, en de pauselijke curie in 
I niet minder dan zestien parochies, van Kales tot Nieuwpoort, de heffing van het 

haringtiend wettelijk ingevoerd en dit niet onder de vorm van een “elem osina” o f 
aalmoes, maar onder die van een “decim a”. Deze bevoorrechting gebeurde ten 
bale van een viertal abdijen in het genoem de kustgebied. Daaronder bevond zich 
de Sint-Niklaasabdij van Veurne, die het betrokken privilegie verkreeg te 
Nieuwpoort en te Oostduinkerke in 1 183 (4). De invoering van het haringtiend te 
Kalcs en te Grevelinge stuitte er weliswaar aanvankelijk op hevig verzet vanwe
ge de plaatselijke vissers, maar achteraf blijkt de heffing jaarlijks ongeveer nor
maal le hebben plaatsgegrepen (5). Voortaan diende in elke parochie, onderwor
pen aan deze inning, de opbrengst van hel tiend gelijkelijk verdeeld le v/orden
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onder drie rechthebbende instanties, namelijk de abdij, die er voor de geestelijke 
/org  door collatie van de bedieningen instond, de pastoor en de armendis (6). 
( )ver de ju iste draagwijdte van het haringtiend inzake de modaliteiten van de hef- 
ling ervan, namelijk van de voet waarop die moest plaatsgrijpen, vernemen we 
niets uit de schenkings- en bekrachtigingsoorkonden uit de periode 1179-1183 en 
volgende jaren. Blijkbaar werd het tiend ais “decim a” toen nog werkelijk ais een 
tiende gedeelte van de vangst of enigszins als een mildering ervan opgevat. 
Althans in 1187 zien we Filips van de Elzas, de graaf zelf, van de opbrengst aan 
haring in zijn domein te M ardyck, namelijk 13 last, een last ervan ais “decim a” 
aan de kerk afstaan (7). •
Van oorspronkelijk een heffing in natura werd het haringtiend omstreeks 1200 
een in geld. Dit is duidelijk af te leiden uit de overeenkomst, die in februari 1208 
of 1209, tot verlichting van de last van het tiend, maar eveneens tot strengere con
trole van diens uitbetaling, tussen de abdij van Sint-W inoksbergen en de stuurlui 
van de stad Mardyck, door de bem iddeling van zekere kerkelijke instanties, afge
sloten kon worden. Voortaan zou het bedrag van het haringtiend in geld volgens 
welbepaalde normen berekend worden, namelijk op basis van het aantal leden of 
vennoten, die per boot de bem anning ervan uitmaakten en in de uitrusting van het 
vaartuig elk twee persoonlijke netten geleverd hadden, dit naast de gepresteerde 
arbeid tijdens de haringcampagne. In het geval van een boot met een bemanning 
van meer dan 13 koppen bedroeg het verschuldigde tiend, volgens de nieuwe 
regeling, zoveel ais wat een bem anningslid ais part of aandeel in de gemaakte 
winst te krijgen had. Voor een bemanning van 13 koppen en minder tot 7 stond 
het tiend gelijk aan de helft van zulk een part en voor een van de 7 koppen en 
minder aan een vierde ervan (8). Wat bij deze aantallen inzake de manschappen 
van de boten de aandacht trekt, is de becijfering in onpare getallen, hetgeen onge
twijfeld in verband dient te worden gebracht m et de aard van de vissersvaartui
gen, namelijk roeiboten, elk voorzien van een bepaald aantal roeibanken, alle
maal telkens met twee zitplaatsen. Daar was daarnaast dus telkens ook de staan- 
i»f zitplaats van de stuurman van de betrokken boot mede inbegrepen, vermits die 
.if. hoofd van de bemanning, staande o f zittend, het roer hanterend, voor het 
tirsturen van het vaartuig instond. Het totaal aan m anschappen op elke boot was 
Nigcvolg meestal gebonden aan een onpaar getal. Juist dit cijfer is belangrijk 
< om de grootte en de aard van het ingezette vaartuig. Te M ardyck, in het begin 
..in de dertiende eeuw, waren er dus boten met respectievelijk elk 6 of minder 
o Ttei s en 12 of meer roeiers, m et daar tussenin eenheden met 8 of 10 roeiers, iets 
* ,ii ook in sommige Engelse havens voorkwam (9). Bovendien bestonden er, 
'oifcMis de besproken overeenkomst, te M ardyck, ook Vissersvaartuigen met elk 
? t ot meer roeiers, maar dan heel waarschijnlijk in mindere mate dan voor de 

•.Milii' kleinere eenheden. Voor het overige ligt het voor de hand dat sommige 
n*n o f zelfs de meeste, niet alleen met roeiriemen voortbewogen, maar even- 
>?\ bezeild konden worden, wat toen meer en m eer een vereiste werd voor de
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visserij op een zekere afstand van de Vlaamse kust, meer bepaald in het 
Noordzeegebied nabij de kusten van Zuidoost-Engeland (10).
De bijzonderheden over de heffing van het haringtiend, waarover we voor 
M ardyck beschikken, kunnen we toetsen aan diegene die we hebben voor 
Nieuwpoort. Aldaar was, zoals te M ardyck, de inning van het tiend in 1183 inge
steld, en wel door toedoen achtereenvolgens van de graaf van Vlaanderen, Filips 
van de Elzas, Desiderius, bisschop van Terwaan en Lucius III, paus van Rome
(11). Volgens een scheidsrechterlijke regeling, getroffen door de burgemeesters 
en schepenen van Nieuwpoort in mei 1247 in een geschil betreffende de heffing 
van het haringtiend tussen de abdij Sint-Niklaas van Veurne en de plaatselijke 
vissers, diende voor de modaliteiten ervan, rekening te worden gehouden met het 
aantal bemanningsleden van elke boot en dus ook met de grootte van het vaar
tuig, steeds volgens de toen gangbare “lex navium” . Voortaan kwam alleen de 
eigenlijke periode van de vangst van volle haring, beginnend omstreeks Sint- 
M ichielsdag, d.i. 29 september, en eindigend acht dagen na Sint-M aartensdag, 
d.i. 18 november of daaromtrent, voor de inning van het tiend in aanmerking. 
Ook te Nieuwpoort ging het om bemanningen met een onpaar aantal leden tel
kens per boot en om vennoten, die recht hadden op een aandeel in de winst 
krachtens de individuele levering van twee netten en de gepresteerde arbeid in 
verband met de scheepvaart en de visvangst. Daarop steunde dan ook de evalu
atie van het aan de Kerk verschuldigde haringtiend. D it bedroeg voor een boot 
met een bem anning van 13 of m eer koppen, d.w.z. 12 roeiers en een stuurman, 
een volledig tiend, gelijk aan het part van een vennoot. Voor een vaartuig met 11 
en m inder koppen boven de 7, stond het haringtiend gelijk aan een half venno- 
tenaandeel en voor een boot met 7 bem anningsleden en minder bedroeg het een 
vierde (12). De kleinste boot was een “slabbert” o f joi van een groter vaartuig. 
Hij diende voor de proefvangsten en bood slechts plaats aan 5 m anschappen 
(13). Opvallend in de overeenkomst is het onderscheid tussen de boten met res
pectievelijk 13 en 11 man aan boord, met weglating van een categorie met 10 
man, wat nogmaals wijst, volgens onze bescheiden mening, op roeiboten met 
een aantal roeibanken, telkens met twee zitplaatsen, en een staanplaats voor de 
stuurman. Over de aard van 
het roer zelf, d.w.z. o f de 
boten al voorzien waren van 
een stevenroer, dan wel van 
een verplaatsbaar stuurboor- 
droer, dus van een van beide, 
vernemen we niets.

De gegevens over de verschil
lende categorieën van vissers
boten te M ardyck en
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Nieuwpoort in de eerste helft van de dertiende eeuw kunnen worden a.uns \»»id 
met soortgelijke specificaties aangaande de vaartuigen te Duinkerke. Indenta.«!, 
in februari 1254 vaardigden de schepenen van deze stad een ordonnantn* tut 
betreffende een heffing op de boten en schepen van allerlei aard, waaronder ook 
die gebruikt voor de jaarlijkse haringvangst en voorzien van roeibanken. In de 
toen getroffen maatregel werd een grondig onderscheid gem aakt tussen de vaar
tuigen van de categorie van beneden de tien en een halve bank, en die van de 
categorie van tien en een halve bank en daarboven. De kleinste eenheid heette 
“virbanket” , omdat ze voorzien was, zoals haar naam het aanduidde, van vier 
roeibanken en dus bemand niet acht roeiers buiten de stuurman. De Duinkerkse 
boot voorzien van tien en een halve bank had dus volgens dezelfde normen een 
bemanning van twintig roeiers en een roerganger. Naast dat type van boot of 
schip waren er te Duinkerke, volgens genoem de schepenbrief, zelfs nog grotere 
eenheden, maar die moeten toch eerder zeldzaam geweest zijn (14). Wat er ook 
van zij, daaruit kunnen we besluiten dat er te M ardyck en Nieuwpoort om stree
ks 1250 wel degelijk vissersboten moeten bestaan hebben van de categorie met

een bemanning van meer dan 13 koppen, gaande misschien uitzonderlijk tot een 
twintigtal.
Te Nieuwpoort gaf het akkoord van 1247 betreffende de modaliteiten van de hef
fing van het aldaar geheven haringtiend in het begin van de veertiende eeuw aan
leiding tot een nieuw geschil tussen de Sint-Niklaasabdij van Veurne en de pla- 
tselijke vissers. Dit gebeurde dus in de troebele periode van de opstand en de oor
log van bet graafschap Vlaanderen tegen de Franse koning. Robert van Bethune, 
die in 1305 zijn vader Gwijde van Dampierre ais graaf opgevolgd had, deed in



deze zaak op 18 november van dat jaar een arbitrale uitspraak in verband met de 
juiste interpretatie van de Nieuwpoortse schepenbrief van 1247 en tot regeling 
van de kwestie van de door de vissers nog te storten achterstallige tiendegelden. 
In de oorkonde daarover vinden we de Nieuwpoortse vissersboten nogmaals 
ingedeeld in drie categorieën, maar dan blijkbaar aangepast aan de nieuwe ver
eisten inzake hun bemanningen. Inderdaad, voortaan behoorden tot de eerste 
categorie alle vaartuigen met 12 opvarenden o f meer, tot de tweede categorie de 
vaartuigen met 11 tot meer dan 7 m anschappen en to t de laatste categorie de 
boten met 7 of minder koppen. Eigenaardig is wel dat in deze opsomming uit
drukkelijk van vaartuigen met hetzij 10, 9 o f  8 m anschappen sprake is. De 
sam enstelling van bem anningen was dus niet meer dezelfde ais vroeger. 
B lijkbaar had dit te maken met de toenmaals groeiende uitbreiding van de 
haringvisserij in het Noordzeegebied, waarbij het zeilschip m eer en meer de roei
boot verdrong. Wat er ook moge van zij$, de waardebepaling van het tiend bleef 
zoals ze sinds lang was vastgelegd, nam elijk op een volledig aandeel in de eerste 
categorie van boten, zoals zulk een part toekwam aan een lid van de bemanning 
wegens de inbreng van twee netten en de geleverde arbeid, op de helft van een 
dergelijk part in de tweede categorie en op een vierde in de laagste categorie (15). 
De opbrengst van het jaarlijks geïnde haringtiend diende steeds ais vroeger onder 
de drie rechthebbende kerkelijke instanties te N ieuwpoort gelijkelijk verdeeld te 
worden. Voor het overige bepaalde de regeling van 1305 de uitbetaling van de 
achterstallige tiendegelden op vrijwillige basis, wat inhield dat ze niet noodza
kelijk diende te geschieden, wat op de volledige o f gedeeltelijke kwijtschelding 
van die schuld neerkwam. Voor het overige was er nog de instelling o f  verscher
ping van de controle op de berekening en de inning van het tiend (16).
De ju iste  toepassing van de modaliteiten inzake de heffing van het haringtiend te 
Nieuwpoort kwam op het einde van de veertiende eeuw sterk in het gedrang, 
blijkbaar wegens de verdere evolutie in het haringbedrijf, m eer bepaald voor wat 
betrof de verkoop van de aangevoerde verse vis. D it laatste was de taak gew or
den o f aan het worden van een tussenpersoon, de waard, daar die voortaan 
daardoor de financiën van de stuurman en diens vennoten behartigde. Dit is 
ongetwijfeld af te leiden uit de bewering van de stuurlui en hun vennoten “dat zij 
ne gheen deel, noch tiend sculdich waren, het ne waren dat zij te boven ghinghen 
van ghewinne boven costen”. De vissers zouden toen inderdaad “langhe tijd belet 
ende inpechement ghedaen hebben in vorseide tiende ende helich deel niet te 
betaelne” . Wat er ook van zij, er drong zich een nieuwe regeling op, aangezien 
de kerkelijke instanties de hen vroeger toegekende bevoorrechting en de 
bekrachtigingen ervan door middel van oorkonden konden voorleggen. Nadat in 
deze zaak door de betrokkenen op de burgemeesters en schepenen van de stad 
een beroep was gedaan, legden die aan de stuurlui en hun vennoten de toepassing 
op van geheel nieuwe modaliteiten inzake de heffing van het haringtiend, dit door 
middel van een stedelijke verordening uitgevaardigd op 4 decem ber 1399. Voor
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-  <■' «»s« . m  I», t vt i m huidige! tiend kwam voortaan niet meer in aanmerking
-  '»54 van d r \i-,seisvaartuigen in drie categorieën, noch het aantal van elke
- =>** maat wel ile som of de sommen geld opgeleverd door de verkoop

- *» « ifriï haven o f elders geloste verse haring. De voet, waarop het geza-
I? t rik flijk  aandeel daarin diende te worden berekend, werd vastgesteld op

t.- i>* immj’.cii parisis per pond groten en dit “zonder eenighe minderinghe ende 
alsium van costen of van andren dinghen”, gedaan tijdens de “zevaerd” (17). 
I >aai een pond groten in Vlaamse m unt bestond uit tw aalf pond parisis, elk van 
¿40 penningen, d.i. in totaal 2.880 penningen parisis, kwam de heffing in het ver
volg dus neer op m indér dan 1 %, meer bepaald op zowat 0,6 %, wat miniem 
geacht kan worden en dus meer op een aalmoes neerkwam. De aanduiding van 
twee soorten munt voor de evaluatie van het verschuldigde tiend doet evenwel 
vermoeden dat per pond groten een zuivere winst van een pond parisis in reke
ning kon worden gebracht, zodat een aandeel van 18 penningen parisis feitelijk 
dan neerkwam op 7,5 %, wat dichter bij het begrip van de tiendeheffmg stond, 
maar dat is maar een veronderstelling. Overigens kunnen we alleen m aar van 
1458 af de juiste jaarlijkse opbrengst van het haringtiend berekenen, d it dankzij 
de Nieuwpoortse kerk- en disrekeningen, waarin het telkens gaat over een derde 
van het betrokken aandeel. Zo bedroeg de opbrengst van het volledige tiend, dus 
de som van de drie derden, in 1460 niet m inder dan 60 pond parisis, maai' in 1472 
slechts 14 pond 2 schellingen parisis, wat te maken had m et de zeer wisselvalli
ge resultaten van de haringvangsten (18).
De nieuwe modaliteiten inzake de berekening van het haringtiend, zoals die in 
1399 door de Nieuwpoortse schepenen getroffen werden, laten ons niet meer toe 
de aard van de vissersvaartuigen en de samenstelling van hun bemanningen na te 
gaan. Daarvoor moeten we voor d e ja ren  die daarop volgden op andere bronnen 
een beroep doen, o.m. op de vrijgeleiden die in 1442 en 1443 door de Engelse 
kroon aan de vissers van D uinkerke, N ieuw poort, L om bardsijde en 
Walravensijde o f Raversijde verstrekt geworden waren. In 1443 bedroeg het 
gemiddeld aantal manschappen aan boord van de vissersboten, met inbegrip van 
de stuurman en diens deelgenoot-koopman, voor Duinkerke 13 tot 14 koppen, 
voor Nieuwpoort 16 koppen en voor Lom bardsijde en W alravensijde zowat 20 
koppen (19). Daar we zulke talrijke bem anningen reeds in het begin van de ve- 
rtiende eeuw op de vissersvaartuigen aantreffen, mogen we daaruit wellicht 
besluiten dat in de eerste helft van de vijftiende eeuw de Vlaamse vissersboten, 
waaronder de zogenaam de “corvers”, hoofdzakelijk nog bestonden uit vaartui
gen waarmee zowel geroeid ais gezeild kon worden. Eerst omstreeks 1450 kwam 
de haringbuis in gebruik en dit type was een zeilschip waarmee eventueel nog 
geroeid kon worden (20).
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í v )  lii een  akte van de abdij van Fécam p, in N orm an d .i, ui t  c e  jaren 1 i 4 0 - 1 189, in verband  
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iiigcdeeld  in tw ee categorieën: de eenheden  met 8 toi ¡2 “rem igantes” o f  roeiers en d ie m et 
minder dan 8. Voor de eerste categorie w as het tiend vastgesteld  op het volled ig  aandeel in de 
vangst, zoals dit toekw am  aan een roeier, en voor de tw eede categorie op  de helft van zulk een  
part. In genoem de oorkonde is er dus uitdrukkelijk sprake van roeiers. E. D ardel, La pêche  
lmrcnguière en France. Parijs, 1941, p. 4 2 , nöot 4.
(10) R. D egryse, La pêche et la m arine dunkerquoises vers 1300, in M ededelingen  van de 
Marine A cadem ie, dl XIII. A ntw erpen, 1961, pp. 21-32 .
( 1 1) F. Van de Putte, La pêche du hareng, o .e ., pp. 344 -3 4 7 , bew ijsstukken nrs. I, II en V.
( 12) “L ex navium  talis est. N av is cum  tredecim  hom inibus et supra, dabit integram partem  
unius hom inis, sicut possidet in navi, cum  duobus retibus et labore suo. N avis cum  undecim  
hom inibus et inferius usque ad septem , dabit d im idiam  partem. N avis cum  septem  et inferius, 
dabit quartam partem... H e partes debent d ividi in tres partes: una pars ad fabricam e cc le s ie  
nostre spectat, alia ad m ensam  pauperam  verecundorum  v ille  nostre, et tercia pars abbati et 
conventui S. N ico la i Furnensis.” Ibidem , p. 348 , bew ijsstuk nr. VI. - L. G illiod ts - Van Severen, 
C outum es de la v ille  et du port de Nieuport: B russel, 1901, pp. 158-159 , docum ent nr. X , 
dezelfd e  oorkonde.
(13) Ibidem , ze lfd e  bew ijsstuk, oorkonde van m ei 1247.
(14) “quod usus et consuetudo de D uncerka, v id elicet d e  navibus alecium  et d e om nibus navi- 
bus, ad h iis que vocantur virbanket usque ad illas que partificant in decern et dim idiam  solvunt 
quinquaginta denarios, et que partificant in decern et d im idium  et ultra solvunt centum  dena- 
rios, nec etiam  de navibus prenotatis ultra sum m am  et numerum quam habent, nihil so lvunt” . 
G epubliceerd in: Bulletin  de la C om m ission  royale d ’H istoire de B elg iq u e, 4 e  série, t. 2, p. 
198.
(15) “Prim o quod piscatores navigantes in mari pro allecibus capiendis ducendis navem , 
habentem  in se  duodecim  h om ines vel supra, debeant so lvere integram partem unius hom inis  
sicut possidet in navi cum  duobus rethibus et labore suo. N avis autem  cum  undecim , seu  
decern aut novem , sive octo  hom inibus, dim idiam . Et navis cum  septem  hom inibus vel infra, 
quartam partem unius hom in is...” F. Van de Putte, o .e ., p. 351, bew ijsstuk nr. VIII.
(16) Ibidem , dezelfd e  oorkonde van 18 novem ber 1305.
(17) B rugge, R ijksarchief, fonds Oud A rch ief N ieuw poort, inventaris L. Van W erveke, nr. 
471 1 , charter nr. 40.
(18) R. D egryse, de O m vang van V laanderens haring- en zoutevisbedrijf op  het einde van het 
Frans-Bourgondisch conflict (1 4 8 2 ), in M ededelingen  van de M arine A cadem ie, dl. XV, 
Antw erpen, 1963, pp. 31 -80 . Op pagina 41: onjuiste berekening van de w aardebepaling van 
het jaarlijks geheven  haringtiend te N ieuw poort, w egen s de gelijkstellin g  van het pond  
V laam se groten m et het pond parisis, w at fo u tie f is. H et ju iste  bedrag van het tiend op de  
opbrengst van de verkoop van d e verse haring is in dat artikel te verbeteren ais volgt: 18 pen
ningen per pond groten (in  plaats van per pond parisis), wat dus op on geveer 0 ,6  % van de som  
o f  som m en neerkwam . - Ibidem , p. 55: statistiek  van de opbrengst van de in drie te verdelen  
opbrengst van het tiend, periode 1458-1485 . Daarin is in de titel te verbeteren: ±  0 ,6  % in pla&» 
ts van 7 ,5  % en ±  0 ,2  % in plaats van 2 ,5  %.
(19) R. D egryse, D e  V laam se haringvisserij onder E n gelse vrijgeleide van 1441 tot 1444, in 
de M ededelingen  van de M arine A cad em ie van B e lg ië , dl. X X I. A ntw erpen, 1969-1970 , pp. 1- 
36. Z ie  p. 8.
(20) R. D egryse, Van “buza” tot “buis” , d e  ontw ikkeling van het V laam se vissersvaartuig (12e-  

16e eeu w ), in Ostendiana, dl. V. O ostende, 1972, pp. 137-158, z ie  pp. 143-147.



Bijlagen

Akte van de beslechting door de burgemeesters en schepenen van de stad  
Nieuwpoort van het geschil tussen de plaatselijke kerkelijke instanties enerzijds 
en de inheemse vissers van de verse haring anderzijds inzake de m odaliteiten van 
de heffing en de waardebepaling van het kerkelijk tiend van de haringvangst, 
zoals die voortaan moesten gelden na elk haringseizoen. D ie kwamen neer op de 
betaling van 18 penningen parisis p er  pond  groten, opgebracht door de verkoop 
van de aangevoerde en verkochte verse haring, zonder nog rekening te houden 
m et de vroegere criteria, zoals de periode van de haringvangst, de grootte van de 
vissersvaartuigen en het aantal bemanningsleden per schip.
Brugge, Rijksarchief, Oud A rchief Nieuwpoort, 
inventaris nr. 4711, charter nr. 40, gedateerd 4 
december 1399.

Oorkonde op perkam ent met uithangende zegel, 
vertonend aan de voorzijde een zeilvaartuig, 
bestuurd aan stuurboordzijde door een staande 
stuurman.

Allen den ghenen die dieze presente lettren zullen zien of horen lezen, burch- 
meesters ende scepenen van der stede van der Nieupoort, salut. Wij doen te wete- 
ne dat ute dien dat een ghescil was ende larighe hadde ghezijn tusschen den abt 
ende den convente van der abdije van Sinte Niclaus te Veurne, kercmeesters ende 
dischmeesters van der N ieupoort o f ene zide ende den visschers van den vers- 
schen haringhe van der Nieupoort o f ander zide, omme dies dat de vorseide abt 
ende convent, kercmeesters ende dischmeesters vorseid den vorseiden visschers 
heesschende waren tiende van haringhe, dat men schelt helich deel, van eiken 
scepe dat ter zee voere, naer der voorme, costume ende ordinanche van den pri- 
vilegen die de abt ende convent, kercm eesters ende dischmeesters vorseid daer of 
hebben ghemaect, gheordineert ende ghegheven bi wilen eer m oghenden prin- 
chen Philippe ende Robrechte, graven van Vlaendre, Desiderius, bisschop van 
Tarenburgh, Lucius, paus, ende onzen vorders, burghmeesters ende scepenen van 
der Nieupoort, daer god de zielen o f hebbe moete, van den welken privilegen ons 
de abt vorseid ten vullen heift ghinform eert ende den visschers vorseid der tieg- 
hen zegghende dat zij ne gheen deel noch tiend sculdich waren, het ne waren dat 
zij te boven ghinghen boven costen ende zij den abt ende convente, kercmeester 
ende dischmeesters vorseid langhe tijd belet ende inpechement ghedaen hadden 
in vorseide tiende ende helich deel niet te betaeine. Wij, ghem erct de inconve- 
niensien ende grieve die hier of vallen mochte, bi goeder deliberacie ende vor-
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• iuiici..', hebben de vorseide partijen om pay  ̂ ende roste vm « n s  verebswlert 
-■ .‘e an he mieden beghaert dat zíj van desen discorde enoi : .u miu ,\ o.ch* ute 
•.puiten mochten te onser ordinanche wilden bliven. De welke voiseide paityen 
wel beducht wezende zijns gheheelicke bleven in onze ordinanche omine te hou- 
dene goed vast ende ghestade al tghint dat wij burchmeesters ende scepenen vor- 
seid der of zouden ordineren, segghen ende termineren.

Ende wij burghmeesters ende scepenen vorseid tlast hier of ghenomen hebbende 
ende m achtich wezende bi presente van den partyen vorseid, tvorseid ghescil 
ende discoort te slitene ende te termineeren, ghem erct de ghiften van den bisscop 
ende paus ende de goede ordinanche van den princhen ende onzen goeden vor
dere in tselve stic hier te voren ghedaen wezende ende tgoede recht dat de abt 
ende convente, kercm eesters ende dischmeesters vorseid in tvorseid stic bi cau- 
zen van den vorseiden privilegen ende ordinanchen hebben. Ende tgroote grief in 
twelke dat onze poorters ende onderzaten bi virtuten ende erachten van den pri
vilegen, ordinanchen vorseid vallen ende commen mochten. Ende ooc de broa 
schheide ende tghebrec van der werelt, hebben ghezeit ende zegghen onze zegg- 
helijc ende ordinanche in dezer manieren.

Eerst dat alle schepe, grote ende clene, hoe vele of hoe lettel man dat zij voeren 
ende voeren zullen, nu vordan ter zee varende omme harijnc te vanghene, van zo 
wat tiden dat zij ter zee varen ende hoe langhe dat zire varen, van alle den haring
he, die zij binnen der tijd vanghen ende versch vercopen, zo waer ende in wat 
lande, dat zine vercopen, dat zij van eiken ponde grote Vlaendersscher munte, dat 
zij maken zullen, zullen gheven in rechten helich dele ende tienden den abt ende 
convente, kercmeesters ende dischmeesters vorseid XVIII penninghe parisis 
Vlaendersscher munten zonder enighe minderinghe ende afslaen van costen o f van 
andren dinghen bi hem leden binnen der vorseiden zevaerd ghedaen wezende. 
Ende dese vorseide XVIII d[eniere] zal men deelen in drien, dats te wetene, teen 
derdendeel der kerke van der Nieupoort ende tander derdendeel den dissche van 
der Nieupoort ende tarde derdendeel der abdye van Sint Niclaus te Veurne, hier bi 
zo zullen de vorseide abt, kercmeesters ende dischmeesters de vorseide visschers 
ende zeelieden quite schelden van allen achterstellen ende calaengen verleden tote 
den daghe van heden, behouden altoos in toecomenden tiden de signerye ende con
tra in te  van den ordinanchen bi den grave Robrechte hier te voren ghemaect. Ende 
waert zo dat ín enighe toecomenden tiden enich twifel in dit zegghelijc ende ordi
nanche ware, dat reserveren ende houden wij töns waerd ende tonzer naercotnmers 
burgmeesters ende scepenen, wezende omme dat te verclaerzene ende te ordineer- 
ne naer dat de sticken ende tiden gheleghen werden, behouden elcx recht, ende 
deze ordinanche ontfinghen de vorseide partien in onze presentie over goed.

In kennessen der waerheden zo hebben wij, burgmeesters ende scepenen vorseid,



clc/ii 1111 ■1, c 111 'j leHieis tih J e  o n d u ip au eh e  b c z e g h c h  m er d e n  g h cm ch o n  ïÆjitrf I win 
iHi/jcr" s tu d c  JiLiut I k lu th i  nde.
Du was |jliL-iI:juh im j;i T t>ii*; Heieti ais wen screeFdusennch drie IrandcrL Tvglw- 
ne cimJl ucghcriikh up den vierden ditch Lri december.
£cgel vini de slad Nieuwpoort v¿in nu J3H3. bevestigd nan oorkonden van 13K9, 
(4 der; i 1399 en I 4l>.' H-cl vejtuonl een vaarlui g in ktinkbemw met midscheeps 
ecu masi met enkele ra. De stuurman bevindt zich aan luikluoord- lussin het 
iichteriuistcel en h u  bonrdverfioging mei opening, wui aan ceti nettengat doet 
(Jeuken. In I.3R9 wordt dii zegel bestempeld ais zijndede ''stele wghcle van cau
sen’’, loer gebruikt " i i i  abssnliëji van den graten zeghelle''. Brussel, ARA. Fonds 
Oorkrniden van Vlaanderen, dl. I ,  nr 862, okie van 8 Januari I3&9.. n.s. - De 
Ghcltinck Vaercicwyck, Sceau* et armoiries de In Flandre. Parijs, 1935, p. 272. - 
tt. Laurent. De zegels en de ace. L>e evolutie van de scheepsbnuwkimde tuin de 
Jinnd vim wgels van de XI] [de tot de XVdc eeuw. Uitgave van het Algemeen 
Rijfcsarctiiei. Brussel, !9fl7, p. l ï ,  ar. .32 cn afbeelding 17.

Te Beuk, aun de Franse kust van liet Nauw van Kales, gelegen meer bepaald in 
IKI SfTOnditsetiKnl Muíilj^Utl-HUr Mei. bleef lût vor ill de negentiende « u w  (til 
type van vissersboot in gebruik. Het was ccn soort hoeker, "cordieri' genaamd, 
waarmee zowd geroeid ais gezeild kon worden, De bemanning ervan bestond uit 
IO gezellemroeiers eu oen stuurman, wat doet denken aan die wui de 
Nieuwpoortse boten in 1247 cu 1305, waarvan sommige "cum umJcciui homi- 
nibus'j d.i. met elf koppen. £ic op de Lekening hierboven de plauta in de “cor
dieri1 van de vïji doften of roeibanken en let op de smjkbane masi- V^oi' mcei 
coinjiLcul.iar l r. Beat do u in. Le. bateau de Berak. Université de Faris. Mémoires 
de l'institut d’Ethnologie. Musée de ]'Homme. Paris. - Uit de bibliotheek van Ik i  
Nationaal Visserij museum van Ooslduinkerkt, conservator de heer Willem 
I .¡iii.cz.wecii, dic we hie-i voor zijn inede-wefking bedanken

Summary

T h e fïshiiiL1, heidi* and the paym ent of lithrs [n Nieuwpoort in the lat^ m iddle  
ages (1ÍK3-I3WJ

Diirinst the lusl centuries of lhe middle ages, the Saint-Nicholas abbey of Fumes 
received at Nieuwpoort i.Nicupoet) a lenlh, levied on Ibc fishing by the inhahi- 
tnnts ol hemng in the Nnrth Sea. This payment of Lithe* was permiKed by the 
cotisent uf the counts of Flanders and the pope for the benefn of lhe abbey, the 
ptuochial church mid the local services for assistance of (he poor. The tenth was. 
a levying according lo the number a í the crew in each fishing boat, varying from
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fewer than seven to more than thirteen men, figures ccrtainiy significant for the 
members of each crew. They are supposing the use of rowing boats and crews, 
composed in each vessel mostly o f a pair number of oarsmen and one helmsman, 
such as usual in the French city of Berck-Plage until the 19th century. In 1399, 
the tithes levied at Nieuwpoort by the church of Ian nes were replaced by a small 
part in the fetch made in the trade of fresh herring, unloaded by the local fisher
men.

Résumé

Les bateaux de pêche et le prélèvement des dîmes à Nieuport (1183-1399)

Aux X lle, XHIe et XlVe siècles, l ’abbaye Saint-Nicolas de Furnes jouissait du 
privilège de faire prélever à  Nieuport une dîme sur le hareng frais, d é b a n m e  pai  

les pêcheurs locaux pendant la harengaison annuelle, l.es prolits d e  i c p i e l e v c  

ment allaient à  l ’abbaye, au curé de l’église paroissiale d e  la v i l l e  et  a la t ab l e  d e s  

pauvres. Le taux de la perception dépendait du nomiae d e  I ' e q u q u e e  dan*, i ha 
que bateau de pêche, variant de moins sept à plus d e  l i e i / e  h>>imu«*\ t «-■,, I n i t i e s  

impairs sont significatifs pour la composition d e  i l i aq u e  e q u t p n e e  II*, l a i s s e n t  

■’l e s u m e r  que dans la plupart des bateaux, l’équipnee m e a  u m  dan*, m i  n o m i n e  

m d e  rameurs à  côté d ’un tim onier œuvrant au e o m < - t » . . d  U „ui  dt m e  d e  

nul s  canots propulsés à  la rame, comme à B e n  L PI >r< > u- . a -  ,m S I X e  moi le.
I !‘*9, l ’ancienne dîme fut remplacée pai la t. s.,- ,l ¡» iu> p n i u m  du pm 
■ y  la vente du hareng frais. Cette paît * m  «on» d** t* <» ",


