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EEN -oORD VOORAF 

UIM eeneeeuw 
is het ge
leden dat 
de eerste 
geschiede
nis der 
stad Oos
tende het 
daglicht 
zag, onder 
den titel 

''an: 
», Na U'lukcu rige beschrijving der oude e1t beroenzde 
» =ecstad Oostende, gelegen in oostenryksclt Vlaande
» reu ... vau de vroegste tij.deJt af tot /zet jaer r787. 
)) op de 'b;}ij'ze ?!GJt jaarboeken, )) enz. Brugge, J. De 
Busscher. De schrijYer, Jhr. J acebus Bo,vens, 
\viens voorouders, van Brusselsche afkotnst, zich 
alhier in I653 k\vatnen vestigen, '\Yas schep~n der 
stad 'an I755 tot 1761, raad yan Prins De La 

• 

1"our en Tassis en Postn1eester van Oostende. Bij 
acte van I 6 Juni I 7 5'7 stond hen1 het magistraat 
dezt:"' r "'tad, op zijne aanvraag, toe zich Yan den 
t1t 1 van schildknaap in de openbare acten te 
bedi nen.' De fatnilie Bo,vens bezat een leengoed 
t Leffinghe, geheeten het « groot Calckersleen. >> 

] . Bo,,·ens stierf den 6 decen1ber I78ï; zijn \Verk 

(a) Besluit der Schepenen op het verzoekschrift vermeld. 
• 

wierd uitgegeYen door F. Bo''"ens, zijnen broeder, 
die onder het fransch be"'rind het land verliet. Men 
treft zijnen naam aan in de lijst der « citoyens 
absens qui sont prévenus d'émigrés ». 

Hoe verdienstelijk ook, ten aanzien van den tijd 
waarin het geschreven werd, Bo~rens' werk tnag 
geheeten worden, voornamelijk te beginnen n1et de 
xvrre eeu,v, het bevat eene groote leemte. 

Aan de tijden die het beleg van 1601 zijn voor
afgegaan, 't is te zeggen, aan het eerste en tevens, 
in zekere opzichten en om redenen die 'vij straks 
zullen aangeven, zoo belangwekkend gedeelte 
onzef stedelijke geschiedenis, wijdt hij niet meer 
dan 3g bladzij den van zijn lijvig boek : drie lange 
eeuwen (I267-16oo) in eenige bladzijden! 

De tv.reede geschiedenis onzer stad Yerscheen 
- ditn1aal in het fransch - omstreeks het midden 
onzer eeu,vt en \Vas geschre,~en door J. Pasquini, 
rekenplichtige van het zeewezen . 

Ter uitzondering natuurlijk Yan het verhaal der 
gebeurtenissen sedert 1787 voorgeYallen en boven
dien van hetgeen de schrijver uit de "\Verken van 
A. Belpa~re2 overnam, is Pasquinis geschiedenis 

(I) H isloirt lU 111 rûlle tl J/,11 p()Tt tl'O$Itndt, Brussel, Hauman' I s.-2. 
(2) Bekroonde verhandeling van Ant. Belpaire ( 1827), onder t itel 

,.an << lrfémoir1 s11r ltJ Jlairu M~Jritime depuis Anvtt's jusqu'à Boulog11e ), 
herdrukt in t855 (L. Schotmans, Antwerpen). - Noti&e isistoriq"u 
sttr la vdlt tt Ie Port d'Osttndt, door Ant. Delpaire (t83r .' · 
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,~/einig meer dan eene OID\Yerking Yan Bo,,-ens' 

ge,,·rocht. 
De talrijkeYraagpunten vYelke de lezing van zijns 

Yoorgangers "\\"erk doet ontstaan, gelijk de duister
heden die dit deel onzer stedelijke geschiedenis 
omsluier n, zijn n1et hem geenen stap gevorderd 
of jn l1et minst opgeklaard. 

Geen ,,·onder dus dat 1nen over het algen1een 
Yan het eerste tijdYak Yan het Yerleden onzer stad 
geenc gedachte of \\·el een Yalsche gedachte heeft . 

De geschjcdenis dar '"""tad Oostende }<:;vert 
ün1ners t,,·ee groote dee)en of tijd,ral ,.ken op. 

Het eerst ;) ~ het Jninst bekende doch niet het 
minst belang,vekkende, loopt tot aan de groote 
belegering dje djt tjjdYak sluit. Het t\\·eede begint 
1net de berbouvçing der stad na het beleg en gaat 
tot den huidigen tijd. 

~ J iet het n1inst bel ang\\""ekkende is het eerste 
t1jdYak dier geschjedenis. 

Inderdaad : 
't is het tijdvak 'an een en eeu\venlangen, 

~ 

n1oedigen strijd tcg n de golYen, de\\T ~lke lang-
Z8 Jnerhand, stukje voor stukje) en sotns bjj geheele 
brokken, een gansch gedeelte Yan het oude 
Oostende ~ nder z c begroeYen ; 

Yan de haringvisschcrij - heden alhier geheel 
v .. rget ~n - \i\'jer bloei onze stad ~ene treffel1jke 
plaats deed inn ~n1 , n onder de drie Zeesteden van 
\ "laanderen ; 

van het bondg nootschap der vlaanJsche zee
st eden, ·ver ~cnif;d in den strijd 1cgen d ~n zee
roever · 

' het tjjclva k eindelijk der zestiend 3 -eeu\vsche 
beroert '\n : h rYorn1ing, bosch- en \Yatergeuzen, 
rc)geering Yan den ]{ rtog van AlYa, geschillen 
111 t Eng land, onl\vcnt('ling en oorlog ; tijd Yan 
'' 'rau\\\'eli ke tranen en n1annc11cke verzuch
tijngh n » volgens de uitdrukl\ing eens tijdge-
noots, , die zoov - 1 zag t ni :.\t gaan en in den
'"~ lken 11 r:.\t Yro ger Oostende - na ruin1 zestien 
jaren h ~t nitgangsputnt ge\\Teest te zijn der Yijan
clcljjkheden in \ T]aanderen- eene geschiedkundige 
rol spe ld (.), door de Yerrnaardste bel gerjng der 
eeu''7, doch t n kost Yan zijn bestaan. 

Beroerten en b(!leg brachten het Oude Oost nde, 
,,·aar hand 1 n nijY rheid bloeiden, ten onder en 
'erdreven zijne ' 'reedza1ne burgers naar Yreetnde 

~l ) l'an dt Bnotr1'1ickr TydeiJ ·i1z die 1\rtdcJlaudetz en tloornamdijcl~ t'n 
Ghrt1dt (1566-1568), d~or Marcus Yan Vaernewyck. UH..,.. door de 
Maatschappij der Vlaamsche Bibliophilen, 4 c. Reeks, n. 1. - IJl 
bl. 33. 

-

oorden , al\\raar echte r zij en hunne nakornelin cr ~n 
• 

de oude oost end·schc overleverincren van '' erk· 
zaan1l1eid en vernuft, niet zonder r ocn1 voort
zetten. 

Nieu~Ye vorn1 en 11crging , nicu'v betrekkin eren 
1net de zee, nieu,,~e belangen nieu\ve O'eslacht n, 
die n1et het Ooste nde van Yroegere dagen ten 
eenen n1ale onbekend \\~aren , Y rschijnen op h t 
tooncel en geven aan het Oostend e van het 
t,,-eede, anders gezeid , moderne tijclYak, eenen 
gansch verschill enden aard, zoo cl~t n1 en n1 et 
reden zeO'gen n1ag dat er t usschen d t'vec groote 
tijdYakken der geschiedenis o nzer st ad als een 
afgrond li ot. 

Tot in het bestuur zel f de r stad - burgerlijk 
en krijgskundig - treft men Yersch il aan tusschen 
de t\\ .. ee tijdYakk ~n . 1 

H etzelfde dient gezegd 
staatkundige betrekkingen 
lands. 

op het 
n1et het 

o-e bied 
• 

OY f 1 fY 
b 

d er 
les 

I n eene oor] onde der voorledene eetnv leest 
n1en dat sedert bijna t\vee eeu'' "en d""' stad I ostende 
aan de vergaderingen der p r ovjncje g, en deel Jne :\ r 
had genon1en, uit hoofde der uitsluiting cl z r stad 
uit de helastingen des lands sedert d b legering 
Yan 16or-r6o4 n on1 de geyo)gen rvan2

, alhoe
,,·el zij Yroeger Ü1 g zeide Yergad eringen zich li et 
vertegen,,·oordigen, blijkens d e stadsrekeningen. 3 

\ i\Tij karnen te zinspelen op de onbek nclheid der 
nieu\\·e Oostendenaren rnet de st a d die \vij 
vooruen1cns zijn te besch rij Yen zoo ~d s %ij ' vas 
VÓÓr de b :)legering. rvl en \VOrdt zulks alle oogen

bbkken ge'''aar in het lezen onzer st aelsoorkonden 
jn de eerste jaren na de overgaa f, Yan zoohaast e r 
,~an oude rechten en gebru1ken of van eigendomn1en 
Yan uit 1YC'Y,ken ;n,Yoners spraak is .4 

De geschiedenis der s tad O ostende sedert he t 
beleg is 1nin de Yoortzettjng van die d er vorige 
eeu,,~en dan deze eener nieu\Ye s tad. 

1\i eldenS\\·eerclig achten '"'jj d e o n1st andi g heid 
dat in son11nige bescheiden d er Zf'Yentiend e eeu\v , 
de o\·ergaaf van O ost ende aangemerl<t s taat 
als het begin ' 'an een nieu'v tijdva k, van eene 

( 1) Twre burgemeesters voor het beleg ; een gouvernellr na het 
b eleg. 

(2) Gedr ukt in de Donnntnt.s txlt·ails du dipót dts Artl~ives di la 
Flandt ·e Ourdtntalt , à B rslgt.s. door F. Priem, ze reeks, VI, bl. 5g. 

(3) Rek . Lt63, x5o8 (fo 8 v. ', 1511 (fo t5 v. en 16) enz. 
(4) ~V:etsregisters. Zie de actcn betreffende de Grauwe Zusters, 

Corn. L ampsins, de erf der woonplaats van den pastoor (17 Ju li 
r 6z3)l de kleed1j der wethouders, de keur en van den haring en het 
gedlU'ig in~oepen der getu~geuis van oude liedtn nopens de 
geschillen wegens eigendommen (passim). 
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nieu,ve tijdrekening om zoo te zeggen, voor de 
geschiedenis van stad en streek. 

In het boek der instelling Yan het Aartsbroeder
schap Yan den Heiligen Rozenkrans te Oostende 
lezen vvij dat dit broederschap bestaat « sedert 
het jaar 1604, onn1iddelijk na de overgaaf der stad, 
die door de Hollanders Yerdrukt \Yas. x 

De klok\vijding '\vordt insgelijks in verband tnet 
de overgaaf vertneld : « ten jare 16og, het Yijfde 
jaar na de overgaaf» . 2 

Andere voorbeelden : 
.. 

<c Registre Yan der Camere van Burgn1eestre, 
« Schepenen van der stede van Oostende - bij 
« Laureins Dicx eerste grcffier 11ae1" de Reductie 
« van de voornoenzde stede ... ->» 

!{crkrekening der parochie ZEVECOTE 1606 : 
« N oue Legrand eersten pastor na de re

ductie. >> 4 

Ziedaar, in eenige regelen afgeschetst~ het 
tafereel dat de geschiedenis van het Oude 
Oostende,5 \vij \villen zeggen van het Oostende 
dat door de belegering vernield \verd, ons aan
biedt. 't Is dit tijdvak dat vvij laten kennen 
in het opzicht van den zoo belang,Yekkenden 
strijd tegen de zee, de opkon1st en bloei en, 1net 
de beroerten der zestiende eeu,, .. , den ,--al der 
vissche:-ij - Yal \Yaarvan het onze stad zooYeel 
moeite gekost heeft op te staan. 

't Oude Oostende bezit dus eene geschiedenis 
op zichzelf, devvelke sluit n1et de Belegering, eene 
dier gebeurtenissen die al de andere gebeurtenissen 
der geschiedenis eener plaats oYerschadu,ven, ja 
die, 0111 zoo te zeggen, yan haren naam onaf
scheidbaar zijn, e~ne gebeurtenis eindelijk die het 
ontstaan onzer huidige haven en eene bijna Yol
kon1ene hervorn1ing van onzen \va terstaat herinnert. 

On1 geheel ons \Yerk in een paar \voorden san1en 
te Yatten zullen '"'ij zeggen dat in het Eerste Deel 
getoond ,,·ordt \Yat het Oude Oostende ,,·as ; in 
het T''reede, hoe het te niet ging. 

• • 

(1) « Errctte w regia caprlla B. f'rl. V. ab a1uzo I604 immediate p:Jst 
redcizt1011tm dict' oppidl ab Olandlis oppt·essz. » 

(2) << A 11110 1609, ab urbe 1'tducta atmo qui11to, residtutia muf primo 
Ostend(~. bafti:avmuts stil cotlstcravmws compatwm Dzvo Jlri arUno » 
(l{erkarchief) . 

(3) Kamerboeken der Sc-hepenen van Oostende tStadsarchief). 
ti> Beschrijving van Zevecote, door 1{. DevosJ Pastor (Brugge, 

De Scheet:laecker, 1879). bl. g3. 
(5) Dezelfde uitdrukking bezigt Haestens in zijne zeer beknopte 

histc•rische schets Yan het Oostende van ,·oor het Bele<Y (Uitoaaf 
b b 

van I6I3, bl. 5g). 

De lezer kent nu ons doel; een \VOord OYer de 
geraadpleegde bronnen. Deze zijn t\veederlei : 
schrijvers en oorkonden. 

In den loop onzes \verks halen ,, .. ij de titels en 
schrijvers der geraadpleegde kronijken en Yerhalen 
aan. Het zij ons vergund in eenige on1standig
heden te treden nopens de Yoornaamste \Yerken 
die tot de bibliografische geschiedenis der Bele
gering behooren. 

De eerste beschrijving Yan het beleg Yan 
Oostende zag het licht in het duitsch - alhoe\vel 
het naar nederlandsche bronnen \Vas opgen1aaktc -
in 1604, YÓÓr het einde der belegering, 1net eenen 
tan1elijk langen titel, beginnende aldus : « Belage
ring der Statt Ostende Jozt1"nalJ Tagregister >> enz. 
Het bev·at 2 deelen : het eerste gaat tot aan 
februari 1604, l1et t'\veedP, tot aan 23 oogst. 

Niet kostelijke platen Yersierd bevat dit dagboek 
belangrijke topografische en andere aanteeke
ningen die door de jongste schrijvers niet ten nutte 
ge1naakt ge\veest zijn . 

Onze Stadsboekzaal ~lsook de Koninklijke 
Boekzaal Yan Brussel (nr II, 479S) bevatten een 
exe1nplaar van dit \Verk zonder naan1 van schrijYer, 
uitge,rer of drukker. 
D~ hYeede beschrijYing, tnet eenen pl(A :te grond 

der stad -verscheen te Parijs, insgelijl· in 160-t. 
Het 'vierd uitgegeven door J érén1ie Pé i er , droeg 
voor titel : 

Histoire renza1"quable et ve'ritable de ·e qzti s' est 
passé pa?" chacun iour au siége 'de la vtt,/e d' Osteudc 
de part et dJ aul1"e 1'usques à prése,zt » en \Vas 
Yertaald uit het duitsch, zegt het « Privilège du 
Roy » - dus naar alle \vaarschijnlijkheid uit het 
eerste deel Yan het straks beschreYen \verk. 
Het "\Verd voortgezet tot 17 Juni 1604 1net behulp 
Yan somn1ige gedenkschriften en brieven. 2 

Te Leiden, in 16r3, veerscheen het derde ,~erk, 
\vaarv·an de schrijver H. Van Haestens ,;vas.-> 

Eene t'veede, hier en daar ge\vijzigde uitgaaf, 
\Verd het volgende jaar in het licht gezonden. 

---------
( r) <e Alles zum vertreulichsten au ss den glaubwurdigstcn 

« schriften versamlet, und menigtichen so zu solchen newen 
<< Beschreibungen lust und liefhaben, zu dienstlichen \Volgefallen 
<< 1ns licht gebrachtJ und auss der )J"iderlandischen in die 
« hochteutsche sprach trausftrirt und 1n Druck verfertigt » 

(2) « Le discours Allemand finit en eet endroit; j'ay recouvert 
« plusieurs mémoires de divers lteux, contenants la suite de ce qui 
<c s'est passé depuisJ le plus mémorable, au siège d 'Ostende, tant 
« dehors que dedans, iusques à présent, que i'ay adiousté icy pour 
« en faire part au lecteur, adv is ou lettres escri ptes d'Ostende ct 
« autres endroicts. » 

(3) Eene fransche vertaling- insgelijks ietwat gewijzigd- met 
plannen en platen werd in x6x5 uitgegeven (La ?louvtlle Troit, ou 
mémorable histoïre du siège d'Osluzdt}. 
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« 't centoir van der kercke der stede van Oost
« hende, ghevisiteert bij Burchmeesters ende 
« secpenen derzelver stede, danof de copien 
« gheregistreert zijn jn desen nieuwen boud:, 
cc competeerende ende toebehoorende der voor
cc seide stede, ghescreven jn 't jaar ons heeren 
cc duust vijf hondert ende tweentzestich >>. 

Drie dezer 85 stukken echter zijn naderhand 
bijgevoegd geweest, een van LJ.34 en twee Yan 1435. 
Een papieren handschrift, ook in het archief nn 
Oostende bewaard, en getiteld : cc .I:::'es Antiquités 
de la ville d'Ostende », zoogezeid voortkomende 
uit de boekenverzameling van eenen der eerste 
Reeren Yan het Brusselsch Hof (zie de eerste 
bladz.), is eenYoudig een niet altijd zeer trouw 
afschrift, in de voorledene eeuw opgemaakt, van 
ÜLIVIERS' Charterboek. 

Bowens vermeldt het Charterboek onder de 
benaming van cc Ouden Register » op vele plaatsen 
van zijn werk; Belpaire maakt van sommige deelen 
ervan een grooter gebruik. Ook \V arnkoenig 
(Flaud1'e11s Staats-u11d Rechtsgesc!ticlzte) en M. L. 
Gilliodts-Van Severen, voor zijne Cou tume d' Os
ténde, hebben die bron benuttigd. Niemand echter 
tot nu toe heeft al het wetensweerdige Jat in die 
verzameling opgesloten ligt uitgeput. 

Het ontbrak toch bij onze voorouders niet aan 
eerbied en bezorgdheid voor hunne handvesten. 

In de jaren veertienhonderd waren de stads
privilegien en papieren slechts toegankelijk voor 
de twee burgemeesters door het meeste getal 
schepenen vergezeld, zegt de rekening van het 
Lj.Io (f0 56) : cc ende omme dat men ter steden 
cc scrine niet ghaen en mach het en moet zijn bij 
cc beede de burchmeesters ende de me:: rhoop van 
cc der wet. » 

Toen de schepenraad vernieuwd \YÏercl, over
handigden de oude ·wethouders aan de nieuwe 
plechtiglijk de sleutels der scrine die de stads
papieren bevatte : 

Stadsrekening van 1422 : 
cc In t eerste den XXVIIsten dach in maerte so 

cc gaven d oude wet overe der niewer wet de 
cc slotelen van der scrine up de halle daer de 
cc privilegen van der stede ende andre scriften in 
cc ligghen, so men ghecostumeert es te diere tijt, 
cc so was verteert te And. Ghiselins bij den 
cc wetten voorseid. III [, r s. p. » 

Door de nauwe betrekkingen, te dien tijde, 
tusschen stad en kerk, waren de gemeentelijke 
bescheiden met die der kerk en ook soms met 
de kostbaarheden derzelve dikwerf vereenigd, 

wat de beveiliging in tijden van nood' , de 
bekostiging der registers of boeken2 en ook de 
gewone bewaring aangaat . 

In de jaren vijftienhonderd lagen de charters der 
stad in de kerk bewaard. 3 Eenige stukken lagen 
in eene geheime plaats, ten stadhuize, volgens eene 
aanteekening in J ACOB OLIVIERS' Charterboek. 4 

Bestonden er in de voorgaande eeuw, buiten 
het geval van gevaar, gewichtige redenen om de 
archieven uit de stad te voeren, zooals het geval 
was ten jare 1409, zulks moest geschieden krach
tens besluit der uotabelen der gemeente daartoe 
bijeengeroepen en in 't bijwezen van minstens zes 
\vethouders, die dezelve binnen drie dagen terug 
moesten brengen : 

(( Item den xxrren dach in october zo was al 
cc t ghemene van den notabelsten van der· stede 
cc verghadert up der stedenhuns omme raet ende 
cc advis te hebbene met hemlieden ende te kennen 
<< te ghevene hoe dat zij ghedachvaert waren te 
<< Brughe te sine met de stede privilegen, ende 
cc aldaer was t ghemeente verandwordende ende 
<< begherende an de voorseide wet, dat zij die 
<< privilegen van der stede nieuwers voeren en 
<< soudeil daer en souden ses wethouders ziin of 
<< meer, ende weder binden derden dag he te 
<< bringhene van daer silieden die wech voerden . » 

(Rek. 1409). 

In weerwil van al die voorzorgen zijn er zeer 
weinig stukken van vóór de zeventiende eeuw in 
ons stedelijk archief nog te vinden . 

Noch bij voorbeeld de ligger van 1429,5 noch 

(r) Rek. q36. « Item zo \vaeren ghesend te Brucghe Clement 
« vVillaerd ende Maert Colin met den jewelen ende ornementen 
« van der kerke ende ooc met den previlegen van der stede, 
« waeren u te elc I I daghen ... 

« Item zo waren ghesend te Brucghe Jacob Tiesse ende Jan 
« Floor omme de ornementen ende jeweelen \'an der kerke ende 
" previlegen van der stede t huns te doen bringhene, waeren 
« u te elc I I dag hen. » 

(~) Reg. 35257 (jaar I42g-Jo) : 
« Item bctaelt van twee bonken dacr men der kercken lant in 

" scriven soude ende de katcilen van der stede xxs. » 
(3) Zie de hoofding v. h. Charterboek. 
(~ ) «Memorie. Daer staet een ghenuteerd secreet onder de 

« wentelsteghere van het cantoirken staende aen het asement van 
« der camere van den scepenhuuse, overdeel wesende met 
" planeken daer over ligghende, jn welc secreet men !echt 
« diveersche bewysen ende originale leltren van privilegien der 
« stede van Oostende, ten fyne dezelve aldaer jnne maghen 
« ghesaulveert ende bewaert zyn van brande. » 

1 (5) Zie hooger. 

• 
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het pri,·ilcgicnhoek Yan q66,x geen oude registers 
buiten het reeds Yermclde charterboek zijn nog 
Yoorhanden. 

De uitlegging van dien toestand, die de opYor
schmgen tot in de eerste jaren der zeventiende 
eeu\\' zoo lastig en moeilijk maken, is voorzeker 
nergens elders dan in de rampen die de stad zijn 
te lJeurt geYallen, te zoeken. 

Zonder vermetelheid mag de brand en plunde
ring der stad in q8g onder de in dit opzicht 
gevolgnjke daadzaken gerangschikt worden. 

Doch 't is waarschijnlijk vooral aan het vervoer 
onzer stadsarchieven naar Zeeland, met de lang
durige belegering, dat het verlies Yan oude 
oorkonden toe te wijten is, meenen wij. 

Pas was het bestand met de Vereenigde 
ProYincien geteekend (6 April 16og), of de stads
greffier L. Dicx, biJ schepenenbesluit Yan 16 Mei 
16og, werd naar Ze<'land, namelijk naar \lis
singen en Middelburg gezonden met de Yolgende 
lastgeYÜ1g : 

COPIE. 

<< Burghmeestre ende Schepenen Yan der stede 
<< Yan Oosthende hebben glwcommitteert ende 
<< gheaulhoriseert, committeren ende authori
« seren bij desen Laurens Dicx, greffier Yan de 
(( Yoorseide stcclc, ommc hem te transporteren 
« f,Jt V lissyng!zc ende Middelburch j11 Zeelmil 
« omme aldacr te vcrzoueken ende lichten yuyt 
« handen van Christoffel Ghyselinck alle cle lette
'' ragen, boucken van pri,·ilegien ende van de 
« goedynghen van de kerke metsgaeders al zulcke 
<< andere bew; sen, bescheeden, rekeninghen ende 
« anderssins als onder den \·oorseiden Ghyselynck 
<< zyn berustende, competerende het corpus ende 
<< de ghemecne poorterye van de Yoornoemde 
<< stede, als onder hem ghebleYen zynde last 
<< bedient hebbende het Burchmeesterschap \'OOr 
<< de reductie vande zch·e stadt, ende dat onder 
<< behoorlyken jnventaris ende rechepisse by den 
« zelvcn grefficr da<'n an by ghescrifte te doen 
« maken, .overgheven ende teeckenen. 

« Ende jn cas van weygherynghe ofte refus hem 
« by requeste diesangaende te addresseren daer 
« ende zo behaoren zal, belO\·ende tzelYe zyn 
« ghebesoignierde jn dies Yoorseit es te houden 

--- --------
(1) Rek. 1466: 
« Adriaen De Haze den tresorier dat hij betaelt heift van twee 

« boneken eene omme de previleg-en van deser stede daer jnne te 
« copierne, ende dandre omme t registere van der vierschare 
(( t sine nu {x s. n 

--

« goet, vast, ghestaedich ende van weerden. 
« J n kennesse \'an de waerheyt, zo hebben wy 

« Burgmeestre ende Schepenen Yoornoemt dese 
« teghenwoordighe doen zeghelen metten zeghele 
« Yan zaken derzelYer stede ende teekenen by 

• 

« meester Joos Heylinck onsen Pensionaris, desen 
(( xvren meye xvre neghen )), t 

De stadsgreffier trok << oYer Sluys naer Zeelant 
« by laste Yan der wedt, om me aldaer te ven·olghen 
<< de lichtynghe Yan de oude previlegien, cueren, 
<< ordonnancien ende andere lettragen ende bewy
<< sen deser stede en Yan de kerkgoeden... aldao· 
« ghevluclzt ghedcurende den troublen by den ouden 
« Burgmeester• derzeh·er stede, die hy aldaer 
« ghelicht heeft by ordonnancie van de Staten Yan 
<< Zeelant, naer land~ YerYolch, onder jnventaris 
« ende rechepisse ... >> 3 

De greffier deed te dien geYolge nog twee 
reizen, den 12 Januari en den 16 Juli r6ro. 4 

Zes jaren later, den 6 October 1616, geven de 
Schepenen aan hunnen ambtgenoot, Jooris Bou
reye, de macht om te Vlissingen « te lichten, 
« onder jnYentaris, alzulcke oude pampieren, 
c< rekeninghen, bescheeden ende andere bewijsen 
c< racekende dese stede, mitsgaeders de oude belle 
cc ende maeten, als rustende zijnde onder Christoffel 
« Ghyselîns wijlen Burgmeestre deser YOorseide 
« stede van Oostbende >>. 5 

Wellre stukken wierden er nu, ten gevolge dezer 
herhaalde stappen, de stad teruggeschonken ? 6 

Blijkens eenen inventaris, den 22 October r657 
opgemaakt door notaris Van den Heede, bezat 
het stadsarchief op dit tijdstip nog de Yolgende 
registers en oorkonden Yan YÓÓr het beleg : 

I. 54 stadsrekeningen : 
1497, r5o3, r5o5, 15IO-I2, 1514-18, r520-22, 

r526-36, r538-48, r55o, r552, 1553, r556, r557, 
r55g, r56o, 156z, 1564-67, 1569-71 en 158o. 

2. Eene cc dyckagie >> rekening over het jaar 
r552.7 

(r) Stadsarchief, Regislre va11 der Camtrt, t6c.6-r6og, fo g5. 
(z) Christoffel Ghyselinck. 
13) Rek. 16'•9, fu 48 v. 
(4) Stadsrekenmg- J6CJg-r6ro, f"' 33 en 3~. 
( 5) Kamerboek van Oostende. 
(6) « Alsoo die van de weth onlancx leden deur het overcommen 

" van de oude houeken ende Registers vuyt Zeelant concerne
" rende desestede hebben bevonden het oude recht zoo van mate, 
« balanche ende anderssins die de Grauwe Zusters binnen dese 
"voorseide stede» (enz.) Kamerboek 27 Juli 1618. 

(7) Twee rekeningen van dit slag vindt men in het rijksarchief 
(Reg. n" 27797 en 27798), alsook eene rekening van het« rijshoofd•> 
(Reg. n• 2779'}, jaar r559-6I.) 
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3. Drie « catteye n rekeningen, over de jaren 
r559, I56o en I57I. 

4· Drie « Rijshoofd )) rekeningen (I563, I568 
en I575). 

5. Eenen « ouden boud:: van keuren ende 
politique ordonnantien n van I 57 I tot I 582. 

6. « Een act patente nopende het recht der (sic) 
" prochiepape van de nieuwe kercke deser stede, 
" van daten maert I528. n 

7. '' Een pauselicke acte met een en lood en se gel 
" oock raekende de pastorie ende presentatie van 
'' diere, van daten den latsten ougst I469 met noch 
« een acte declaratie van de magistrature van 
« Oostende met veel zegelkens. )) 

8. « Vijf oude rekennynghen van de kercke voor 
de reducti e deser stede.' 

Het bombardement van I706, dat den brand van 
het stadhuis teweegbracht, schijnt voor onze 
archieven geene erge gevolgen gehad te hebben, 
daar zij in eene veilige plaats wierden gebracht, 
door de zorgen van Hieronymus Claus - later 
priester geworden - wien de wet om dit en 
ander werk eene som van 233 [ 6 sch. betaalde. 2 

De inval der Fransehen in 1794, v.rier nd.dering 
overal schrik inboezemde, veroorzaakte nog eens 
de verplaatsing van de stadsoorkonden, om ze van 
den vernielingsgeest der invallers te vrij"·aren . 

Met halfJuni I794 wierden de archieven in twaalf 
kassen aan boord gedaan van het «kofschip n van 
kapitein Cornelis, toen bij de brug in de eerste 
dok liggende, uit vrees der Fransehen wier aan-

• 

komst men alle oogenblikken te venvachten had. 3 

(r) Het archief van Sin te Pieter-en-Pauluskerk bezit er neg eene 
o\·er het jaar I 543. 

" (21 Aen myn Edele R eeren Burghmeestre ende S : hepenen der 
"stede ende port van Oostende.-Supplierende vertoontceverente
" lij ck Hieronymus Claus, clercq op U. Ed. grcffie, dat hij voor de 
« stadt menighvuldighe ex traordinaire debvoiren ende diensten 
« gedaen heeft, namentlijk voor ende naer het bombardement, soo 
«in het packen ende transporteren stad ts archi ven , als openen, 
"sorterenende opstellen vandiere terplaetsevanrefugie, waermede 
« hij ettelijcke rnaenden-heeft gheoccu peert g heweest, alsoo deselve, 
«mits den corten interval van tijde, in cztmzt lo ende onder een 
"gepackt waeren, hebbende den suppliant daer en boven differente 
« reyseu gehouden het cohier in den instel ende overslagh van 
« stadts paghten, alle wclcke debvoiren ende diensten 'onder 

' 
« oodtmoedighe correctie) wel meriteren eenighe recognitie, so is t 
«dat den suppliant sigh actdresseert aan U. Ed. 

« Oodtmoedelij.ck biddende believen o-ediende wesen aen den "' . 
«suppliant over sijne voorsereven debvoirenendediensten te geven 
«een gratuiteyt, ende danoff op den heere tresorier te verlenen 
« ordonnantie 't welcke doende etc. (get.) Hier. Clau~. » 

Het randschrift vermeldt het bevel van betaling van 233 ponden, 
6 sch. parisis aan H. Claus (2J Dec. 1708) - Stadsarchief, 
rekeningstukken (bundels) 17o8. 

( I) Resolutieboek van Juni 1793 tot Juni 1794, fo III v. 
• 

Zulks wierd gedaan door de zorgen van den 
raadspensionnaris Van Lerberghe en ter tegen
woordigheid van Van den Kerckhove gezworen 
stadsklerk,. krachtens besluit des magistraats van 
LJ- Juni' , dat besloten had de archieven der stad 
naar Zeeland in veiligheid te zenden, en met die 
taak J. Devette en P. Decuyper te gelasten, die 
goede betrekkingen met Zeeland hadden. 

Het oostendsch archief sloeg dus - gedeeltelijk 
ten minste- nogmaals den weg in naar Zeeland, 
juist gelijk twee eemven vroeger. 

Het archief en de kostbaarheden der kerk 
werden naar Hanrburg gezonden en later naar 
Dusseldorf, vamvaar zij in I 8o6 terugkeerden. 2 

De aardige zijde der zaak is dat, toen in I799 de 
gewezen stadspenningmeester, ]- B. M. Serruys, 
eene schadeloosstelling van het toenmalig gemeente
bestuur verzocht voor de onkosten door hem 
gedaan, in het vervoeren zijner rekeningstukken 
naar Vlissingen om ze tegen de gevolgen eener 
gevreesde bombardeering en andere oorlogsfeiten 
te vrijwaren, de gemeenteraadJ hem eenvoudig 
voor antwoord gaf dat hij alleen voor zijne papieren 
moest zorg dragen, ja zelfs de honderd g-ulden 
door hem enkel uit hoofde van verzending in 
rekening gebracht, uitschrabde . 4 

Van al wat er onder de nummers I tot 8 van den 
inventaris van I657 vermeld stond, is er niets 
meer voorhanden. Men is slechts in bezit van 
eene dozijn charters van vóór de belegering.5 

Van de moderne archieven - dewelke în goede 
orde bewaard worden - spreken wij niet, daar die 
tot de door ons behandelde tijden niet behooren. 
Sedert 3 Juli 1875 zijn zij toevertrouwd aan de 
zorgen van Mijnheer Em. de J umné, bibliothe
caris-archivaris der stad. 

Alles is echter gelukkiglijk niet volkomen ver
dwenen in het vak der oorkonden van den tijd 
voor de belegering. 

In het Rijksarchief te Brussel, afdeeling der 
Kamer van rekeningen, ligt het dubbel der oude 

(I) Fo I •>9 v. - I 10. 

(z) Resolutieboek des magistraats (1806) en kerkarchief. 
(3) Waren aanwezig; Cooney en P. Stroobant, « commissaires 

municipaun•, Tetut, commissaris v. h. « directoire» en Durdu, 
g reffier. 

(4) Zitting van 25 fructidor, jaar VI! (II September 1798). 
Registre des procès-verbaux du comeil municipal, I jloréal a11 7 a" IO 

germiual atl 11. Stadsarchief. 
(5) Doezen, nn ~8 A en 43 A . 
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stadsrekeningen Yan Oostende, van 1402 af' , 
de\\·elke, te beginnen met de tweede helft der 
zestiende eeuw bijzonderlijk, zoowel door de zorg
vuldigheid en den rijkdom des opstels - soms 
geheele folios voor eenen tekst• - als door het 
sierliJke der uitvoering, een echt toonbeeld mogen 
genoemd worden en eene eereplaats Yerdienen 
onder de vlaamsche oorkonden dier soort..; 

De twee gekleurde aanYangsletters R (Rekenin
gen) en V (Yutghe,·en = uitgaYen) in de bedoelde 
rekeningen schitteren uit door kunstige opYatting, 
fijne teekening en Yerscheidenheid van Yer
sicringsmiddeb, bestaande in bloemen, visschen, 
menschenhoofden, draken, wapens en zoo voorts. 

\Vij ge,·en in den loop nn ons werk het afdruk
sel Yan eenige der merkweerdigste dier letters. 

(II Reg. 37239 tot 3740J. De rekeningen qq, 141S, 1416, 1417, 
Lf24 en 1425 ontbreken. 

(z) Artikels Prrswtwtjnm en Dagvaal tm. 
(31 De stadsrekeningen vermelden eene Yermeerdering ,·an 

uitgaven uit dren hoofde: 
« Betaelt \"OOr het perchemyn ,·an de3e rekenynghc metten 

« lechpennlnghcn, ghehoort hierup den Greffier I Nu. Lli'O) ) dat 
,, tzelve alsnu meer cnst dan pleeebt ende den grooten aerbcyt die 
« hy neemt jn t maken van de stede rekenynghen, zn wert hier 
« ghepasseert jn t g-czach ,·an de XII I I 1 p. tot XXXs. g. nlct 
XVIII{ p. "(Reg. 37394 '"· h. Rijksarchief, fo .J4). 

Het eerste \YOord (Ruim) onzer inleiding begint 
met de aam·angsletter R van het " ·oord Rekening, 
staande in de stadsrekening over het jaar I578.' 

Op onze eerste plaat staat een afdruksel van 
folio XIII der stadsrekening over het jaar I579' , 
de Yoorlaatste der rekeningen Yan het \Toeger 
Oostende. 

De letter V op den rug Yan den band behoort 
tot de stadsrekening over het reeds vermeld jaar 
I 5j83 • 

Wij hebben onze lezers met ons doel en de 
middels \\·aan·an wij ons, om het te betrachten, 
bediend hebben, bekend gemaakt. 

Mogen onze pogingen - de vrucht Yan eenen 
j arenlangen arbeid - om een duister doch merk
weerelig verleden op een belangwekkende wijs te 
ontsluieren, bij onze medeburgers welkom heetcn! 

Oostende, December I8g6. 

(r) Register n' 37401 v.h. Rijksarchief, fo I. 
{2) Reg n•· J7402 v.h. Rijksarchief. 
r3) Reg. 374l'1, fo 14. 
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• 

I. A lolt de slatlt rler 

De geschiedenis Yan het Oude Oostende is 
onget\vijfeld eene der eigenaardigste en, Yan ons 
standpunt beschou\vd, eene der helangvvekkendste, 
\velke de geschiedenis der steden van Vlaanderen, 
Yooral der vlaan1sche kust, oplevert. 

Van den beginne af zien \vij die stad, gelegen op 
den oever der « \vilde zee », tegen \vier \voede zij 
n1et 1noei te verschansd en Yerster kt is, door de 
golven aangevallen en geteisterd . 

Eeu\ven lang zijn de talrijke en ge\\'eldige 0Yer
stroon1ingen de voornaamste gebeurtenissen Yan 
Oostendes geschiedenis. 

Steeds poogt de zee een stukje van zijnen grond 
af te brokkelen en in te paln1en, aanhoudend 

• • 
ttl oven. 

These restle5s snrge3 eat away the shores 
Of earth's old continent <> , the fertile plain 
\Velters in shallows, he3.dlands c,rumble down, 
And the tidP. drifts the sea-sand in the streets 
0 f the drowned ei ty. 

\Villiam Cullen Bryant, amerikaansc h 
d1 chter Ct 1878) (A Iiy mn of tl!e sta). 

De rustl0oze baren knagen de stranden af 
van 's aardbodems aloude landen ; 

't vruchtbaar \'eld wentelt in ondi epten, 
bo .. :hten krui melen neèr 

en de vl ')ed drijft het ze~zani in de strate:1 
der Yerdronken stede ... 

spannen de În\\roners Yan hunnen kant al hunne 
krachten in, otn aan het ge\veldig elen1ent \veder
stand te bieden en eene algen1eene Yernieling t e 
Yoor ko1nen. 

l\IIenigmaal, in dezen eigenaardigen strijd, nloe
ten zij Yoor de n1achtige zee\vateren met Yerliezen 
zwichten en nochtans, ter\Yijl de Ylaamsche kust 
onder den drang der zeegalYen langza1nerhand 
achteruit\vijkt, heden nog zooals eertijds .blijft 
Oostende, n1et de naburige duinenlijn vergeleken, 
een yooruitliggend punt op onze kust. 
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Eertijds - dat is eeuv.·en geleden - was het 
"'estelijk en noordelijk gedeelte van Vlaanderen 
zee, in andere "~oorden geheel deze streek is uit 
de zee ge,, .. onnen en geboren : ziedaar hoe men de 
gehecle geologische geschiedenis onzer kusten, 
van de,,·elke 'v1j hier tot opheldering ,·an den oor
sprong onzer stad, noodzal~e1ijk een 'Yoord moeten 
reppen, kan samen,·atten. 

\\ .. iJ bedoeJen hier geenszins de groote on,,·en
tclingen ,,·elke 1n de Yoorhistorische tijden de 
aarde ondergaan heeft, maar ,,·el zekere natuur
kundige gebeurtenissen Yan betrekkelijk jongere 
dagteckening, die tot het ontstaan aanleiding 
gege,·cn hebhen der huidige boYenstc lagen Yan 

onzen kustgrond. 
~1en ,\·eet dat onze kustgrond tot het geologisch 

tijd,·ak der moderne gronden behoort, de,,·elke 
oYer het algen1een Yan de afl>rokkelingen der 
Yorigc of andere gronden, gedeeltelijk in de histo
rische tijden, g ·yorn1d zijn ge,veest, en zelfs nog 
stePels op zekere plaatsen aan 't Yorn1en zijn. 

J)e grondlagcn·yan vroegere vorn1jngstijdYakken 
1iggen alhier tan1eljjk <.liep, zooals djc Yan het 
oorspronkeliJk aardkundig tijdperk (in het franscl1 
époque prinJairc), die n1cn slechts, onder Yornl van 
~chilfcrslcen, zoo het de boring Yan den « puits 
a1'fe~ieu >> te ()ostcnde in I 85g be'\"Czen heeft, op 
ecnc diepte Yan 3oo n1ctcrs ontn1oet1 

, alsook de 
grond Yan het t,,·cccle vor1ningstijd perk (époque 
seco11da1.1'C)1 n1ecr dan 200 111eters diep en ''raar,·an 
het krijt het hoofdhestanddccl is. 

• 

lioogcr kon1t tncn de grijze klt:jaarde en hetzand 
n1ct Z\\raYell\ies Yan het ipcrsch stelsel tegen, en het 
zand, de ]"lei IJl( t afbrokkelingen Yan schelpen, 
z'''"aYelkies en afgeronde keien van het landcnsch 
stelsel, beide stelsels' an het derde tijcJ,~ak (lpoque 
tertiaire). 

J)c onderschcidenli_1ke dikten dezer t,,~cc laatste 
grond .. oorten alh1cr zijn qom, 20 en I ï 4 m, 5o. 

On1niddelijk claarhcn·cn liggen de gronden Yan 
het Yierdc tijdvak (ipoque quafe1'11ai1"e) en "an het 
vijfde of jongste, deze n1ct dc,velke ,,·ij 1 )1jzonderlljk 
n1oet:cn kennis n1aken en 'vier belangYolle ge
schiedenis sedert lang het YOOr\verp is der op
zoekingen en studien onzer aardkundigen. 

Laten ''ij nu de samenstelling onderzoeken 'ran 
dien jongeren grond, die in zijnen schoot de 
onloochenbare be,,ijzen draagt ,·an zijne opkomst 
uit de zee. 

tJ) Zie Giologu dt Btlglt}Uf, door M. Mour1on (Brussel, u1So)" 
hl. 2 4 en 2gfl. 

-

Onder de teelaarde1 ontn1oet nten opvolgentlijk, 
tot 1m,4o diepte: grijs zand; op ym,go: zeer 
zandige grijs-geele klijte, n1in of n1eer plastisch, 
grijzachtig, met kalk gen1engeld, ont hare ,~rucht
baarheid bekend en door de geleerden de oostend
scbe kleiaarde (argilt., d' Oste11de)2 geheeten. 

Die klei ,·ormt langs de kusten eene streep, 
alhier zoo iets als acht kilotneters breed, die \·an 
Boulogne tot in Denenlarken uitstrekt. 

2 n1eters 70 diep stuit n1en op eene laag \Veinig 
slijkachtig zand, dat ,,·at dieper n1et schelpen 
gen1engeld is. 

Daaronder - 6m,4S beneden de oppervlakte -
treft tnen de turf of dering aan, die hier eene 
dikte Yan rm,35 beeft, en "\YÏer yeerkrachtigc natuur 
het leggen van grondYesten sterk betnoeielijkt, 
zooals 1nen in het begin dezer eeu\\r bij het 
bou,,·en Yan Yersterkings,Yerken3 en later bij het 
oprichten Yan kcrken4 heeft ondcrYonden. 

Turf of dering heeft elders Yijf tot zes n1ctcrs 
dikte en loopt son1bjds Yoort onder het duinzand 
en zelfs tot in het bed der zee. 

De dering placht alhier eertijds door de ,,~er

kende klas veel als brandstof gebruikt te 'Yorden. 
Ja, de Schepenen Yan ons oude Oostende 

ver,Yarn1den zich dik,,·ijls bij het Yuur van den 
Z\\·arten dcring, bij hunne Yergadcringen ten 
schepenhuizes . 

Nu is de de ring Yccl YerJnindcrd en bijna niet 
1neer zichtl)aar. Oudtijds ''paren Yeel plaatsen in 
onze s1reek \vegens de aan,Yczighcid ''an dering, 
toen ten tijde of Yrocger, hek end. 

(( In de on1n1eloopers » Yan 't \\1 outcrnlans
atnbacht (1 55g), ,,·at de OJnliggende genleenten -
toen parochien gcnocn1d - zooals Brcedenc, 
~1ariakerke en Sinte-Katharina betreft, ontn1oct 
n1en dik,vijls de uitdrukkingen ccuytghcdarijnckt ,,, 
<c duerghedarijnkt » land of darijnclant ,,. Te 
Keyen1 kende n1en oudtijds een stuk land 
't da1'ij.uckla11t gcnoctnd6 • 

Beneden den dcring is er zand 1net eene lage 
vette klijte erho,·en, hetzelfde zand dat den grond 
der zee uittnaakt. 

Û\'er het ontstaan dier klei is er veel geschreven 
ge,, ... eest. 

(l) In bet fr. : Terre végétale, terrain de tr-ansport. 
f.1.) Géologse (édition Jamar), door J.-J. d'Omalius-d'Hallny, 

hl. 35o. 
(3) In 18o6 schoof een deel der in opbouw zijnde vestingen af op 

den dering. 
(4) Kerken "·an Slijkens en van bet Hazegras. 
(S) Stadsrekeningen. 
(6) Staatsaliehief Brugge, Reg .• Jn 16218, {o 121 verso (1612). 
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En wel in de eerste plaats door Ant . Belpaire' 
en dezes zoon Alf. B elpaire2 , wiens stelsel echter 
in al zijne punten niet algemeen meer aanYeerd 
,,·ordt3 • 

Ziehier op welke wijs thans de Yorming onzer 
kunstaronden wordt uito·ele <r d4· 0 b b 

De lichte slijkachtige laag met zeldzame zee-
schelpj es doortrokken die onder de turflaag ligt en 
op het Ylaamsche zand (sable jiaudrien) rust, maakt 
den bodem uit eener zee wier grens of kust 
"·as afgeteekend door de reeks bergheuvelen, 
met hunne zand- en schelprijke helling, langs den 
zeekant, die 'vVest-Vlaanderen van den Casselberg 
langs Diksmuide en Thourout tot aan Maleleghem 
in hoog en laag , \\·einig aan elkander gelijkend, 
land verdeelt. 5 

De kleiachtige laag is toi: stand g·ekomen in de 
golfjes die de kust. uitholden, t erwijl niets bij 
zonders op het vasteland gebeurde . 

Dank zij den invloed dezer opYulling en van 
eene echter ·weinig belangrijke rijzing van den 
grond, schoof de zee op het laatste van het Yierde 
geologisch tijdperk haar strand tot zeer verre 
buiten onze huidige kusten, alwaar zij, met behulp 
, ·an den wind die bij een Yergadert en verdroogt, 
. en van het gewas dat men duinhalm of zandriet 
heet, eenen gordelband van duinen Yonnde . 

T en gevolge der waterpas-vlakheid van den 
grond des vastelancls, cle bijna van uitdoeiing 
beroofde zoete \Vateren verspreidelen zich over 
bijkans geheel het zeekustdak en spoelden vervol
gens terug verre w eg in cle Yalleien van alle de 
waterloopen, wier platte bodem met eene dunne 
laag bijna stilstaande water bedekt wiereL 

Ten gunste dier bijzondere omstandigheden 
kwamen uitgestrekte moerassen tot stand, in de
welke een overYloedige ·planten waselom oprees die 
tot cle vorming van den dering aanleiding gaf. 

Het zijn de moerassen en eilanden waarvan de 
romeinsche geschiedschrij,·ers ge,vag maken en die 
onze streek voor de Romeinen bijna om·ero,·erlijk 
mieken. vVij weten immers dat de Morinen en 
lVIetiapiers, die ze bewoonden, op hunne eilanden, 
hunne moeren en in hunne bosschen vluchtten, die 
een groot deel ,-an Vlaanderen bedekten . Eerst 

(1) De la. plaine manlime depnis Bonlogne jusqn'an Dammark. 
H erdrukt bij L. Schotsmans, te Antwerpen, in 1855 . 

(2) Etude sur la forruation (le la plaine maritime depnis Boulogne 
;nsqu a." Dammark (Gedrukt bij denze lfden, 1855 .) 

(3) Zie de critiek van d'Omalius d'Halloy in zijne Géologie, bi. 35o. 
q) Volgens de Yerhandeling uitgegeven door M. Rutot, 

Bewaarder in het Museum van natuurlijke geschiedenis te Brussel, 
in Oogs t 1Sg6, ter gelegenheid van het geschiedkundig Congres te 
Gent. 

(5) Al ph. Be1paire, El~<de sur la formatiou de la plaine maritime 
dtpuis Boulogue j~<squ'an Daumwrk. BI. z l en volg . 

water - clan aardgewassen schoten daarop . U i t 
de opvolgentlijke ophooping der overblijfsels di er 
gewassen ontstond de dering, dewelke zich vormt 
in moeren, vóchtige weiden en heiden. De grond 
die voortijds de bodem der zee ·was, bedekte zich 
langzamerhandmet deringmoeren, die in den tijd 
der Romeinen be\\·oond waren, blijkens de sporen 
van roomsche beschaving : - yoorwerpen vo.n 
huisgerief, sieraden, gedenkpenningen enz . 
·welke men in het LoYenste van den derincr 

"' uitgedoh·en heeft, in Breedene, Clemskerke, 
Ghistel, .Houtta,·e, L effinghe, Mannekensvere , 
Meetkerke, I\'i euwmunster, Schoore, Sint-Pieter 
scapelle en Meetkerke onder anderen' . 

\Vat lager treft men gallisch aardewerk en 
muntstukken aan ; daaronder, w apens Yan YUUr
steen2 . 

Zoo werd de turflaag geyormd van een tot zes 
meters dikte, die het regelmatig nederslag van 
aanslibberingen kwam onderbreken en OYer het 
grootste deel \'an het zeekust\·eld zich uitstrekte. 

In de jaren elfhonderd nog, lag de grond der 
parochie Ghistel overdekt met eene zwarte en rost
achtige aarde, door talrijke moerassen doorsneden, 
niet gemakkelijk om begaan3 • Daar bestaan bij 
de macht charters van graven van Vlaanderen en 
van abdijen, die tot de jaren elf en twaalfhonderd op
klimmen, betrekkelijk het steken van den clering4 • 

De naam van cle gemeente JYI oere herinnert dien 
gewezen staat onzer streek . De benamingen Yan 
woestijne en 1/loerland ontmoet men alle oogenblik
ken in de oude stukken5 • 

Het einde van het tijdvak der deringvorming 
komt in de gedachte der aardkundigen met dat 
Yan het romeinsch tijd,·ak o\·ereen . 

Ten gevolge nu eener grondzakking strekte de 
zee zich over geheel het zeekustvlak uit, de gansche 
streek w erd aan gedurende overstroomingen bloot
gesteld, die met stormen gepaard gingen . 

Gedurende dit tijdvak legde zich op de turf 
---------------------

(r) Anna/" dt l'A ca.démie d'Archéo logie de Bdgiq11e, XXXVIII ( r8Sz), 
bi. 3o8-3ro. Topographie dtS vo ies Romai1w d' la Ga ul,·Bdg•qnt, p111· 
Victor Gauclttz . 

(2) Mededeel ing van M. Ru tot. 
(3) Leven vanS. Arnulphus ·;·te Ol1denburg in 1078, geschrc,·en 

door H arnulphus, abt van Oudenburg in 1r3o. - Bij ac te van de 
maand October 1 "66 verkoopt zeke re ::\ ... aan Johmnm valt L effinglu, 
een half o·emet mon·m, ten prij ze van 10 [. (n•· 291, in het Iuvmtaire 
des A•·ciH~es de I'Etal à Bn•gcs . I, bi. q). Zie ook bi. 3rg en 320. 

(4) Zie De Onde K uste vau Vlaanderen, door Ad. Duclos , bi. 5r, 
1• voetnota . 

(5) Clwouica et Ca.l'l~<ladnm mouaslerii de Du11is (anno 1175), bi. 164: 
"in ea parte solitudinls mee que dicitur moer. n 

B. 368: "Eustachio de Gandavo, monacho de Camberone, ad 
wastinas et morurn flandrense deputato. » 

Chrouiqtte et Cartulaire de l'abbaye de Bergues-Saiul- IVi11110C, I bi. r52 . 
Anno IJ 84 : " quandam etiam terram jacentem in H outheem 
"quam incole Moor vocantur, totam Inter S1cbaldl Led et Moor 
" Sancti Augustini de Teruania. 
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eene laag opgespoelde grond van de zee afkomstig 
neder : het zijn af,Yisselingen Yan fijn zand en klei 
n1et zeeschelpen. 

Mettertijd yertninderden de tetnpeesten en de 
kust hoogde allengskens op; de oude golven \verden 
door kreken YerYangen, \vier nau,ve 1nonding den 
invloed der tij sterk Yerminderde en in de\velke 
zich het slijkachtig nederslag legde dat de onder
klei der Polders uitn1aakt . 

't \\Tas een tijdYak Yan kaln1te dat \veeral door 
een tijdvak Yél n OYerstroon1ingen geyo]gd \verd, 
gekenn1erkt door het Yorn1en Yan de laag grof 
zand, boven de onderklei n1et zeeschelpen (Car
diu77z), uit een \voeljg zee\vater voortkon1endc en 
gelijk aél n het zand Yan het tegen,voordig zee
strand . 

t\iet gen1akkclijk \Yare het de juiste palen van 
het tijd,~ak der klciYorn1ing aan te duiden. 

De n1eening Yan son1n1igen dat het slechts tot in 
de negende eeuu· zou geduurd hebbent l~unnen 

\YÏj bez\vaarlijk bijtreden. vVij zijn Yan gevoelen 
dat de klei nog langen tijd nadien aan het vortnen 
\Vas op onze kust : een punt Yan zeker belang, 
in het opzicht der geschiedenis van Oostendes· 
oorsprong. 

Hoe anders in1n1ers de latere acten der n1iddel
eeu,ven uitgelegd die nog spreken Yan nieu\v 
land, in het latijn: nova terra, bij tegenstelling met 
het oude land c~·etus ter1'a), van vroegeren oor
sprong; Yan c.Jerpland2 en cleylau{3 en (n1en zie de 
fransche stukken) van : gcs, a<~etz, 1'eget:: de nzerJ 
uitdrukking die n1et het \VOord 'l.L'e1'Pland zeer \vel 
overeenkon1t; ook nog Yan de benan1ing van utdyc, 
't is te zeggen de schorre of aangeslijkte grond 
die buiten de dijken ligt, die nog niet bedijkt is 
ge,vorden4 ? 

Te Oostende, zoo '""ij straks be,vijzen zullen, 
lag de klei- of schorregrond nog bloot in 't hert 
der vijftiende eeu\v. 

Wat de bovenste polderklei betreft, de \'Orn1ing 

( J ) ' t Is het oordcel in de gezegde verhandelino- uito-edrukt. 
(~)Charters der Duinen-Abdij, (op cit.). t> '"' 

B. 475: " ... totam decimam tere, que est 1nter Hentenesse et 
cc Osnesse, que sand si\·e werpland Comitis votatur . . . » 

l3) H · ~· 5I3 ( 1233) : << qurestio ... quod fratres de Dun is terram 
c< suam .stve ~or, consensu eju_s ~on requisito, indebite aggeribus 
« su 1s tnclustssent ... prcnuntta\'tmus quod totam terram. si\·e 
u cleyl_ant, s1ve mor, quam fratres de Cambrone in presentiarum 
« poss1dent . .. , fratres de Dun is eam estimatione jus ti pree i i 
<< ement. .. » 

<< • •• Touz les ges de mer et tcus les utdis ... » 
(4) « Les terres ou ges de mer. cornment que on les doivet 

cc appeler, que ~ous. avo~s gtsans es quattre mestiers, hors de Ie 
« ter~e dtkye auJuUr uy, c est a s~voir un scor que on appelle utdyc 
« qu1 gtst e~tre » .(enz.). L . Gllltodts, Coutume de Winendale, 
bb. 324 en 3.>I, ann1s I285 en 1286. 

derzelve dagteekent van de laatste eeu\ven, en 
aangaande de on1streken Yan Oostende, nan1elijk 
ten gevolge der overstroorrl,ingen Yeroorzaakt door 
de doorsnijding Yan rS84 - \VaarYan op tijd en 
stond zal spraak zijn - en volgende jaren1 

• 

Ziedaar eene Yluchtige schets van de geolo
gische geschiedenis Yan Oostende en zijne on1-
streken. 

Intusschen \varen de \Yelbekencle vereenigingen 
Yan eigenaren die men -vvateringen noen1t tot stand 
gekomen, met hare dijkschepenen, hare « \vaes
schouteeten )) (Yan het oud \voord 1.vaze dat slijk 
beteekent2 

), hare dijk- en sluisn1eesters, de,velke 
n1et behulp of onder het toezicht der duinhouders 
of duinheerders, n1oern1eester.s en watergraven3 , 

door dijk en duin het land tegen het overstroon1en 
der zee beschutten en de polders n1ieken en onder
hielden, een der schoonste gedenkteekeus der 
n1enschelijke nij' erheid4 . \Veldoende en nuttige 
vereenigingen \velke de Ün1\Yenteling niet heeft 
kunnen Yernietigen ! 

De Vlan1ingen dus en in het bijzonder de 
Kloosterlingen Yan Vlaanderen \V i sten dan sterke 
dijken op te '"·erpen, on1 de YerYlogen of door
spoelde zanclheuYe len aan te Yullen en te versterken; 
zij \visten het land otn zoo te zeggen uit de inge
\Vanden der zee te rukken:; en spanden al hunne 
krachten in 0111 het kustland in « \YÏnnencle landó >) 

te bekeeren, ja on1 er den Yruchtl>aarsten grond 
der streek van te maken en denzeiven tegen de 
zwalpende en gretige zee,vatèren te 1Jcschern1en. 

Dante, de groote italiaansche dichter, die leefde 
in de jaren t\vaalfhonderd, 1naakt in zijne gezangen 
ge,vag Yan de dijken '''"elke de Vlan1ingen tegen 
't "\voeli g ele1nent op,vierpen 1 • 

Ja, Vlaanderen, n1ag men zeggen, is ge,-ronnen 
en geboren uit de zee; de Vlan1ingen zijn kinderen 
van de zee : 

A loudc l<inderen van VI aandrens oude boorden, 
. ..... gewonnen en gevoed beneên de kru ine 
Des zandhils, waarmêe God he! n1achtig water bindtS . 

(r) Te Zandvoorde bestaat n0g de SrhorHstraat . 
(2) Glossairtjfomand van Ed . Gailliard, bl. 5Jg. 
(3) Intentaite dts Arrhit·ts de Btlgiqtu, 11. bl. 182. 

(4) J .-]. d'Omalius-d'Halloy, Géologit, bl. 162. 
(5) «De corde rr:aris» ( C/u onica tt C01 tulattum monostfrii dt DulllS, 

b] . 443). 
(6) Zie dit woord gebruikt in ecne oorkonde van 1St7, voor

komende in het Charterboek onzer stad en gedrukt in Fragmt11ta , 
jaarg. r888, bl. t35 . 

( 7) I/ i11jt1'110. 
(8J Guido Gezelle, Duhtoejt11i11gnz (Leu\ en, }{arel F ontcyn, 1878), 

I bi. 23. 

• 
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DE STRIJD TEGEN DE GOLVEN rg 

§ 2. De Streep. 

De oorsprong en opkomst van Oostende hooren 
toe aan dit tijdvak der natuurlijke geschiedenis 
onzer vlaamsche kust dat door de vorming van 
de schorre gekenmerkt is. Het is hetgeen wij gaan 
trachten te betoonen. 

In de oudste stukken en op de oude zegels 
wordt onze stad << Oostende-ter-Streep n geheeten . 

Oostende wordt aldus genoemd ten jare I33o : 
Ostende te strep;' ten jare I335 : n Li Borghmaistre 
et Echevin et toute la communaulté de la ville d' Os
« tende Testrep . - Eo quod prior Ecclesia Sancti 
« Petri ibidem dicta Ter-Strepen per maris impe
« tum inundata esset ... ecclesiam de Ostende de 
« st1'ep . n - 2 q34: onse moeder de heijlighe kerke 
van Ooste11de te Streep .3 

Ten jare I483 nog leest men in de rekening 
der stad Oostende: (een huis) « staende boven den 
leedekin in ter streep . ,,4 

Het randschrift der oudste zegels van Oostende 
- van sommige ligt het afdruksel in de stadsboek
zaal bewaard - geven Oostende dezen bijnaam, 
zooals men op de hierbij staande plaat kan zien5 , 

namelijk dat van den kleinen zegel of tegenzegel 
van I3846 : 

C(ONTRA) S(IGILLUM) SCABI(N)OR(UM) 
DE OESTE(N)D(E) TE STR(EEP); 

van den zegel van I+4o : SIGILLUM SCABI
NORUM DE OSTENDE TE STREEP7 , en van 
dien van I So48 : 

(r) Pouillé van r33o (Amr. Soc. Emul., 1870, V, n•·s 2·3) . 
(2) Mirceus, acta 1t.plomatica, IV, 421. 
(3) Charterboek, fo 204. 

(4) Heg. i><•· 373ro van het Hijksarchief. 
(5) De eerste zegel van Oostende verbeeldde Sin:e Petrus met 

eene kerk in de rechterhand en twee sleutels in de linkere; de 
tegenzegel droeg eenen arm met inSgelijks twee sleutels (r384)· Bij 
acte van 25 )lov. r5I7 (Charterboek, fo 79v) nam de stad eenen 
zegel aan van \'erband, benevens den eersten (van zaken), 
verbeeldende eenen zeeridder, half n•ensch, half visch, met eEn 
zweerd in de rechterhand en het stadswapm in de linkere , Dit 
stadswapen, zoo men op de plaat dezes werks, kan zien, was een 
srh ild, zwarte keper op een gouden ,·eld met3 sleutels, twee in het 
bovenstuk en een in de punt. In de zeYentiende eeuw stelt de 
stadszegel ook dit schild voor . 

Ten jare r3o4 wierd de zegel van Oostende door Philips van 
Tiedi verbroken (Charterboek fo, v.) . 

(6) Volgens het gips model op het stadhuis aanwezig. 
(7) Hangende aan eenen der uit Weenen teruggezonden 

charters. 
(8) Charters uit 'Veenen teruggezonden, n° n8. Ac te waardoor 

de Vlethouders der stad Oostende de verbintenis aangaan 10 ponden 
parisis 's jaars aan den Ontvanger van Vlaanderen voor de 
afschaffing der vcrpachting van den « Bierstal " te betalen. 

(S IGILLUM) SCABINO(RUM) VIL(LE 
OOST)ENDE TE STREEP. 

't Is van dien zegel dat onze tweede plaat het 
afdruksel voorstelt. 

Niet alleen onze stad, ook nog vier andere 
plaatsen droegen dien bijnaam, namelijk Westen de: 

Westende te Testrep, zegt eene acte van het jaar 
I Ig6• ; Weste11de te Strep, zegt eene andere van 
I33o2 

; Middelkerke : 
Middelkerke te Streep, vermeld in laatst gemelde 

oorkonde ; 
vervolgens nog Jl![ ariake1'ke-ter-Sf1-eep - ook 

Onze Lieve Vrouw-ter-Streep of Onze Lieve 
Vrouw-kapelle (Io?I) genoemd ; Si11te Marie1tker!?e 
Testrep, zeggen de brugsche archieven3 ; Sa11cta 
MAmA TE STREEP, luidt het in de meermaals 
aangehaalde oorkonde van I 33o ; 

eindelijk Sin te Catharina-ter-Streep (T'estreep )4 . 
Niet alleen als bijnaam, ook als naam op zichzelf 

gold de Streep, eerst als naam van eene kleine 
rivier of watergang « de waterganck van Teste
reep, Tester~ep vlietkin5 ofTestereex vlietkenn, ook 
Testereept vlietken6 geheeten, en die, volgens eene 
aanteekening op eene oude kaart7 , de parochien 
Mariakerke en Sinte-Catharina tot grens ver
strekte . 

Ook een zeker land droeg den naam van « de 
Strepe n8 in Sinte-Catharina parochie, wellicht 
zoo iets als 't geen in de archieven van 't Hof van 
Wijnendaele als een leen staat aangeteekend9 : 

Klimt men hooger in de tijden op - dertiende, 
twaalfde, elfde, ja tiende eeuwen - zoo wordt in 
de bescheeden de Streep als naam eener gansche, 

(1) Histoirt d'Oudmbourg, Il, bl. 99· 
(2) Almales de la société d'Emzûatioll, 1870, V, nrs 2·3. 
13) Juve11tail·e aualytique !lts archives de la villede Bmgts, I bl. 193. 
(4) bwmtaire des archives du Départ. du Nord, Il bl. 581, stuk 

opgemaakt voor r384 . 
(5) Staatsarchief Brugge. Ligger der renten van Sin teMariakerke 

Testereep (n'" r5875 l. Archief d!lr parochie Middelkerke, ligger 
van rS69, fo 37; oude plattegronden. 

(61 Ommelooper van 't Woutermansambacht (1559), r3• Cahier, 
3o• en 3 r c Beginnen . 

(7) Ten jare 1712 door Ledoux, « controlleur » des keizers, aan 
J os . Olleviers, sasmeester te Slijkens geschonken. Hier staat de 
vliet benoemd : «het eerste reep : vlietken » (!).- Men ontmoet 
den naam van eenen watergang " aquam q11e dicitur StYlpledil » in 
het Cartu/arinm der Duinen-Abdij (bl. 553, nr 657, overeenkomst 
tusschen de Abten van S. Niklaais en der Duinen). 

(8) Ommelooper" van ' t \Voutermansambacht (r559\ 12' Cahier 
(29• Begin). 

(9J Coutume de Winendale, leen n•· 267. 
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alhoewel niet zeer uitgebreide streek aangetroffen. 
Die daadzaak, \VaarYan \vij straks bewijzen zullen 
geven, betoont dat de Streep ouder "iras dan 
Oostende . 

Wat \vas nu de Streep ? 
Ge,vichtig en dik\vijls besproken vraagpunt ! 
vVas het een zeegolf, eene afleiding van den 

Iperleet[? \Vas het eene duinenstreep of een 
eiland? 

't Is de zienswijs van den schrijver der « Oude 
Kuste van Vlaanderen )>

2 die in de Streep of \vel 
de st.reep hoogzand n1eent te n1ogen herkennen 
die alsdan den aard en 't uitzicht van duinen kreeg 
na het \vegtrekken der zee\vateren van onzen kust
bodetn, of \vel een dier vlottende eilanden die op 
het tijdstip der deringvorming ontstonden3 • 

Op het einde dier streep lag vVestende, op het 
ander Oostende, in het midden Middelkerke. 

Om den oorsprong en den aard der Streep te 
verklaren plaatsen wij ons niet op het gebied van 
hetgeen n1en niet zonder reden het ''OOrhistorisch 
tijdvak onzer kustge~chiedenis zou 1nogen noe1nen. 
Dat er alhier, ten tijde der deringvorn1ing, van 
die vlottende eilanden bestonden, zullen \vij niet 
bet~'"isten, doch op eene zoo hooge oudheid kan de 
naa1n der Streep geen aanspraak 1naken. 

\Vij bedoelen in1mers de tijden \vaarvan de 
geschiedenis 1net behulp van oorkonden kan 
gekend of 1ninstens toegelicht -vvorden en die de 
bloote Yeronderstellingen missen kan . 

De n1iddeleeu\vsche bescheiden betrekkelijk de 
hier besproken plaats begunstigen noch versterken 
de meerringen hooger aangehaald . 

Hier \Vorden Yoornamelijk de charters bedoeld 
der aloude Sint-Pieters-Abdij4 . Deze vermaarde 
Abdij Yan Benedictijnen, gesticht tenjare 63 I door 

(x )'t Is de zienswijs van M.L.Gilliodts, Iuvnztaire {enz .) IV. bl.338: 
<< Par suite de l'obstruction du Zwin, triste précurseur de sa 

« prochaine fermeture, Bruges songea dès lors à s'ouvrir de 
<< nouvelles communications avec la mer. Un cours d'eau, négllgé 
« jusque là, nommé l'Yperleet, la reliatt à Ostende. 11 se ramlf1ait 
« autrefois en deux golfes, TER STREEP et Lombarsyde. » 

(2) Blz. 63. 
(3) <<Het v0rmen van die eilanden, en hun aaneen klissen duurde 

« eeuwen en eeuwen ... Zelfs sommige plaatsen hebben daarvan 
«hunnen name gekregen en behouden: zoo is 't dat Oostende en 
cc Westende-ter-Streep, de einden ten Oosten en ten \Vesten van 
c< een eiland beteekenen, waarop Middelkerke te midden staat. 
« Het christen woord kerke in Middelkerke toogt dat in de chris
« tene tijden de schroo grond tusschen Oost- en Westende nog, 
« van tijd tot tijd ten minste, de gedaante van een eiland had» 
(Bl. 8-J.). 

(4) Gitartes et Documeuts de l'abbaye de Saitz.t-Pitrre au mot1t Blo1ldi1l 
á Gand, dtpu is sa jo11datiotl jusqu'à sa suppressio11, avec uue i1ztroduction 
lustorique, publiés par A. Van Lokeren (Gent 1868-7ï). 

den H . Amandus, ver,voest door de Noordn1annen 
twee eeuwen later en in 941 hersteld, bezat alhier, 
van de tiende eeu\v af, zoo \vij verder zien zullen, 
\veilanden voor schapen, naar alle \vaarschijnlijk
heid van die zouten "\lveilanden die in het fransch 
<< prés salés » geheeten \Vorden . Pastoralla ad oves 
pascendas, zegt een stuk van l1et jaar I0371 

• Eene 
latijnsche oorkonde van de jaren elfhonderd (r r33) 
beschrijft ze als Yolgt : 

« .. . In Testrep P1"cefata ecclesia Sa11cti Petri ex 
« antiquo be1'qua?"ias supe1' littus 11zaris possidet, 
« quibus per nza1'is alluvione1n 1/0'l'a quaedatn fe1'1'a 
« conglutinata est et coucreta » . 2 

Dat 'vil zeggen : « In Testrep bezit de gezeide 
« Sint-Pieters kerk sedert oude tijden \Yeilanden 
« op den zeeoever, bij de\Yelke, dank zij de aan
« slibberingen door de zee neergelegd, een nieu\v 
« land is aange,vast en bij gegroeid )) . 

Men \Veet dat schorre\veiden door de schapen 
veel gezocht worden. Te Nieupoort lagen er, ter 
oostzijde der haven, zulkdanige schapen,veiden3 

en de schrijver van het artikel over die stad in den 
atlas Yan DeYenter4 1neent zelfs den ouden naan1 
van Nieupoort Sandeslzovada - Zandhoofd- 1net 
het bestaan eertijds van diergelijke \.veilanden op 
onze kust in verband te n1ogen brengen. 

Tervvijl in eenen staat van het jaar 12005 de lijst 
gegeven \Vordt der cijnsplichten der Abdij op de 
aange,vorven of uieuc.ue landen (novcc ter1'CC) der 
Streep die haar toebehooren, kornt er in eenen 
anderen, Yan het jaar 128r·, eene rubriek Yoor 
luidende als volgt : 

« In officio b1'ugensi, t·u parochia de Testereep, 
« super terranL abbatis, 'l'idelicet circiter CCCC 7/leJI 
« Sll1'e ter re de veteri te1'1'a I I I pi sen bu tiri. H ouziues 
« sol·ventes reàditus abbati in Testereep illi soh•unt 
« butiru1n supradict?on de quatibet nzensura I I I I 
« den . aliqui plus, aliqui nzinus . )>

6 

Dat \vil zeggen in 't vlaamsch : « in het a1nbacht 
« (of k'vartier) van Brugge, in de parochie Teste
« reep,op het land der Abclij, ongeveer vierhonderd 

(I) Ib., Nl' I Ig. 
(2) Nr ~ '4· 
(3) Rek. Nieupoort 1490 : cc Van Pieter Vanderhoutte, pachtere 

«van den Hemme over d'haven, omme alleenlic scapen daerup te 
« doen weeden, de stede behoudende de zaten omme scepen te 
<< mo<Yhen }eO'!rhene ende zaden daar of te doen steken ende te b t)...., 

« doen halene omme fanderhout van der ha vene, eenetermijn van 
'"zes jaren omme XXXII [par. 's jaers. n 

(4) Nummer 12. 

(5) Census nove terrt de Ttsferep cum pertinentlis ûusdnn (staatsarchief 
te Gent, reg. nr x83, fo 114). De lijst bevat een zeventigtal namen. 

(6) A. Van Lokeren, N 1' 896 (L282) . 
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« gemeten oud land, 3 wag!ten' boter. De schat
« plichtigen der Abdij in Testereep betalen den 
« boter vier deniers per gemet, eenige meer, eenige 
« minder. 

Uit de aangehaalde teksten meerren wij eene 
dubbele gevolgtrekking te mogen afleiden. Eerst 
eene ontkennende, te weten dat de aangehaalde tek
sten - eyenmin als deze welke wij verder ver
melden zullen - nergens ten gunste der hooger 
aangegeven meerringen pleiten, Yolgens dewelke 
de streep een golf of een eiland was . 

Onze tweede gevolgtrekking is bevestigend en 
stelt vast, wat den aard der Streep aangaat, ten 
eerste dat de Streep - of zoo men nog schreef 
Testrep, Testreep, ter St1•ep, Teste?•eph, Teste1•ep, 
Tcstereplum, Testereep, Testreps, te Streep, Terstre
peu, de Streep, half vast- of oud land, half schorre 
of aanslibberingsland was, tot weideland dienende; 
Yenolgens dat een deel van de Streep de eigendom 
was der Sint-Pieters-Abdij bij Gent, aan dewelke 
de bewoners der Streep eene jaarlijksche belasting 
betaalden in uattwa, bestaande in eene zekere maat 
boter. 

Wij zullen een weinig verder betoonen dat niet 
alleen de gezeide Sint-Pieters-Abdij maar ook nog 
Yerscheidene andere Abdijen, zooals die van 
Oudenburg, Sint-Baafs (Gent), Sint-vVinnoksber
gen en Basnon in Henegouw, eigendommen had
den op de Streep. 

Wat den vorm of de gedaante der Streep betreft, 
zulks schijnt om nergens elders te moeten gezocht 
worden dan in haren naam zelven, zoodat zij den 
vorm had, volgens onze denkvvijs, van eene kaap, 
een slag van promoutoirc, gelijk kanunnik Andries 
't schreef. • 

Zekere latere oorkonden verstrekken tot ophel
dering en zelfs tot staving van hetgeen hooger 
gezegd is geweest. 

Wij hebben reeds de bemerking doen gelden 
dat langen tijd nog de schorre te Oostende en 
daaromtrent, bloot lag, gelijk heden nog het geval 
is op zekere plaatsen, op het zeestrand tusschen 
Oostende en Blankenberghe. 

Men late ons toe, om zulks te bewijzen, hier 
eenige teksten uit de stadsrekeningen der jaren 
veertienhonderd aan te stippen. 

Jaar qo2-I403 : 

(1) Gewichtmaat van 120 pond (z ie E. Gailliards G/ossa.ire flamand 

bl. 54o-5,p). 
(2) A11na/es de la Soc . d'Emulatiott, XIII, bl. Jog (2• Reeks). 

(( Item den v sten ende den vren dagh in meye so 
« mi ende X ... mes up t scor voor si in huus met 

' 
« eenen perde met I I c01·den met I I cnapen, den 
« dagh XII s . , betaeld XXIlil s . n' 

Rekening over het jaar qoS : 
(( Item den rxcn dach jn wedemaend so waren 

cc betaeld de aerbeiders van der stede van dat sij 
cc de lijsten achter de poort vergaderden ende 
cc stelden se up t scor omme bij nachte daer onder 
cc te \vakene . »2 

I4IO : 
cc Item den XXII, XXIII, XXIlil ende den 

cc XXvcn dach in september zo dede Willem Heins 
cc mes meerren bachten zinen huus up t scor jeghen 
cc de zee n . 3 

q8-+: 
cc Jacob Langhehannes met zyne medeghezellen 

cc Yan VIIIm van den voornoemden rysen te potene 
cc ende te steilene lancx der dune jeghe11s den scoore 
cc XVIII s . p. van elken honderde . n4 

De putten en oneffenheden der laag schorre 
vulde men met strooi en brom, dezelfde stoffen 
welke men gebruikte om straten en andere plaatsen 
te verhoogen. 5 

qoz-qo3 : 
cc Item den XXVIstcn ... den XXVIII sten dagh in 

cc wedemaend so drouch Wouter Boet ond dec 
cc beneden den score ende rumede de straten, elc 
cc dagh IIII s .. . n 

cc Item den XXVI sten dagh in hoymaencl so 
cc leverde VIIIc stroys ieghen de coornemaerct 
cc daermede dat t scor ghemaect was . - Item den 
cc XIIcn dagh in octobre so leverde de burch
cc meester, Th. Scuwe, IIIc stroys boosten de 
cc coornemaerct omme t scor mede te hoghene n . 

qzo . 
cc Item zo waren vergadert de heere ende de 

cc wet up de halle medgaders eneghe notabie van 
cc der stede, omme t scor te gaen bescauwene 
cc ende raet ende avis te hebbene hoe dat men 
cc denzelven score best ghehelpen zoude, ende 
cc was ghesloten dat men rijsen ende broom copen 
cc zoude omme daer jeghen te potene. n 6 

(1) Reg. J72Jg v.h. Rijksarchief. 
(2) ib., Reg. w· J7240. 
(3) Rek. 1409-1410 (Reg. 37245). 
(4) Reg., Ib. 
(5) Rek. 14o1-3: «Item den XXJistru dagh in october so leverde 

« X ... yc stroys daermede dat de strate ghehoocht was .. » 
(( lt!'m den xxvnstrn dagh in october so leverde x ... m stroys 

« daermede dat sien hoefstede ghehoocht was. " 

t6) Reg., ~r 37256. 





DE STRIJD TEGEN DE GOLVEN 

danenx , uit erkentenis Yoor bc\\·ezcn diensten, 
Joch n1cest van al a"u1 geestelijke genootschappen, 
.zooals de \YcrklicYcnde abdijen, die hun ccnc 
geringe rente betaalden Yoor de landen \Yclkc zij 
door haren arbeid op tle zee Ycrovcrdcn. Zij 
alleen in11ncrs \Yaren bc k\Y aan1 aanzienlij kc uit
droogings- en bcdijkings\vcrkcn te ondcrnen1cn, 
onl\\·ille der kracht der vcrceniging, door het 
godsdienstig geYoel YcrleYendigd. 

Ten jare 1171 scl:onk graaf l)hilips van den 
Elzas aan de T Cnlpeliers de tienden der ucplocg
bare nieu\ve landen, door de zee uitge\YOrpen, in 
de parochien Slijpc, Leffinghe, Stcenc en ()nze 
LieYc \ "rou\v-I{apelle (l\laria.kcrke) . ~ 

Zoo is het '--lat de on1streken der stad N ie u poort 
bedijkt en Yruchtbaar zijn gen1aakt gc\Yeest door 
de Abdijen van Burburg, Oudenburg en der 
Duinen. -> Het yoorbeelJ der gr,tven Yond naYol
gers . En zoo gebeurde het dat een deel der 
Streep in het bezit k\Yatn der Sint-Pieters--Abdij 
onder andere, de,,·elke, zoo tnen \Yeet, het 
n1eeste deel harer landen in het k,, .. artier Yan 
Brugge liggen had, en ter \vier bate de Streep 
jaarlijks de so1nn1e van honderd en zeven pond 
opbracht. { 

't I s in de charters dier eertijds zoo rijke Abdij 
dat de oudste en belang,,·ekkendste atnbtelijke 
n1eldingen der Streep te Yinden zijn. Eene oorkonde 
Yan het jaar 992 leert ons dat koningin Suzanna, 
dochter Yan Berengarius, koning van I talie, en 
echtgenoote Yan graaf Arnold II, aan gezeide 
Abdij ten eeu,,·igen dage een stuk \Yeideland 'oor 
6oo schapen schonk, in Testerepit gelegen5 • Bij 
brieYen Yan het jaar ro65 herstelde Bald\vijn I, 
graaf Yan Henegou\v en van \ 7laanderen, de Abdij 
Yan Basnon in hare talrijke bezittingen, onder 
de\\'"elke gen1eld staan : << in Vlaanderen... in 
Testerep, roo schapen tnet land >>h • 

Uit eene andere oorkonde Yernen1en \Vij dat in 
het jaar 1094, RuJolf, Katnerheer (Ca11zerarius), 
zoon van Rudolf van Aalst, aan de Abdij van 

(r) H et leenhof van Wijnendale bezat te Westende-ter-Streep 
eene tiende Ttr St1·np genoemd (Coutzmus des Pays et Co·mté de 
Flandrts, Qua1 titr de Bruges, VI. Coutume de ~Vinendale, bl. 146, 

nr 267). 
(2) Plakkaten van Vlaanden11, III bl. 38 (uitgaaf van I 685) . 
(3) Atlas van Deventer, plan N 1' 12 (Geschiedkund1ge Ver-

handeling··. 
(4) A. Van Lokeren, nr 612. 
(5) A. Van Lokeren, op cit., nr 71. 
(6) Recherches sur le Hat'uaut ancien, du Vll0 au. XJJe siècle, pa1· 

Ch. Duvivier (Brussel, r865) , bl, 402-4c,5 : cc in Flandria... t'1z 
« Testertp, centum oves cum terra. » 

Sint-vVinnoksbergen een stuk land met roo schapen 
gaf, in Testrep gelegen 1 

• 

In het jaar I I I 5 ver\\'Îssclde graaf Bald\\rijn 
n1et den Abt van Sint-Atnandus een deel van zijn 
leen in 1'cstereph tegen het land genoen1d Herlen
gona2 . 

De Streep kon1t later voor in de geschiedenis 
dC'r regeering van den Zaligen Karel den Goede. 
l~obrecht Haket, Kastelein van Brugge, van het 
geslacht der Eretnbouten en aanvoerder der 
Yijanden Yan den graaf, had aan de Sint-Pieters
Abdij het land ontnon1en dat bij de Streep aan
gc,vassen ,, .. as en dat haar krachtens 's lands 
ge brui ken toek\van1. 

Doch bij eene acte van het jaar I r33 schonk 
graaf Diederik Yan den Elzas dit land aan den 
rechttnatigen bezitter terug3 • 

In II73 stond de graaf Yan Vlaanderen aan de 
Sint-Pieters-Abdij Yan Oudenburg al het land af, 
tusschen de Duinen, den IJzer en de Zee, te 
\\' estende en jn Testrep, op YOOr\vaarde van 
jaarlijks eenen 1nark te betalen4 • 

De Streep gaf ook haren naa1n aan een geslacht : 
dat Yan Le Chien, in 't Ylaatnsch De Hond, in 
'tlatijn Canis, \Yaartoe Eustache, Bald,vijn, Thomas 
en Gillis Le Clzien of De Hond behoorden5 • 

Bij brieven van Februari rz36, verkochtEgidius, 
Heer of Ridder van Testrep, bijgenaan1d de Houdt 
- niet on\Yaarschijnlijk de heer der plaats - aan 
de abdijen van Sint-Baafs en van Oudenburg, voor 
go vlaatnsche ponden, het gedeelte der parochie 
van Testrep, Obekinskinderdic genaan1d6 • 

Zou die naam deze niet ge,veest zijn van den 
stan1vader der KIE~'s, te Oostende zoo talrijk in 
de jaren veertien- en vijftienhonderd ? 

Ten jare 1280 schonk de Abt Yan Sint-Pieters 
aan ridder Reyfin, ten leene, zeven en t\vintig 
gemeten land in Testrcp, de\velke na den dood Yan 
dezen laatste, tot de Abdij terugkeeren moesten7 • 

(1) Ch1·oniqu~ et cartulaire de l'Abba)'e dt Saiut- Winnoc à Bergtus 
(Société d'Emulation, 187S) bi. i9· 

(2) De Smet, Corpus chron. Fla11drite, II, 72S. 
(3) A. Van Lokeren, nr 21 4· 
(4) Vandeputte, Gftronicon M onasterit A ldenbu1·geusis, b. 97. 
(5) De zegel van c;Uis De Hondt vcrbeeldt eene links loopende 

hand met het randschrift; • S. EGIDII CANIS MILITIS DE 
TESTEREP. M. Gilhodts noemt op bladz. 318 zijner Inleiding 
eenen persoon die in ·~ vlaamsch: H esr van Hondeghem en in 
't fransch S eigneur de Kienville geheeten wierd (N° 14S7). 

(6) Van Lokeren, Histoire de l'abbaye de Sai11t-Bavon à Ga1td, bl. 22. 

(7) Charles et Documen ts de l'A .. bbaye de Sai1zt-Pierre, nr R88. 
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dorp geheel in de schadu'\v zette en den rang van 
stad verwierf. 

De geschiedenis dier lang vervlogen tijden zegt 
ons niet of die kerk nu en dan niet eens verplaatst 
of herbouwd is geweest, vóór het tijdperk dat door 
de oorkonden kan bescl1reven \Vorden. Er plachten 
eertijds Yeel kerken in hout gebou,vd te zijn1 

, die 
aan het gevaar van brand, en op onze zeekust aan 
den nood van verplaatsing steeds '\Yaren bloot
gesteld. 

In alle geval \Vat de kerk van Oostende betreft, 
zooals zij \vas in de vijftiende en zestiende eeu'\ven, 
zeker is het dat schrijvers en oorkonden het eens 
zijn 0111 dezelYe een tan1elijk groot en kloek 
gebou\v te noen1en, zooals OYer het algen1een de 
kerken der kust van \ 1laanderen, tegen \.vind en 
\vater bestand. \\Tij zullen verder de gelegenheid 
hebben te zien hoe de belegeraars van Oostende, 
in de laatste jaren der zestiende eeu,, .. , meern1alen 
deze kerk als het rust- en uitgangspunt hunner 
'\ver kingen benuttigden of n1eenden te benuttigen. 

Het patroonschap - een last-, eer- en nut
voortbrengend recht over eene kerk , dat 111en 
toekende aan eenen persoon die dezelve gesticht, 
begiftigd of hersteld had - het patroonschap, 
zeggen \vij, der kerk ' ?an Oostende, evenals dat 
der kerken Ya.n Steene, Mariakerke, Middelkerke 
en \1\r estende, hoorde toe aan den Hertog van 
Clevcn, Heer van \\'ijnendale2 

; sedert \Yanneer of 
ten gevolge Yan \velke on1standigheden, \Yeet n1en 
niet. 

Met Breedene - ook s0n1s Eredenede ge
heeten3 - Zandvoorde, Sinte-Catharina (tusschen 
Oostende en lVIariakerke gelegen en een deel van 
Oudenburg, stond Oostende onder het rechts
gebied van Ridder \Vouter1nan van Gent, Heer van 
het ambacht of ge,·~:est dat, evenals de on1liggende 
\va tering, zijnen naan1 droeg : het \Vouter1nans 
an1 bacht~ ; niet on\vaarschijnlijk is hij het die het 
octrooi der bedijking zal bekon1en hebben .5 

~~ 

( 1) Z1e Rwzu ltisiOTiqzu, aflev. van jan. en feb . 1897 · Lts pa1'0lSSts 

1·uralts de l'aucicn -régmu. 
(2) lltstoitt du dlocèse de Brugts, publié sous lts mupices de Sa Graudtur 

ltlgt. F:-R . Boussut, bL 42 en volg. (S tadsboekzaal te Brugge, 

_Nr 474'l). 
(3) Hijksarchief, Reg. )\r 37346, fo 53 (r5::!3): 
« Ghepresenteert den laetsten jn lauwe de Retoricke van deser 

H stede ende ' 'an Brtdaudt ghespeelt hebbende ter conincfeeste 
« van der wet zeker spelen van ztnnen ende batementen vier 

. . 
u cannen WtJns . » 

(4) lnt'ntlairt dt·s A rchittts du Frauc de Brugts, I, fo XIII. 
(5) Nolia J.istot~qut sur la villt et lt port äOstntde, door A. Belpaire, 

l>ladz . 9· 

De toestand veranderde in het laatste Yierde der 
jaren t\vaalfhonderd. 

Bij acte van 28 Juni I267 1 -dewelke reeds ver
scheidene malen is gedruh.1: gevveest2 

- den Yoor
a\.rond van Sinte Pietersfeest, schonken Margareta 
van Constantinopel, gravin van Vlaanderen, en 
G'A.rijde haar zoon, aan Oostende zijne eer~te 

palen, zooals zij door \ Villem J adiz, Proost van 
Bergen, Philips De Poulz, klerk der gravin, 
Miehiel Van Lembeke, ridder, en meester J an cc Du 
Mont Eloy >> vastgesteld waren ge\veest, alsmede 
de noodige erve tot het oprichten van markt en 
halle, en deden zij de getneente op de graaflijke 
rekeningsboeken schrijven : in andere woorden zij 
verhieven Oostende-ter-Streep tot stad, met eigen 
vvetten en regeerders . Van elk geinet moest de 
vorst zeven schellingeLl jaar lij ks ontvangen, op 
Sint l\1 aartensfeest in den \.vin ter. 

D e grond voor de 1narkt bestemd \.Vas I4 roeden 
lang op I I breed, deze \vaarop halle en stadhuis 
staan n1oesten, 8 op 6, zij gezamentlijk ongeyeer 
77 5 Yierkante n1eters, volgens de n1aat van 
Brugge3 • 

De opbrengst der baten van het gebruik der 
halle voortkomende moesten tusschen vorst en 
gemeente gedeeld \.Vorden. 

Deze acte \\'"erd drie jaren later, den 29 Juni I2ïO 

Yolledigd, door de Yergunning aan de Oostendsche 
\Yethouders, Yan Yrije gerechtsoefening, de\velke 
tot dan toe aan den Heer Wouterman van Gent 
had toebehoord4 . 

Deze laatste \Vas \vellicht dezelfde die in eene 
Yerder ter bespreking kon1ende oorkonde van I285 
als schepen van het Brugsche Vrije voorkomt. 

Ten jare 1266 reeds (22 Juli) wasereene oyer
eenkoinst tusschen de gravin en genoe1nden ridder 
nopens het rechtsgebied van Oostende gesloten 
ge,veest5 • 

Van die eerste stad is er thans geen herkennelijk 
spoor n1eer te vinden. Het a::tnzienlijkste deel ligt 
sedert lang onder zee en zand begraven . 

De oudste - ons bekende - acte verleden vóór 
de schepenen der stad Oostende en door eene 
oorspronkelijke oorkonde vastgesteld, dagteekent 

(_i) Charterboek der stad fo I. 
(2) Bowens I bl. 8; Pasquini, bl. 46; L. Gtlliodts (Coutumt), 

bl. 27. 
{3) Zte Edw. GaiHards Glossa•re art. Roedr. 
CtJ Charterboek, fo I. L. Gtlltodts, Couttnne d'Ostnzdr, bi. 28 . 
{5) Archief der Rekeningenkamer van Rijs:!l (Cou fume d'Oslettde. 

bl. 29)· 
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van het jaar r2q2. Zij wordt bevvaard in het 
archief van het Bisdom van Brugge en draagt nog 
vier zegels van de vijf die, er aangehecht- zijn 
gevveest1 

• 

Ten jare r33o, toen, ten gevolge van inlandsche 
beroerten en van der Vla1ningen nederlaag te 
Ca~sel, de graaf van Vlaanderen aan de steden 
nieu\ve keuren oplegde, verkreeg de stad Oostende 
hare oudst bekende keure, 2 geinaakt naar die vvelke 
aan de stad Da1n1ne vijf jaren vroeger geschonken 
\vas geweest.. 

Doch tot ons onder-vverp teruggekeerd. 
De aanvallen der zee duurden v-oort en hadden 

de langzame Yerd\vijning der Streep voor geYolg, 
zoo \vij hebben doen opmerken. In de elfde en 
t\vaalfde eeu\ven grepen groote zeevloeden plaats ; 
herhaalde malen hadden de in\YOners yoor land
verlies te vreezen, zooals in de jaren I roS, I rog en 
I I !23 • 

Ja, in den loop van dit laatste jaar ging eene 
belangrijke volksplanting v-an \ ' lamingen zich in 
Engeland nederzetten, om eene streek te vlieden 
die door de vloeden der zee overstroomd en 
ver,,-oest \vas ge\Yorden. De uinvijkelingen Yestig
den zich in het \Vesten van het prinsdo1n \~Tallis, 

in het ge\\rest dat den naam draagt van Penlbro
keshire en door verscheidene plaatsnan1en de 
Vlamingen placht te herinneren, ja nog herinnert'~ , 
zooals de gevvezen benaming van l/ ia fiaudrica 
(vlaamsche weg) en de nog bestaande naan1 eener 
plaats : F lentiugton (Vlan1ingsstad ). 

Tot in het jaar I340 bestond het gebruik in de 
eens- en verpachtingsacten, in het gedeelte van 
Vlaanderen dat bij de zee lag, de voor\vaarde uit 
te drukken, dat bijaldien binnen de tien jaren het 
land kwam te overstroomen en te verdrinken, het 
verdrag zonder \Veerde zou zijn5 • 

In het jaar I 124 dreigde de Streep in de zce
\Vateren te verdwijnen. De overstroon1ing van het 
jaar I rg5, met groot onvveder gepaard, richtte 
aanzienlijke schade aan en deed vele menschen 
van honger en gebrek sterven. Even groote zee
vloeden kenmerkten het jaar r33o, op r3 October 
en r3 November, alsook den 23 Nove1nber rJJ4: 

( I)« Acte van overdracht van IO gemeten land binnen minshers 
« Woutermans ambachte ende binnen der prochie van Sint 
« Katelinen west.» 

(z) Charterboek, fo 22 en volg. Coutume, bl. 31. 
(3) De Meyere, fo 3o. 
(4) Rond den Heerd, IS April 1886. 
(5) Guicciardino, Dcscriptiott 'des Pay.s-Bas (vertaling door 

De Belle-Forest, Antwerpen r582), bl. 35g. 

vele landerijen wierden door de zeewateren over
stroomd. Het is waarschijnlijk toen dat de Streep 
onder de zee bijna teenernaai verdween1 

• 

In som1nige \verken, 2 leest men dat toen ook de 
kerk van 0. L. Vrouw-ter-Streep verging; in 
andere dat het de parochiale kerk van Oostende 
zelf \vas die in de zee verd\veen, evenals Scarphout 
dat voor Blankenberghe lag. De in\voners dezer 
plaats Yluchtten, bevveert men, in de witte of 
blanke duinen : vandaar de naam en oorsprong 
van Blankenberghe. 

De eerste be\vering komt ons t\vijfelachtig Yoor; 
de t\vee andere strijden met de \\!"are geschiedenis. 

Hooger reeds hebben \Vij de n1eening uitgedrukt 
dat Onze Lieve \ irou\Y-ter-Streep en 1Iariakerke
ter-Streep t-vYee benan1ingen van eene en dezelfde 
parochie \varen3 • 

Dat tenjare r334de kerk dier parochie inzeeYer
ging \Vordt door De l\leyere, eenen kronijkschrijYer 
der jaren Yijftienhonderd (1492-ISS2) - die het 
a1nbt bekleedde Yan pastoor Yan Blankenberghe 
- op eene min of meer t,,·ijfelachtige \Yijs Yooruit
gezet4 . \r oor des te 1ninder zeker houden \Yij deze 
be,,·ering, daar gcene bekende oorkonde dit feit 
bevestigt zoogezeid geschied in de Yeertiende 
eeu\Y, \YÏer geschiedenis geen gebrek aan oor
konden lijdt ; een feit dat boYendien noodzakelijk 
in het kerkelijk of burgetlijk archief sporen zou 
gelaten hebben. In1n1ers, indien \v·aarlijk de kerk 
Yergaan is, n1oet er eene nieu\Ye opgericht zijn 
ge\Yeest, Yern1its de parochie bleef bestaan, zelfs 
onder de benan1ing Yan Onze LieYe \~rou\Y-ter
Streep5 . 

• 

(l)De!\feyere, b. I, Sï. 
(2) De Meyere.- Despars in zijne l(r()nijk (II bl.3 t3) zegt:<< Ende 

<< onder andere zo ghïnck die prochiekercke Yan Onzer-LieYe 
<< Vrauwe te Scarphout ldat tnen nu Blanckenberghe neemt) als 
« doen onder ;~.ee, in SluysYliet-ambocht: zo dedc insghelijcx ooc 
« die prochiekerc.:ke van onzer Vrau ter Strop, bij Ostende, daer 
<<heer Heyndric l< Yan Ghendt, tanderen tyden, pasteur g-heweest 
« hadde, zo ie be,·inde .. . n 

(3) Ziehier nog een paar teksten : 
xJo4. « Dit es st~.ndaertsrente, portere "·as in Brug-ghe, 

« dewelke rente heet standaert ~unbocht ende leghet Jn Surft 

<< Jlri atiakn ke Testrtp ende jn Bredene, omtrent Oestende, ende 
« ontfanghen bi Claeis Vlieghe, Sinte Jansmesse ende Sinte 
u Baefsmesse. » 

«Dit es ontfanghen bi Clais Vlieghen, vanseer Jans goede, seer 
" Pieters soene, jn scer Woutennans ambacht, jn Sltdt Matittl 
« prochit Testrtps ... » (L. Gilliodts, ]11vtntio11 ana~l'Uque I, bl. 193). 

(4) B. x5S : « ... ecclesiam parochialem beatre !\tianre Testreep 
<< juxta Ostendum, cujus supra memimi, submersam esse puto. )) 

(5) Den 28 September 1463 bek\vam Omaarde Pratis, priester, 
de parochiekerk van Zande, in vervanging Yan Quirinus de 
Rackere, die overging naar de parochiekerk Yan 0.-L.-V. 
« te Strup ». - Getrokken uit de acten van het bisdorn Doornik. 
Fragmnzta, aprilt888, nt 6.) 
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Betreffende Scarphout, er bestond niet verre 
yan het strand van Blankenberghe - een naam 
die lang voor gemeld jaar bekend \vasr - eene 
kapel aan de H. Maagd toegevvijd. Ten jare I334 
yroegen de burgemeesters en schepenen van 
Blankenberghe de toelating on1 eene kerk te 
bou,ven op d~ uiterste grens hunner gemeente, 
land\\~aarts in, on1dat de kapel van 0 . L . Vrou'v 
van Scarphout, aan het ge\veld der zee bloot
gesteld, langer op hare plaats niet meer kon blijYen 
staan2 

• 

\Vat Oostende aangaat, de waarheid is dat in 
den nacht voor Sint Cle1nensfeestdag (23 N ovem
her), in het jaar I 334, een ongen1een schrikkelijk 
on,Yeder op onze kusten 'voedde en dat de zee op 
n1enige plaats duinen en dijken doorbrekende en 
Yernielende, het omliggende land overstroon1de en 
't leven van vele menschen en dieren kostte3 

• De 
kerk Yan Oostende, zegt eene gelijktijdige oor
konde, stond onder \vater4 . 

Wat gebeurde er nu ? De vVethouders of 
Schepenen van onze stad bevindende dat, door 
de overstroomingen die van tijd tot tijd dezelve 
k'"·an1en oYervallen, de parochiale kerk van 
Oostende-ter-Streep niet meer op hare oude plaats 
kon blijven staan, verzochte~ en bek\van1en, een 
jaar nadien (3 October I335) van den Bisschop 
Yan Doornik - op \viens gebied Oostende stond, 
voor de oprichting van het Bisdon1 Yan Brugge 
(I56o) - de toelating 01n eene nieu\ve kerk te 
bOU\Yen5 

J acob Van Cathem had edelmoedig een stuk 
land ter beschikking der Schepenen gesteld, o1n 
daarop eenen nieu,ven tempel Gods op te richten. 
l\Ien bek\Yan1 ook de noodige doodingsactc Yan\Yege 
den graaf van Vlaanderen, op YOOr\vaarde dat er 

• 
ten eeu,vigen élage eene plechtige mis t.er eer van 
den Heiligen Geest zou gezongen \Yorden ter 
intentie Yan den graaf, de gravin en hunnen zoon, 
en na hun afsterven, eene mis van Requietn tot 
lafenis hunner zielen alle jare daags na den verjaar
dag der kerk\vijding. Burgen1eesters en Schepenen 
gaven hutlne brieven yan yerband den Io Oogst 
I3356 

• 

( I) Zie La Flandre. 1874-75, Blauktnbaglu tt son passé historiqru, 
bl. 5 en Yolg. 

(2) Ibid. 
t3) Zie het Corpus Chronicorum Flandritr, I bl. 616. 
(4) " . .. Eo quod prior ecclesia Sancti Petri ibidem, dicta 

« Ter-Strepen, per rnaris impetum inundata esset ", staat er in 
de a<.:te van 3 October t335 (A ubtrti lilira~ optra diplomatica 
(Leuven, Iï23, IV, bl. 421 ). 

(5 l Zie de stukken bij ~Iirceus, g ezeide plaats. 
(öJ ~1irreus, op.cit. I\", bl. 421. 

I s er aan die acten geYolg gegeven ge,veest, in 
andere \Vorden, wierd de kerk waarvan de acten 
van I335 spreken, werkelijk gebou\vd? 

De geschiedenis zegt het niet. 
Het vermoedelijk optreden van den Hertog van 

Cleven als patroon der kerk van Oostende tusschen 
I 335 en de eerste jaren der vijftiende eeu\v, \van neer 
hij eerst als zulks in de rekeningen r der stad genoemd 
\vordt, tengevolge Yan medewerking tot stichting 
of begiftiging dier kerk evenals van verscheidene 
reeds genoemde ·omliggende kerken ; alsmede de 
buitengezv011e aanstipping in de stadsrekening over 
het jaar I438, Yan een jaargetijde gezongen tot 
rust der ziel van graaf Lodewijk2 

, ·van 'vien de 
Oostendenaren de acte van I335 verkregen had
den, schijnen redens te ,,-ezen om die vraag beves
tigend te beantvvoorden. 

De oorsprong echter van gezeid patroonschap 
en de juiste beteekenis dier rou-vvplechtigheid -
samenvallende 1net de vergunning der verder ter 
Yermelding komende brieven van I438 - zijn ons 
onbekend, en de rekeningen van stad en kerk van 
de veertiende· eeuw ontbreken volkomen. Noch 
die der volgende eeu\v - in eenen tijd \vanneer de 
opbouw eener kerk jaren en jaren duurde- noch 
de gezeide ge~richtige brieven van I438 bevatten 
een i ge zinspeling op eene Yroegere ker kherbou\ving 
of verplaatsing. 

Er moet hier in het Yoorbijgaan aangemerkt 
\Vorden dat, indien de kerk van Oostende sedert 
I335 \verkelijk verplaatst \verd, zij het niet ge,veest 
is op de standplaats der huidige Groote Kerk: -vvant 
de stad strekte zich toen nog· zoo ver niet uit, 
evenmin als de parochie. 

De geschiedenis der t\Yeede helft der veertiende 
eeu\v maakt nog ge,vag van de zeeYloeden der 
jaren I356, I357, I362, I367 en I37o die, 1net pest 
en hongersnood gepaard, het land telkens in eenen 
be,veenlijken toestand brachten3 

• 

Een orkaan \voedde, in J anuari I3go of I3gi4, 
op onze kust van Sluis tot aan Oostende en de 
zee overstroomde de streek. 

( 1) Zie verder. 
(2) Rek. 14J8: 
« Item als t iaergetide van den grave Lodewijc ghedaen was 

« dewelke ons gaf d amortisacie van onsen kercbove, gheprcsen
« teerd in hoesscheeden den collegie van der kercke 111 l g. 
« (par . ?) » 

(3) De Meyere, fos t58, 161 en 164. 
(.4) L. Gilliodts, op. cit., lil, bi. 342. 
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On1streeks dit zelfde tijdstip zagen zich de 
Schepenen yan het Vrije Yan Brugge genoodzaakt 
de Yerdediging der streek tegen de overstroomin
(l"en der zee te Yersterken door het oprichten, 
b 

achter de stad Oostende, van eenen langen, 
hoogen dijk1 

• Dé zee vern1inderde stukje voor 
stukje het grondgebied onzer stad. 

Deze dijk, die eene halve eeu'v later de lzazreudij'k 
der stad moest \Vorden, n1oet gelegen ge,veest 
zijn on1trent de plaats '""aar heden de Van Ise
ghen1slaan ligt, ,,·ant verder ging de zuidgrens der 
stad niet in de jaren t\Yaalf- en dertienhonderd. 

Doch de Yloed die Oostende het ergst teisterde 
greep plaats in den aanvang van het jaar I3g-+ 
-dus nu iets 1neer dan Yijf eeu\ven geleden-eene 
der 1nerk,,~eerdigste gebeurtenissen Yoorzeker der 
geschiedenis Yan het Oude ()ostende . 

In den nacht Yan Sint ~incentius van gezeid jaar 
dus (22 J anuari), \Voedde een ge\\~eldige storm, 
n1et overstroon1ing gepaard, op \ 'laanderens kust, 
die te Nieupoort de « Zeebrug » in 't \Yater sloeg, 
ter Yde of ~ieu\Yerhyde - een ge,vezen gehucht 
dat lag bij Oostduinkerke - Yerscheidene hof
steden on1ver,,,.ierp2 en de dijken brak te Blan
kenberghe en te Heyst-, . 

De stad Oostende leed het n1eest Yan den Ylocd. 
Een aanzienlijk deel Yan haar grondgebied \\'"Ïerd 

bepaald n1et de zee ge1neen, Yolgens eene oude 
uitdrukking. 

DroeYig n1oest dan het schou,vspel gc,Yeest 
zijn dat de Oostendenaren na den Ylocd voor 
oogen hadden : hunne stad ,, .. as bijna Yan de helft 
yern1inderél. Nog nooit, Yertelden Je oude lieden, 
had 1nen Yan zulkeene schrikkelijke overstrootning 
getuige ge\\·eest4 • De stJ.d Brugge zond Zegher 
\.,. an den \\,.alle naar Oostende en andere plaatsen 
die Yan den Yloed geleden hadden « on1c nieun1are 
van den dike van der zee » en << on1n1e te over-

-------·----------------~ .. -

( r) Charterboek fv 5. 

( 2) De rekening der 5tad ~ieupoort, o,·er het jaar I394· maakt 
op verscheidene plaatsen 1nelding Yan schaLie te dier gelegenheld 
geschied . 

<< Wrochten an de brucghe ter zee d:ere hu te ghedreven was ... 
« Temmerlieden an de brucghe ter zee d1e huut dreef n1etter 

« vleet. . . 

« Reededen ter Y de steen en jn de verwayde hofsteden . . . 
cc Dit syn temmerlieden ende steppeden de gaten jn de brucghe.» 
(3J lnvnrtazre aualytiqru dts archivts de la vzlle dt B1ugc.~. 111, bl. J42. 

(4) Charterboek fo 4 en \·olg. Dit stuk staat gedrukt in de 
Coutunu d'Ostendt, bl. 4· 

De eerste ttitbreidi;zg der Stad. 

ziene de dike Yan der zee de,,·elke te braken 
\\'·aren » r • 

De Hertog yan Burgondie, Philips de Stoute, 
k'va1n op Yerzock der ,,~ethouders dit tooneel Yan 
Yer\voesting aanschouv\'"en2 

• Het stuk uit ons 
stedelijk archief dat dit feit Yer1neldt, geeft de 
dagtcekcning niet Yan 's YOrsten aankon1st te 
Oostende. Niet on\Yaarschijnlijk zal dit bezoek 
geschied zijn 01nstreeks de n1aand IVIaart Yan het 
jaar I394, dus karts na het gebeurde, \Yant de 
stadsrekening Yan Nieupoort leert ons dat on1trent 
dit tijdstip de Hertog, die den 6 l\'Iaart te Brugge 
\Yas, ook 1\ieupoort 1net een bezoek Yereerde3 • 

\' ele in,voners ,,·aren hunne \YOOnsteden k\vijt. 
BoYendien ,, .. as er te YTeezen dat het gedeelte 
der stad dat door den zeeYloed \Yas gespaard 
gebleYen, eensdaags het lot zou ondergaan der 
oYerstroon1de grondenol . 

Daaron1 Yroegen de schepenen Yan den Hertog 
eene uithrciding Yan hun zoo Yern1inderd grond
gebied, 01n de in,,·oners toe te laten nieu,,·e \YOon-
5teclen te bou\Yen zonder de hoedanigheid Yan 
poorters of burgers Yan Oostende te Yerliezen. 

Philips haastte zich, bij brieYen gegeyen te 
Parijs in Januari r3g5 (nieu\Ye stijl:; ), dit Yerzoek 
in te \Yilligen en zond naar Oostende J an De la 
Chapelle, Henclrik Despiere Karel, rJ.adsheeren 
Yan zijn Hof, als1nede I=>ieter Heyns, toeziener 
zijner gerechtelijke bean1bten en Robrecht De 
Capple, balju,,· Yan \ reurnc, 0111 den staat der 
zaken na te zien en het Yraagpunt te onderzoeken. 

J)e hertogelijke con1n1issarissen beriepen de 
Burgen1eesters en Schepenen Yan het Brugsche 
\ lrije, de « reclenaers » der Sint Donaas-proostdij 
Yan Brugge en alle andere belanghebbenden. Op hun 
beYe 1, n1aten t \YCC gez,,·oren la ndn1eters de grootte 
af Yan de stad . Ecne oyereenkon1st \YÏerd gesloten 
---- -----------------

(1) Rekening der st1d Brugge, 1J9J (lnt•tnfairt dts Ardut'c'S de la 

villt dt Brugts, 111, bi. 3 r~-343J . 

(2) << Dewelke on1e gheJucht hecre ten kehen tiJ.en binneu de 
<< \·oorse1de stede was enue beSC.l\1\\'CllC .zcl\·c d1e noden ende dte 
<< schaden die de 1ec der s~cJ.e dedc tn dien tiJen ende noch dL'et. » 

(Oorkonde \'an LtVI, Chartcrbc ck, f') 4 \ 0 1. 

(3) Hek. J an. I394 (n. s.) to t J an. I395 ~n. s.t Ruunek der reven. 
(4) Chartcrbc·ek, : 
« Peticio LPntincbat quod cu1n olim. pr0pter inunensas tnans 

« inundationes, maÎ<.)r pars Ytlle predicte subtncrsa tuisset ac 
<< reliq u a pars ipsi us \'ille de d te in dien1 pen eh tari Ycri.:-tmtll ter 
<< dubitar~tul' ... » z<'gt Je goedkeunng-sbnef waar,·an spra~k is 

\'erder (Chartt"rbcek, to ;..! ). 

(5) De bneven der hertog in waren g-edag teekend te DtJOns, apnl. 
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tusschen de stad Oostende van de eene zijde en 
eerst het Vrije, vervolgens het kapittel der reeds 
genoemde Proostdij van de andere. Het Vrije 
stond aan de stad eene uitgestrektheid van 122 

getneten af. Daarvoor moest de stad samen 1net 
het 's heer W outetïnansambacht tvYee ten honderd 
betalen der lasten Yan het Vrije1 en op hare 
kosten den dijk onderhouden \veinige jaren vroe
ger door de vrijlaten gen1aakt ter beschertni ng 
der streek, op dezelfde lengte, hoogte en breedte 
''Felke hij op dit oogenblik had, op straf Yan 
bed,vang door den yorst en desnoods van schade
loosstelling. 

\l an zijnen kant schonk het kapittel der Proostdij 
yan Sint-Donaas - eene geestelijke heerlijkheid 
"'"ier grondgebied deels in de stad Brugge in
gesloten, deels in het Vrije en daar buiten gelegen 
\V as. 

I37 gen1eten en 6r roeden land aan Oostende, 
gelegen in het Standaertsatnbacht2 

, op voor\vaar
de van een hetzelYe eene eeu\vige rente te betalen 
Yan tien pond parisis en eene andere van achttien 
ten bate der eigenaren der afgestane landen3 

• 

De stad heeft deze rente betaald tot in de laatste 
j<tren der Yoorledene eeu\v~ . 

-
( I ) Rek. 1~18: «Item betaelt Jan de Brouckere als ontfangher 

cc van der zettynghe jn s heer 'V outermansambacht ons texe van 
cc den lasten cernmende huter camere van den Vryen, den 
« vichtichsten pennync by vermeersinghe van den niewen 
·• scependomme XI i XIX s. ouds ghelts beloopt in niewen ghelde 
<< X i IX s. » 

(2J « Standaertsambacht o,·er de nieuwe stede van Ostende 

XVIII i p. » 
(Rek. der Proostdij, I52I, Staatsarchief \'an Brugge). 
« Dit es Standaerts rente, portere was in Brugghc, die welke 

rente heet standaertambocht ende leghet jn s~nte ~Iarienkerke 
Testrep ende jn Bredene, omtrent Oostende. » 

Archieven van Brugge stuk van r3o4 (Gilliodts Van Severen 
I bl. rg3 en volg.) 

In de rek. der Proostdij over 'tjaar 1473, rubriek buitenge\vone 
<< pointinghe »: « standaerts ambacht, mids datter niement en 
(( wuent. » 

(3) Stadsrekening 1418 : 
« Item betaelt Jan Van der Woestine, ontfangher myns heeren 

« sproots van Sinte Donaes jn Brugghe, van den paijemente van 
« midwintre jn t jaer XVIIJe ende XVIJe by der vermeersinghe 
« van onsen nieuwen scependomme X i ouds ghelts beloopt in 
« nieuwenghelde VIII i XVs. » 

«Item betaelt Wouter Marteel als upper ontfangher van den 
« proossehen van den lasten dat wij jaerlix gheleden metter laten 
« van Standaerts ambacht bij vermeersingl:e van den nieuwen 
(( scepcndomme, van den payemente van midwinterejntjaer XIVc 
« ende XVIII, XVIII i. » 

(4) Rek. 1773-74, fo 33v., 1 i 10 s. ). - Rek. Sint-Donaas
,Proostdij, 1788 (voer hetjaar 1790), fo ro. (Staatsarchief te Brugge, 
Reg. N 1' 1 1096). 

Bij vonnis \'an 16 September 16~8 veroordeelde de raad van 
Vlaanderell de stad Oostende tot het betalen, aan de Proostdij van 

Daarenboven kreeg de stad nog vanwege den 
Hertog r6 gen1eten duinenland, ten noordoosten 
en oosten van het nieuw grondgebied. Het grond
gebied van Oostende wierd dus met 27S gemeten, 
6r roeden land, zij iets 1neer dan I2I hektaren, 
vermeerderd. Deze overeenkomsten en giften 
'vierden bekrachtigd door de acte van Januari 
r3g5 (nieu\~:e stijl), door dewelke ook toelating 
vergund · wierd die plaatsen te << behuizen » en te 
<< betimtneren >>. 

De eigendo1n van een aanzienlijk deel der af
gestane gronden hoorde aan Oostendenaren toe1 

• 

Krachtens de kanonieke wet n1oest de overeen
kotnst met de S. Donaas-Proostdij door den Paus 
goedgekeurd worden. De Bisschop van Theren
burg, daartoe aangesteld bij acte van 12 Maart 
I3g5 verleende, nan1ens Paus Benedictus XIII, de 
gevraagde goedkeuring, bij brieven van I Juli 
I3g52 

• 

Den 12 Mei r3gr kwan1en 67 hoogergenoemde 
zaakgelastigden nogtnaals te Oostende 0111 n1et 
gezvvoren landmeters en in 't bij\vezen van eenige 
schepenen van het Vrije, den Balju\v, eenen 
afgeveerdigde der Sint Donaas-Proostdij alsn1ede 
der belanghebbenden het gedeelte duinenland af 
te baken, aan de stad Oostende door den Hertog 
van Burgondie Yergund3 • 

Luidens de acte van gezeide dagteekening lag 
het nieu\v grondgebied begrepen tusschen de t\vee 
\vegen geheeten 1.uest en oost cai11gnaerdsc.J..Jeglzen en 
de straat genoen1d de Zuudyc. 

De t'vee uiteinden Yan eerstgenoen1den \veg 
komen nagenoeg overeen 1net het koninklijke 
kasteel en het Hospitaal, de t\veede \veg 
die zuid\vaarts naar Oudenburg leidde - 1net de 
huidige haven4 . 

Met de vergrooting van r3g5 \VÎerd de zuid
grens der stad - de\velke eertijds, volgens eene 
n1eening hooger reeds vooruitgezet, niet verder 

S. Donaas, der achterstellen der aloude rente van 18 sch. par., 
sedert 1604 : " een derde ghereet ende voorts van jaere te jaere 
« teleken een derde». 

(Stadsarchief, doos : « Limites de la ville. » 
(1) « ... desquelles places la plus grant partie de beaucop estoit 

« ct est de 1 eritaige des bourgeois du dit lieu d Ostende ... » 
(Charterboek, fo 5). 

(2) Ib., fo IV. 

(J) Charterboek, fo 7· Leest het stuk onder de bijlagen van dit 
werk, alsook het daarop volgende uittreksel uit den « Omtne
looper »van het Woutermansambacht. 

(4) Op eene kaart van 1776 staat de « oostcaingnaerd » aan
geduid, ..ter plaats der haven, onder der benaming van « den ver
rlroneken keijnjaert wegh ». Vandaar de naam der 1\:eignaarts
kreek. nog gedeeltelijk in wezen en van latere vorming. 
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1noet gelegen ge\veest zijn dan onze \ 1an Ise
abenlsiaan - verschoy·en tot op de plaats der 
b 

huidige kon11nen of bassins, \velke plaats 1net de 
licrrrino· yan uezeiden Zuztd)'C en den \Vaterloop 

t>b t> t> 

die er nevens liep1 overeenkornt. 
Vóór de strak.s verhandelde daadzak en, strekte 

de noordgrens zich uit tot \Yaar ten huidigen dage 
niets dan zand en te zee zien is : die grens ging 
n1ettertijcl ook land,vaarts verschaYen vvorden 
door de inkrin1ping van het grondgebied der stad 
al dezen kant. 

D e Yolksoverley·ering Yolgens de\\ .. elke een deel 
van het Oude Oostende in zee begraven ligt, ont
leent aan de Yoorgaande beschou\vingen en stuk
kenontleding de \veerde eener geschiedkundige 
daadzaak . 

Ons zeeYolk n1eent de ligging van dit eerste 
Oostende te 1nogen aan,vijzen op den zoogenaanl
den Yuilcn grond of k\vaden grond, al\vaar n1en 
nu en dan brijken en zelfs, zoo \vordt er verteld, 
brokken yan zerksteenen en andere voor,,-erpen 
opgevischt heeft. 

De tan1elijk groote afstand \'·an dien grond 
schijnt ons - de zekerheid der gezeide Yondsten 
daargelaten - eene ernstige op\verping tegen de 
gegrondheid dezer n1eening te zijn, aangaande de 
oorkon1st der opgeYischte YOOr\verpen. 

Van toen af bevatte Oostende t\vee \vijken: 
hetgeen nog van de eerste of oude stad overbleef 
hiet n1en de Oude Stad ; het nieu\v Yerkregen 
grondgebied kreeg natuurlijk de benaming Yan 
Nieu\Ye Stad. 

Tusschen beide \vijken lag de dijk rond I390 
door het \ Trije gen1aakt. 't Is vóór dien dijk, aan 
de noordzijde, dateene halve eeu\v later de eerste 
haven Yan Oostende gegraven \YÎerd2 

• Dien ten 
gevolge kreeg hij den naatn van havendijk. De 
kerk en het stadhuis \Vaarvan spraak is in de oor
konde van 1267 stonden in de Oude Stad. De 
Îll\VOners die hun land of hunne \voonst n1et den 
vloed van I394 Yerloren hadden, gingen zich in 
het nieu\v schependon1 Yestigen. En n1ettertijd, 
ten ge,·olge der gedurige inpaln1ingen der zee
\Yateren, ''"ierd dit voorbeeld door de n1eeste 
Ïn\voners der Oude Stad geYolgd : zoo greep er 
Ycln lieverlede n1et dat « ,,-issel\voonstig Yolk )) 
zoo een onzer dichters het noetnt' , eene gansche 
opschuiYing plaats Yan het oude naar het nieu\Ye 

(r) Zie Yerder. 
(z) Zie het ~edings :uk \·an r56 ! , Charterboek, fo 99· 
(3) G. Ge~elle. 

Oostende, der1nate dat in de zestiende eeu'Y de 
Oude Kerk ,, .. elhaast alleen stond n1et een zeer 
gen1inderd getal ,, .. oningen in de eerste stad. 

Reeds Yele jaren geleden, bij het stranden van 
een schip niet Yer Yan de plaats \Vaar de tegen
\voordige kursaal staat, ont,vaarde tnen de grond
Yesten van een oud gebou,, .. . 

\ 1 oet voor voet \Yierd het eerste Oostende alzoo 
« n1et de zee gen1ecn )) . 

Een nieu\v Oostende k\va1n tot stand, dat, t\vee 
eeu\ven later, door kanon en n1ijn vernield, Yoor 
een derde Oostende zou plaats n1aken. 

En nog \vas dit bij verre de laatste Yerandering 
niet - het vvoord on1,venteling \Vare rnisschien 
beter gepast - \Velke onze stad te beurt n1oest 
vallen ! 

Ten jare 1406 kreeg de stad van\vege 'sHertogen 
con11nissarissen eene reeks verordeningen betref
fende het bestuur der stad ; zulks « ghen1erct den 
« cranken staet daer zoe (sij) in es ende de groote 
« vern1inderthede die zoe ghehadt heeft bi den 
« vloeden van der zee ende anderssins )) 1 

• 

Vier jaren na de stadsvergrooting, in I 40 I, 

\vierden de eerste straten afgebakend op het nieuw 
grondgebied of, 0111 den tekst zeiven der oor
konden aan te halen : « Eene plaetse van lande 
« de\velcke onbehuust ende onbehoort lach, de
« \velcke voorseide plaetse van lande bi noden 
« Yan der zee ghecreghen ende ghegheven \VaS 

« van onzen aerdschen vader, van onsen gheduch
« ten heere den hertoghe Yan Bourgoingnen, ende 
<< van ons er gheduchter vrau\ven vanBourgoigne»2 

• 

Op eene «vierschaar>> gehouden den 9 Septen1ber 
Yan dit jaar, door het stedelijk n1agistraat, en voor
gezeten door Jan De Clerc en J acop Ghiselin, 
burgen1eesters, en 01naer Van Crovelt, balju\v 
van Oostende, \vierel er besloten te dien einde in 
het nieu\V « keurgerecht >'> de « vroetste3 van der 
stede >) bijeen te roepen. 

's Anderdaags vvierd het plan gen1aakt der 
straten en de plaats aangeduid \Vaar later een 
nieu\v stadhuis en eene nieu\ve markt zouden 
gen1aakt \Yorden. 

De eigenaren 1noesten de renten en \vaterings
lasten betalen, vast aan hunne gronden, en zouden 

( 1) Rekening 1 to6-7, bijvoegsel. 
{2) Charterboek, f~> ~4v en volgende . 
{3) Vroed: \\' ijs, ervaren, voorzichtig. Vgl. : vroeaom. onderzoek 

(Zie Edw. Gailliard, Glossairt). 
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van hen dezelve « behuisden » eenen erfelijken 
cijns van 6 penningen de roede ontvangen. 

Na de bepaling der straten zou de stad al de 
gronden binnen de gestelde palen begrepen tot 
zich trekken, tot die « behuisd » en « betimtnerd )) 
zouden \vezen, 1nits vergoeding van 3 penningen 
de roede ten bate der eigenaren. 

Voor den onteigenden grond tot Marktplaats, 
Stadhuis, Vleeschliuis, Gasthuis, cc Kerchoven ende 
alle andere profytelicke zaken » bestetnd, n1oest 
de stad 3 [ grooten tournoois het getnet betalen1 

• 

In eene t\\reede vergadering, die den 26 Septein
ber van hetzelfde jaar plaats greep2 V\rierd er onder 
andere punten vastgesteld dat de Balju,v, als heer, 
de t\vee eerste straten zou « bou\ven )) volaens 

' t::> 

de gebruiken (( van houden tijden )). Die tvvee 
• straten \Varen de Hoog/te strate en de Ooststrate, 

tusschen den Nieu\ven Dijk, bezuiden het oude 
schependo1n, eneenen vrijen heer\veg, den Zuudyc 
geheeten, die het nieuw schependo1n ten zuiden 
begrensde3 • Aan de eigenaars der tot straten 
gebruikte erven zou de stadeene jaarlijksche rente 
Yan zes penningen betalen, cc en de niet meer 
gheldende an beden zi den toter alver strate. 

De 1narktplaats die n1et de erve van 't stadhuis 
later gebou\vd, eene ruin1te van I gen1et, 83 
roeden innan1-l , \vierd geleid op eenen grond toe
behoorende aan de \vedu\\"e Hendrik Boudens. 

Nog verscheidene andere straten \vierden aldus 
afgeteekend, wier overeenkotnst n1et den platte
grond der zestiende eeu\v niet genlakkelijk -vvare 
0111 v:::tst te stellen : 

cc Ten noord oosthoeke \ran deser n1aerct ... 
« oostwaert streekende tote jn die oost strate )) ; 
eene tweede, <c 'vest van der tnaerct tnet den 
« oosthende an die hoochstrate... een beghinsel 
<c van eene strate ende ga et vvest\vaert tot er al Yer 
<c gracht )> ; eene andere, « \"an den noord west
« hoecke van der n1aerct noord\vaerd ; tnet den 
cc \Vesthende an die hoochstrate ... strect oost-vvaert 
« toter ooststrate )) ; eene vierde, <f also die strate 

(!) F 0 85. 
(2) Dat niemand << syne bofstede nemen sal breder bachten dan 

« vooren v1crcand ; - dat niement ghene coolhoven houden zal 
« jeghen daer voorsere ven, » enz . 

(3) Charterbock fo 85 v. 
(.t) Stadsrekening, r 566, fo I 5 v. 
Het charterboek spreekt van I gemet 5o roeden (voor de markt

plaats alleen). De grondrente van markt en stadhuis beh:>ordc 
later aan de nieuwe ke:-k (stadsrekeningen). 

• 

cc van oosten co1nt ... an die west si de van der ho och
<< strate een beghinsel van eenre strate >> ; eene 
vijfde, cc an den noordoosthoec van der maerct 

' 
cc straetken streekende tote jn die dweersstrate ... 
« ende dit voorseid straetken leghet boosten der 
« hoochstrate. XVII roeden ende darden deel 
<< ghemeten langhes der d\veersstrate >) . 

Ten jare r4o6, paalde 1nen de nieu\ve tnarkt 
alsook de « hoesterste strate )) af r • 

On1 eene gedachte te geven van de aanzienlijk
heid der verliezen "\Velke onze kusten te dien tijde 
ondergingen door het toedoen der vloeden en 
verzandingen, zullen \v-ij n1et vrucht de brugsche 
archieven raadplegen. Eene oorkonde y·an het 
jaar 14082 betrekkelijk de herziening Yan 's lands 
kadaster beYat de opso1nn1ing van alle de gronden 
en plaatsen die of wel door de zee ingenon1en, of 
verzand of tot dijken gebruikt ge\veest \Varen. 
Men bestatigt daarin het Yerlies van uitgestrekte 
stukken land, van gansche gehuchten, zooals bijna 
geheel het an1bacht Y sendicke n1et g parochien ; 
3goo gemeten in het ambacht Oostburg ; de haYen 
van Cox)~de; bij Knocke, 8 gen1eten en een belang
rijk gehucht ; in de \Vateringen Yan Heyst en 
Reingaerts\rliet, bijkans een geheel Yisschersdorp; 
vóór Heyst, het gehucht de Panue geheeten 
benevens 8o gemeten land ; dicht bij W enduine 
l1et gehucht Harendycke : dit aUes \vas onder zee 
of zand verd,venen. Tusschen vVenduine en de 
wateringvan den Heer Woutern1an lagen ongeveer 
I Soo gen1eten onder het cc toln1zant >>, op het 
grondgebied van Vlisseghetn, Clen1skerke en Bree
dene. In laatstgeneeinde \Vatering had n1en 3oo 
gen1eten in 't op\verpen van dijken n10eten 
gebruiken. Ten \Vesten van Oostende, tot aan 
het Vinx Atnbacht lagen 6oo ge1neten in het duin
zand begraven. 

·- --- -------

(r) Rek. 14oS-ti. 
« Dit siin costen ghedaen bi der wed omme de niewe maerct 

«ende voort an den straten daertoebehorende ». - 13 Januari ; 
bezichtiging der tnarkt. -- 14 Februari: 2 ~ « p :>sten tot palen in 
de hoesterste strate ». - Hek. 1407- 14u8 (Zie eene verdere voet
nota). 

(2 ) Inve11taire aualytiqut des Archives dt la villt de Bruges, IV hl. tg . 
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§ 5. GevolgeJl der Overstroo;;zingeJt. 

l.Jit het hooger ontleedde verslag van 1401 blijkt 
dat er spraak \Vas yan' een algeineen plan voor de 
bou,ving der nieu\\re stad, binnen zekere grenzen 
die tot op het laatste der voorledene eeu\v min of 
meer gelijk gebleYen zijn. Een nieu\v kerkhof, een 
nieu\v stadhuis, een nieu\v gasthuis : dit alles 1niek 
deel van dit plan, dat in 1443 door het graYen 
van een beYaarbaar kanaal en in 1446 door de 
oprichting der haven n1oest Yolledigd \Vorden. 

Deze t\veeJaatste \verken zullen echter slechts 
in het Yolgende hoofdstuk, in een verschillend 
opzicht, behandeld ,,·orden. 

Het eerste ge,·olg Yan de Yerschui ,·ing der stads
grenzen \Yas natuurlijk, zoo \Yij reeds hebben doen 
opmerken, de Yerhuizing - langzan1erhand - yan 
de beYolking van het oude k\vartier naar het 

• nieu,Ye. 
De naamlijst der buitenge\YOne « zetting>> of 

belasting Yan 141 I leert ons dat er in de oude 
stad 495 belastbare huisgezinnen \Varen er 87 die 
<( OYer den dijc >> 1 

, dat is achter den nieu\Yen dijk 
\

7an I 390 of daaron1trent, in de nieu\\'"e stad \Yaren 
gaan \VOnen. 

Luister hoe onze charters spreken van die 
verhuizing, zooals die Yan 1419 : 

« Que comn1e nostre ville d Oostbende assise 
« sur Ie bort de la plaine mer ait par pluiseurs 
« fois, coin1ne plainetnent en sommes acertenez, 
« pour ce que les dicques 1nises au devant et a la 
« deffence de nostre dite Yille estoient par les 
« grans jnundacions des eaues de la 1ner roinpu'es 
« et ·gastees, est remuee et n1ise de place a aultre, 
« et encores de pure necessité la conYiengne de 
« present pour eslongier de la 1ner, n1uer, reeuier 
« et 1nettre en autre place plus avant vers la terre 
« ferme, et abastre et aster les edifices que presen
« tement y sant, tant de 1 eglise qui est moult 
« notabie conme la maison de nostre dite ville 
« aux tres grans fraiz, perte et 1nissions des bour
« gois et les habitans d icelle .. . >> 2 

1432: 
« Comme nos biens atnez les bourghn1estres, 

« eschevins, 1nanans et habitans de nostre ville 
« d'Oostende nous ajent fait exposer ct ren1onstrer 
« comme icelle ville soit assijze et situee sur Ie 
-------------------------------------------

(I) « Dit ziin de lieden die over den dij c wonen » (Stads
rekening. 1.p 1 ) . 

fz) Charterboek, fo 10. 

-

VerjJlaatsi11g van Stadlzttis e1z Kerk . 

« plain rivaige de la n1er et si prez que pour l'ap
« proche1nent de l'eaue et de sablons a convenu 
« et conYient chascun jour par necessite a plusieurs 
« des 1nanans et habitans de nostre dite ville 
« transporter leurs edifices et n1aisons outre une 
« nouvelle dicque . . . >> 1 

zonder te spreken van de stadsrekeningen van 
der jaren veer6enhondcrd alsook Yan de volgende 
eeu\V2 

, al\vaar niet zelden spraak is Yan plaatsen 
\vaar -vvoonhuizen gestaan hebben. Ziehier bij 
yoorbeeld \Yat \Yij lezen in de rekening van I..t-03-5 : 

« I tem betaelt N . ende N . Yan dat sy de 
« hoffstede daer Diederic Ghiselin plach te \Yonene 
« hogheden ende den keinare vulden . 

« Ite1n betaelt N. Yan dat hij den nie''"en dijc 
« breedede ende hoghede aan t .,,·esthende ende de 
« de hofstede vulde daer Pi eter N ... 'vedu\\'"e 
« noetnde »3 • 

En in die Yan I{OS : 
<{ Iten1 betaelt up densel\·en <lach Jan Slabbaert 

« van de pitten te n1akene ende te 'rullene daer 
« 7an Drubbels lntus stout ende elre daer de vloet .., 

« ghaten in ghevloyt hadde ende Yoor de Yloet 
(( dat hi bachte v\T. Heyns huuse macte bi voor-_, 

« \vaerde »4 • 

Bijna alle jare moest n1en huizen afbreken, zegt 
de charter betrekkelijk de oprichting der haYen 
(!445)5 . 

De rekeningen der Yijftiende eeu\v beyatten 
eene afdeeling aan den aankoop Yan het strooi 

• 

toege,vijd, voortko1nende Yan de vernieu,vde of 
afgebroken huisclaken, \velke stof men tot het 
versterken der dijken benuttigden. Daarop kon1en 
\vij verder terug. 

Dezelfde oorkonden spreken van tijd tot tijd 
ook van Z\vare en hooge vloeden, zooals die van 
rq NoYen1ber 14046 en van 14117 . 

(r ) Charterboek, fo 51v. Zie ook de oorkonden Yan 14J8, 1445 en 
1483, waarvan verder spraak is. 

(2) ~iet minder dan 38 huizen moesten er in r532 weg, om 
't leggen van den dijk. 

(3) Rijksarchief. Registers der Rekeningenkamer. 
(4}F0 47· 
(5) Charterboek. fo 34 v . 
(6) Stadsrekening 14<>3-5 : « Dat sijn costen die ghedaen sijn bij 

«speciale bij node van eenre zwarer vloet de,velke quam den 
« XIX.;teu dach in novembre anno CCCC ende viere >>. 

(7) Rek. 1411-12: « Item betaelt Jacob Slabbaerde van 
« 11 re steenen die bi gaderde te buten dunen ende weder \vech 
« vloeyede in eenen vloet diere upquam, ende hadde \'an elker 
« duust XII s. betaelt XXI s. » 
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Geen jaar schier gaat voorbij of schepenen en 
notabelen, ten stadhuize of op den zeedijk ver
gaderd om den staat der zeewerken te bespreken, 
yatten besluit den zeedijk zuidwaarts te verbreeden, 
in andere woorden, weder eenige stappen achter
uit te wijkent . 

Nu en dan komen de eigenaren van. renten en 
leenmaanschappen te Oostende over hunne rechten 
spreken, daar de gronden aan welke die gehecht 
waren, aan het vaste land niet meer behoorden2 

• 

Ook, toen het kadaster des lands, ten jare 1408, 

yastgesteld wierd, lieten onze wethouders niet na 
de gelegenheid te baat te nemen om de aandacht 
der overheid te trekken op den toestand hunner 
stad, door de overstroomingen -vooral door deze 
yan 't laatste der vorige eeuw - zoo geteisterd. 

Den IZ Oogst immers wierd Burgemeester 
J an Meegoed naar Oudenburg gezonden met een 
yertoog of << memorie » over den staat van den 
<< armen weeken (sic) poortkiné , mencioen makende 
<< van haren groten costen ende verminderthede 
<< bi den vloeden van der zee, omme die over te 
<< ghevene in den ghemeenen hoop van ons 
<< gheduchts heeren rade ende van den ghemeenen 
<< lande n4 . 

De verwachtingen echter wierden teleurgesteld, 
om redenen welke wij in een ander hoofdstuk 
zullen doen kennen. 

(I) Rek. q32. (Vergadering der notabelen en wethouders op den 
zeedijk) « ommc denzel\·en dijc zuudwaerts te doen bredene, 
« achtcrvolrrhende den kercrrhcboden onlanx te voren daer of 

" " u rrhedaen ende bestaden t voornoemde we re bi r ade ende a vise 
" u van den voorseiden diversche personen up de condicie die de 

u nemers aldaer jn t langhe verhaelt was». 
Zie ook de rekeningen over I +33 , J43+ 
(21 Hekening I4I:!·I3: 
« Item den XXl''o•• dach in decembre so quam de ontfangher 

« miins hceren van Ghistele, Stevin filius ... t Oosthende, ghelast 
u van miins heere voorseid an de wet omme eene quantiteyt van 
« rente rrheheeten case•lu/t lirrrrhende binnen der voorseide stede, 

b 0 ' bb 

u dewelke voorseide rente belemmert was, ligghende onder 
u diversche parsonen poorters binnen der stede voorseid, mids dat 
u de platlse vu11 dtr rmle voorstid ofgl:evlotl'l mde ghtcorl es, als dat hi 
u metsgaders der wet termineren ende heffenen zoude elk zijn deel 

« up zijn hoo ft ... n 

« Rek. LH3; 
• Twee ghedeputeerdc van den Pr<)ossche quamen t Oosthende 

<< omme jnformacie te hoorne van zekren hooftmanscepe van 
" Proos tlande vervloeyt van der zee ende hem waren g-hepresen

« teird twee kannen wijns. » 
(3) Stedeke. Vergelijkt de woorden u poortdij o »en upoortdunen 

(stadsdijk en-duinen), in de stadsrekeningen dikwerf voorkomende. 
(-tl Gezeide rekening. N. B. De bladzijden der vijftiende

e!)uwsche stadsrekeningen zijn O\'tcr het algemeen niet genummerd. 

't Is in het jaar 141 I - in de maandenJuni en 
Juli- dat het Stadhuis en de Halle die in oude stad 
stonden << bij noden van der zee » afgebroken 
wierden en dat men in de nieuwe stad, een nieuw 
stadhuis en eene nieuwe halle, met de bouwstoffen 
der afbraak, oprichtte aan de noordzijde der 
nieuwe markt, ook de Zuidmarkt geheeten, op eene 
erf gekocht aan Jan De Rovere' . 

Brak men het oude schepenhuis niet teenemaal 
af, of bouwde men een nieuw huis in de plaats, 
weten wij niet. In alle geval nog lange jaren daarna 
wierd het door de stad verpacht' . 

Met de langzame verhuizing der bevolking van 
het oude schependom naar het nieuwe, moet de 
verlegging van den duinenweg, ten jare 1410, 

ongetwijfeld in verband gebracht worden3 • 

Bekend is het dat er oudtijds in of langs de duinen 
tusschen Grevelinge en Sluis, een weg bestond, 
waarvan de aangelegenheid bewezen wordt door 
het bestaan, in het verbond van 1408, tusschen 
Engeland en Vlaanderen, eener schikking betref
fende het onderhoud en de veiligheid van dien 
weg, ten voordeele der reizigers4 . 

( r) Rek. 1411-12. 

"Item den XXVJII s<cn dach in wedernaend so was bestid Lievin 
« De I.VI;aetsenaere de halle te vermakene omme dat zoe of moeste 
« bij nodm van dtr zee bij voorwaerde bij burchmeesters ende 
u secpenen de somme van XI VIII s. 

« lte:n den XX V'tcu dach in hoymaend so was beslid bij buerch
« meesters ende secpenen Jan Laureyns der stedenhuns te brekene 
« ende Jan Langher-danne-zijn-bedde t voorseide huus te ver
« voerne betaelt van lyfcoope XLilil s . -Dit ziin de costen van 
« den stedenhuns te verzettene ende te makene . 

« Item betaelt ter weduwe Jacob Ghiselijns van lijfcape als de 
« hofstede daer de stedenhuns op staet ghe2ocht was tieghens 
« J anne De Hovere XVI s . 

« ltem betaelt J anne Langher-danne-zijn-bedde van den stede 
« van steenen ende hout dat quam ,-au den houden huus te \'Oerne 
« daer men t niewc maecte ende een ghedeel \'an steenen ter 
« nieu wcr maert bi voorwaerde . . . n 

«Item so was bestid Lievin De Maets~naere der stedenhnus te 
« rnaetsene bi voorwoorde van buen::hmeesters ende secpenen 
« XI V .. duust steenen ende hadde van elker duust XII s. beloopt 
«XXVII f. VIs. p. 

" Item betaelt Pietre J uerdaen van VIII voedren houds dat 
« ghevoert was van der o11der halte ter 1lieuwcr ha/Ie van eiken voed re 
u ll s. beloopt X V 1 s. n 

\2) Rek. q58-5g : Cornelis Maertins « van drien daghen deckens 
« an t houde scepenenhuus over stoffie ende wero mitsgaders 
« eenen nic uwen veurst up b:ede dm scepmwluwsen IIII i. XII s. » 

In I 48 I liet de s tad voor het oude schepenhuis 2 n!eu we 
« sicgen »,een buffet, een portaal, stoelen en banken maken (Rek. ! 
- Rek. q87 (reg. n •· 373I3 v. h. Rijksarchief ) : «Jan ZoE>taert 
«ende Hannekin \Veyts van t houde secpenenhuns te 'eerstene 
« ende te hozenen, XXX VI s. » 

(3) Rek. I 4ro. Vergadering « om me den wech van der dune 
« gheleit te hebbene bet zuut omme proffijt ende oerboer van der 
« stede ». 

(4) Em. Varenbergh, Hisloirt des relalio11s diplomaliql!iS enlre Ie 
ComiJ de Flandre tll'Angltltrre au moyen-tigt, bl. 566. 

• 
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Het Glziselhuus moest afr ; het 1li ast!tuus - een 
slag van stadsmagazijn - veranderde insgelijks 
van plaats2 

• 

't Is in 't 11tastlzuus dat tnen de bou\Ystoffen der 
zee,verken alsook de stadsribauden - eene soort 
van oorlogstuig - borg3 , ter\\rijl de engierren of 
kanonstukken op het stadhuis be\Yaard \vierden4 . 

Hetzelfde tnoest n1et de \Yaterloopen geschieden . 
In het volgende hoofdstuk zullen \vij gelegen

heid vinden 1net de \x;·ater\vegen binnen en rondo1n 
het oude Oostende kennis te n1aken. 

\Vij zullen ons hier vergenoegen 1net te zeggen 
dat er van verlegging en « verdelYing >>van \vater
loopen - ten gevolge onget\vijfeld der Yerzan
dingen- herhaaldelijk spraak is in de eerste helft 
der jaren veertienhonderd, zooals ten jare r-to65 , 

\Yanneer de \vatergang bij de vierboete « Yerdolven n 

\VÎerd ; in I-t266 toen de scheepvaart bij dezelfde 
Yierboete \vierd yerdiept. 

T\Yee jaren later bespreekt men de verdieping 
van den Zuid\Yatergang7 . 

Ten jare 1-t3o verleide 1nen de « scipvaert 
nevens denkeingaerts \veghe ))' eene ondernen1ing 
in de\velke de stad de schepenen Yan Brugge, 
't \rrije en Oudenburg neerstig trachtte belang te 
doen stellen8 • Eene « n1eentucht ))' had den 17 l\.Jei 

( 1) Rek. 1411 : « Item betaelt J anne Laureyns van den ouden 
« ghiselhuse of te brekene bii Yoor~vaerde \'an der wet alsoo 
« t blij ct bi der quittanche X [XVI s . » 

(2) Rek. r412-13: « Item l. etaelt ter zelver ti)t Pi eter Juerdacn 
«van de ribauden van der stede te doen outdelvene van daer 
« t oude masthuus stont ende \'Oort te Yoerne daer t niewe stact 
« VIII s. » 

(3) Rek. 1451-52: « Cornelis voornoemd dat hij betaelt hevet 
<<van -vrechte van rijsen van dèn score jn t masthuus ende eldere 
« daer t bewaert wesen zoude .. . » 

Rek. 1453-5~ : « Denzetven dat hij betaelt hevet van \Techte van 
« boute, als stijlen ende planeken van der havene jn t mastizzws 

<<ende eldere ghevoert daer t bewaert '\\'esen zoude, VI[. » 

(4) Rek. 1406-ï. 
l5) Rek. 1406-7, 7 Mei: Afveerdiging gezonden naar Zandvoorde 

<< omme te hoornede rekenijnghe van den arnbachte ende omme 
« ghedolven te hebben den waterganc van der vierboete west
« waerd ». 

21 Mei: Meentucht « on1me dat men de \Vaterganc besteden zoude 
« van der vierboete westwaerd, alsook ooc ghescicde ». 

( 6) Stadsrekening. 
(7) Rekening 1428 : 
<< Item den XVc.>n dach jn den oug-st zo '\Varen ontboden bi 

« borchmeesters ende scepenen up den stedenhuus de notabie 
" van der stede, omme met hemlieden raet ende avis te hebbene 
" hoe men best den waterganc die leicht an de nortzide van den 
« zuudijck verdelven ende een deel widen zoude moghen, ende 
« hoe men daerop best ghecrighen zoude de ghemoede (?)van den 
cc grondenaers. » 

(S) Rek. 1430: « Jtem zo waren anderwaerve ontboden up der 
« stedenhuus de notable van der stede omme met hemlieden raed 
« ende a vijs te hebbene omme te ghecrighene ene nieuwe scipvaert 

plaats, 01n de zaak 1net de \\'"atering te Yerhandelen, 
doch zonder gevolg. 

Ook de binnen\vaterdienst onderging veran
deringen op dit tij dsti p 1 

In het verzoekschrift van 1483, n1et het\velk 
\vij den lezer in het volgende hoofdstuk zullen 
doen kennis 1naken, 'vordt er vooruitgezet dat 
Yóór de oprichting der haven Yan Oostende, de 
duinen on1trent 's heer \Vouter1nans sluis, ten 
\vesten der haven, al « geruïneerd >> en « afghe,,·on
nen >> ' ''"aren door de zee, zoo dat de sluis acht of 
tien getneten n1oest « ghelanct » \Yorden en land
\Yaarts achteruit geschoYen, en dat de streek aldaar 
door de « af,vinnynghe >> der duinenlanden en het 
oprichten Yan nieu,ye dijkskens, niet n1eer kenne
lijk \Yas voor personen die 2S of Jo jaren vroeger 
aldaar plachten te Yerkeeren2 

• 

Daarop · \YÎerd er geant,voord dat de sluisver
schuiYing geen zeldzaan1 feit \Yas op getneld tijd
stip3 . 

Ten jare 1432 Yroegen en bek,,·an1en de schepe
nen Yan,,·ege Philips den Goede de noodige toe
lating on1 eene klok te hangen in het torreken van 
hun schepenhuis, on1 reden dat het getal in,Yoners 
die hunne \YOonsten in de nieu\\·e stad Yestigden, 
van dag tot dag aangroeide, en het niet n1eer 
rnagelijk ,,·as de burgers met hoorngeschal~ zooals 
Yroeger, bijeen te roepen5 • 

« ende \vas doe ghe~loten dat men eene meentucht daerup zoude 
« doen be< laghen >l. 

Dezelfde rekentng gewaagt van een Yonnis betreffende « onser 
scip,aert », waaro,·er <.'nle chartersYerzaineling niets vermeldt. 

(1) « Dit zijn tosten van den nieuwen bedelve in den Juerbreic >l. 

-« Jtem noch betach den \'Oornoemden ~-X . .. , van dat zy doh·en 
« by der v1erbocte Oinine den water~anc _te r~\nlene van den 
« zanden (Hek . I53o ·. 

Rek. 1431 : ,, Iten1 ~o waren betaelt deze na,·olghende personen 
" van der stede waterloop te verleegbene ende te deh·ene t eenre 
" andre stede on1me Je nood van den zande ende Yort omme de 
"wtstwraught up te del\'cne ende weder toe te makene, ende dat 
" omme der stede spoye die al gheYtlt t?J \Vas ende jnghe' allen » . 

(2) Charterboek, fo I2~'·· 
(3) Charterboek, fo 1J7v. 
(4) Hek. 1405: 
« Item den X Vs'l'n daeh in boyrnaent so 'vas betaelt Janfilws 

<< Pieter Colen van den trumpette te stekene als de heere ende de 
<< wet te docne hadden III [ p. >l 

De bel was ook in gebruik : reken. Lpo: (( Item betaelt Clais 
« Covent van elinekene zo wanneer dat de heere ende de "'et te 
« doene hadden binnen desen jare hem ghegheYen XXXII s. » 

(5) Charterboek, fo 51 v. 
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Geen lange tijd liep er na de stadsuitbreiding 
voorbij eer het vraagpunt eener nieuwe parochie
kerk te berde kwam. 

De geschiedenis der parochiale kerk onzer stad 
is met die der opkomst van Oostende en van zijnen 
strijd tegen de zee te innig verbonden, opdat wij 
hier niet in eenige omstandigheden zouden treden, 
waarvan vele nog niet bekend gemaakt zijn 
geweest. 

Reeds eer de bouw van een nieuw stadhuis 
werd begonnen, bekommerden zich de inwoners 
van Oostende met de gevolgen welke de ver
grooting van hun « keurgerecht )) voor de uit
oefening hunner godsdienstige plichten moest 
teweeg brengen. 

Inderdaad, met hunne woonst te vestigen binnen 
het nieuw schependom, verlieten zij hunne pa
rochie en behoorden zij van dan af tot eene der 
naburige buitenparochien, namentlijk tot die van 
Sinte-Catharina. 

Dien naam hebben wij reeds genoemd en, om 
reden der min of meer gewichtige betrekkingen 
die tusschen deze plaats en Oostendes parochie, 
waterwegen en belegering bestaan hebben, zullen 
hem nog meer dans eens moeten aanstippen. 
. Eenige wetensweerdigheden aangaande die ver

dwenen parochie zullen hier dus niet ten onpas 
komen. 

De parochie Sinte-Catharina - ook onder den 
naam van Sinte-Catharina-ter-Streep' en Sinte
Catharina-vVest• bekend - was gelegen tusschen 
Oostende en Mariakerke-links van den huidigen 
Nieupoortschen steenweg - en van deze laatste 
parochie door het Testreepvlietje gescheiden3 

• De 
oorsprong dier plaats, die reeds in J292 bekend 
staat in de ambtelijke stukken+ , schijnt te moeten 
toegeschreven worden aan den samenloop, aldaar, 
van verscheidene kleine rivieren, zooals de 
Oostendsche Watergang, de hoofdwatergang van 
het W outermansambacht, die in betrekking was 
met den I perieet en met de zeesluis van denzelfden 
naam : iets waarvan de bespreking tot het hoofd
stuk te huis behoort aan den handel van Oostende 
toegewijd. 

De M oni11cks-lmelbrugglze, de Sinte-Cat!tari11a
brug, de Suouxheulebrugghe, Pannevoucxhouck, het 

(1) Zie bi. 19. 
(2) Pouillé van 

V, nrs 2 et 3). 
(3) Zie bi. 19. 

\4) Bl. 26. 

• 
133o (Annales de la Socié.é d'Emulation, 

Cattegat en de priestrage van Sinte Katelinen' , 
waren plaatselijke benamingen op het gebied dier 
parochie bekend• . 

Niet ver van de kerk stond het kasteel van 
Sinte-Catharina3 , toebehoorende aan den bezitter 
van het leenhof genoemd « 't hof Sinte Cathelinen 
ten Bogaerde ))' dat afhing van den Burg van 
Brugge, met zr leenmannen, rg morgens land, 
73 leenroerigheden, onder dewelke 66 te Maria
kerke en 7 te Steene gelegen waren ; het opper
toezicht der Woutermanswatering, de visscherij 
der banheerlijke wateren en het Schouteetendom4 
van den omtrek van Oostende5 • 

De kerk van Sinte-Catharina stond onder het 
patroonschap ''an den Abt van Sinte-Rikiers in 
Poitou6 • 

Het dorp verdween met de beroerten en oor
logen der zestiende eeuw ; de 1.erkgoederen 
werden later tusschen de parochien Mariakerke 
en Steene verdeeld. Een deel der bouwstoffen 
van de afbraak der kerk voortkomende werd in de 
herstellingwerken der kerk van Oostende in de 
zeventiende eeuw gebruikt? . 

De parochie deelde haren naam mede aan den 
Sinte-Catharinapolder, aan de gewezen Sin te-

• 

Catharinakaai, dewelke op zekere plattegronden 
van Oostende van de voorledene eeuw staat aan
geteekend ; aan de nog niet geheel vergeten Sinte
Catharinakreek, waarvan de sporen nog zichtbaar 

.. 
ZIJn. 

Eene eeuw geleden waren de grondvesting der 
kerk en verscheidene grafplaat.f>èn met hare zerken 
nog in wezen. Doch de opschriften waren uit
gesleten8 . 

(1) Histoire d'Oudenbourg, II (anno 147.)). 

(2) Zie de acte van 14+3, de oude kaarten, de Stadsrekeningen 
(passim) van Oostende; liggers. 

(3) Ligger der Woutermanswatering, II e cohier, in de XVII• 
eeuw naar dien van 155g gemaakt . 

26" Begin : « Beghinnende voort jeghens over 't laetste voor
« seide stick, noortwaert over den waterganck tusschen den dyck
« wegh ende den heerwech, beede aen de noorto0stsijde, den 
« watergangh aen de suutsijde ende aen t westhende, metten 
« oostbende aen den Keijnjaert ende is dm ho11ck dae~· t hof mde 

« castede van Sin te Catlulyne jn sta et. 
« Pi eter Springhel causa uxoris over meester Jan Bonnez jn 

« Oosthende, t hof ende casteele van Sin te Cathelijne (enz .). » 

('!l Wateringsambt. 
(5) Coutume du Bou.-g de Bruges, I b. 3z3. 
(6) Gewezen provincie van Frankrijk, de tegenwoordige depar

tementen bevattende van de Deux-Sèvres, Vendée en Vienne. 
(7) Mededeeling van M. K. Menegheer. 
(8) Bowens, II, bl. 106 (aanteekening). 

• 
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Wij zeiden dus dat de verhuizing naar het 
nieU\'\' schependom ook de verandering van 
parochie na zich sleepte, daar het nieuw kwartier 
niet tot de parochie van Oostende tnaar tot die 
van Sinte-Catharina behoorde. Het spreekt van 
zelf dat de verafgelegenheid dezer kerk, waar de 
Oostendenaren der nieu~'e stad moesten gaan 
mis hocren en hunne kinderen ten doop zenden, 
en wier pastoor de zieken en stervenden alhier 
hunne laatste gerechten moest komen toedienen, 
voor herder en parochianen de vervulling hunner 
christelijke plichten tatnelijk lastig n1iek. Op 
het tijdstip waar \vij gekotnen zijn, hadden 
zich een honderdtal huisgezinnen over den dijk 
gevestigd. Het \vas te Yoorzien dat de inpal
mingen van zand en zee op het bewaard gebleven 
deel der eerste stad dit getal steeds zou doen 

. 
aangroe1en. 

Reeds ten jare 1403 zond de Bisschop Yan 
Doornik eenen geestelijken notaris naar Oostende. 
De rekening bepaalt echter het doel zijner zen
ding bij onze \Yethouders niet. 

De rekening over het jaar 1407-1408 vern1eldt 
de afmeting der nieuvve tnarkt alstnede van het 
nieu\v kerkheft : een be\vijs dat er Yoor kerk en 
kerkhof eene plaats reeds lag aangeduid. 

Den 22 September 1409 vergaderden al de 
notabelen op het stadhuis bij de ,, .. et, on1 te 
onderzoeken « hoe ende in \Vat 1naniere dat sy 
« souden ghecrighen hare kercke te versettene 
« ende op \Vat plaetse, ende dat de stede alheens 
« prochyaene mochte \Vorden gehe1naect... hoe 
« dat dese kercke stond te groten verliese in toe
« coll)rnenden tyde ende Yoort van den groeten 
<< gebreke da:t n1en hadde Yan der Yerhede Yan der 
« prochykerke ende dat de lieden te noder (?) in 
<< t nieuwe scependotnme huissende ghen1erct Yan 
<< der vreese van den kinderen kerstyn te cloenc 
<< ende vrauwen ter kerke ghaende ende van den 
<< menschen hare sacran1enten te ghecrighen. » 

De oprichting eener nieu\ve kerk op het gebied 
van het nieuw Oostende, dat n1et Je oude stad 
eene en dezelfde geestelijke gen1eente of parochie 
zou uitmaken, ziedaar dus het doel dat de 
inwoners beoogden en wier ver\vezentlijking zij 
1net onverpoosden iever betrachten zouden. 

Men zette zich terstond aan het \Verk. 
Eerst richtte men zich tot den Deken Yan 

Oudenburg, hem verzoekende naar Oostende te 

(1) "Item betaelt N. ghezwoorne landmeetre van der nieuwer 
« maerct ende van den nieuwen kerchove te metene. » 

kotnen << de goede lieden van der prochye daer
« mede beradene. » 

De Deken stond zijn bezoek tot eenen lateren 
dag uit. Intusschentijd gingen de wethouders den 
kanselier van Vlaanderen aanspreken, 't is te 
zeggen den Proost van Sint-Donaas te Brugge, 
die hun eenen brief gaf, gericht tot den Bisschop 
van Doornik. Die brief werd den 2S September 
door den stadsbode ter bestemming gedragen. De 
bode !{'\Vatn terug met een schriftelijk antwoord 
voor den kanselier. 

Er bestond te Breedene, van in de jaren 
duizend1 

, eene priorij der Bcnedictijnen-.Lt\bdij 
van Sint-Rikiers in Frankrijk, eenige regelen 
hooger reeds aangehaald, de,velke het persenaat 
bezat der parochien Breedene en Sinte-Catharina
\Vest, alsmede een vvoonhuis 1net bijhoerige ge
bou\ven voor boerderij, So n1orgens2 land, gelegen 
op het gebied dier t\''"ee parochien, en het derde 
der tienden van Breedene en lVIariakerke (de t\Yee 
andere derden behoorden aan den pastoor en aan 
de Abdij Yan Vicogne, insgelijks in Frankrijk 
gelegen); eindelijk nog de heerlijkheid van Breedene 
n1et hoog, n1iddelbaar en laag recht. 

Ook iets dat 1net de oorlogen der XVJe eeu\v 
Yerd \Venen is ! 

Nog is de naan1 der Priorij-hofstede te Breedene 
bekend en de parochieaan roept Yoort den Heiligen 

• 
Rikiers als haren Patroon. 

0Yer een zeker getal jaren Yond 1nen in de 
pastorij Yan Breedene eenen zeer ouden, kleinen 
kelk, van Yerguld koper, Yersierd met een ,, .. apen 
voortstellende drie ganzen, naar alle \Yaarschijn
lijkheid Yan de ge,,~ezen Priorij voortkomende. 
Eene afteekening Yan dien kelk, n1erk\Yeerdig on1 
zijne oudheid en eenvoudigheid, is voor het British 
lVI uscun1 van Londen genon1en ge,Yeest.> . 

't Is ook tot den Prioor van Breedene dat de 
Schepenen van Oostende zich \Yendden, on1 zijne 
ben1iddeling in het betrachten van hun doel te 
bekon1en. 

vVij zullen het \YOOrd geven aan den tekst 
zeiYen der Stadsrekening, zoo \Yelsprekend in 
zijne eenvoudigheid : 

« J n t eerste den VII Ie dach in Septen1bre so 

--- -----------------------------------
(1) Charter van 26 .April· 1•)87, gegeven door Ratlbod, bisschnp 

van Noyon. Zie Bowens, 1, bl. b-7. 
(2) Oude maat ( o,Bo heet.) 
~3) Mededeehng van den E. H. l(anunnik Lod. Van Haccke. 
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« ,vas de pryoer Yan Ereedenee ghedaen bidden 
« yan der wet weghe, dat hem zoude willen 
« ghelieven te comene t Oostende omme met den 
c< prochyanen te sprekene omme hen1 te biddene 
« omme sinen goeden raed, hoe dat men best 
<< ghecrighen soude t nieuwe scependom annex an 
« de prochye van den houden scependomme, ende 
<< te diere tijt zo andwoorde hij dat hij gheerne 
« zijn beste daer in doen soude, ende als als de 
<< deeken van Oudenburch t Oostende quan1e, hi 
cc soude gheerne bi hem comen omme te besiene 
« \Vat tnen best daermede doen sou de . .. >> 

De Baljuw van Brugge ried de Oostendenaren 
aan de stoffelijke nadeelen van den toe~tand te 
doen verschijnen, ook ging de balju\v van 
Oostende, Ghillebert Van Essche, den Abt Yan 
het Sint-Rikiersklooster, in Poitou, te kennen 
geven « de nood ende t grote verlies van 
« miins heeren stede, tnids <lat vele lieden niet 
« overhuuscn ne willen omme t ghebrec van 
<< der verre kerke, ende grote tnoeyenesse van 
« hare sacramenten te ghecrighene, ende on11ne 
<< te ghecrighene de hou de stede ende t nieu \ve 
c< cuergherechte annex ende al t eenre prochye, 
« ende plaetse omme de kerke te Yersettene als 
cc t van noode es. » 

De bezwaren \velke voor de verhuizers uit den 
afstand die ze van de parochiekerk scheidde, 
Yoortvloeiden, \varen dus een hinderpaal tot de 
spoedige bevolking der nieu\Ye stad. 

Den 21 November \Verd de balju\v tot zijnen 
an1btgenoot Yan Brugge gezonden met het ant
\VOord van den Abt en om raad te vragen. 

Acht dagen nadien, daar de Deken Yan Ouden
burg Yertoefde, herinnerde 1nen het hen1 reeds 
gedaan yerzoek om eene bijeenkotnst 1net de \Vet
houders der stad, om over het Yraagpunt te 
spreken. De Deken beantvvoordde de uitnoodiging 
in den loop der volgende \Yeek. Aanstonds ont
bood n1en den Prioor van Breedene. 

't Is v\~aarschijnlijk in die bijeenkomst dat eene 
nieu\ve reis naar de Abdij van Sint-Rikiers be
sloten \Verd, aan de\velke dittnaal de Prioor zou 
deel nen1en. 

:\a nog een bezoek bij den kanselier (ro Decen1-
bcr), door den balju\\" en J. ~Ieegoet, \Yethouders, 
de\velke last kreeg aan de schepenen der stad te 
Yragen of zij bereid \Yaren de reiskosten Yan den 
l)rioor van Breedene te betalen, \Yerd dezelfde 
J acob ~~Ieegoet Brugge,vaarts gezonden bij den 
l~aad des Hertogs, otn denzeiYen kennis te geven 
van den ,,. il en den \Vensch der schepenen van de 

reiskosten van den Prioor uit te keeren, en door 
bemiddeling van den Raad aanbevelingsbrieven 
yanwege den Hertog te verkrijgen om aan den 
Abt vertoond te worden, alsmede eenen brief voor 
den Prioor, door vvelken hij yerzocht zou \Vorden 
zich met die zending te gelasten. 

J . Meegoet kwam terug 1net een ant\voord Yan 
dezen laatste, ten gevolge van een schrijven Yan 
den kanselier, door 't welk deze hem verzocht had 
te \villen « Yriend vvesen jn t stic, ghemerct onse 
« grote nood. >> 

'f'''"ee « metnorien » en vier stneekschriften, 
-vvaarvan t\vee in het fransch en t\vee in het 
vlaamsch, werden te dier gelegenheid opgen1aakt. 
\Vellicht \varen het deze laatste dien den kanselier 
van Vlaanderen \verden OYerhandigd. 

't vVas « 't eerste gheYolch van der nieU\Yer 
· prochye te ghecrighene », zegt de rekening. 

Den 21 December trok de t\veede afveerdiging, 
san1engesteld uit den Balju\v en den Prioor van 
Breedene, naar de Sinte-Rikiersabdij. Zij hadden 
brieven 1nede van den Vorst. 

Drie andere vertoogschriften \verden te Hesdin 
opgesteld. 

De afgeyeerdigden brachten een gunstig ant
\voord 1nede, luidende dat de Abt de zaak zou 
zenden onderzoeken. 

Toen - den 3 Januari - de Balju\v en de 
Prioor van Breedene over hunne reis verslag 
kwamen doen, schonk hun de stad eene « hoof
scheede >> van 2 7 schellingen 1 

• 

\V elk geYolg deze stappen bij den Abt hadden, 
\veten \vij niet. 

Het volgende jaar besloot 1nen den vorst zeiven 
den toestand YOOr oogen te leggen. 

Als echter de t\vee burgetneesters, Jan Meegoet 
en Jan De Clerc, beneyens schepen Heindrie 
Willaert, te Brugge kvvan1en om raad te \Tagen 
oYer de \vijze Yan uitvoering van dit besluit, \verd 
er hun aangeraden eerst den Bisschopvan Doornik 
met de zaak bekend te maken2 

• 

( I ) Rek. 1409-1410 (Rijksarchief, nr 37245): 
«Item den derden dach in laurnaend als de pryoer van Breedene 

« ende onser baillîu comen waren van Sinte Rikers ende bare 
cc relacie daden van der goeder andworde van den abt, dat bi 
« hier sou de zenden z1n dep u teerde om me t stic te overstene ende 
cc ter beere van onsen gheduchten heere zovele ons daer in doen 
« soude ende de pryoer ons zo groot vriend daer in ghesijn badde, 

• 
« so te welleeome van mlin heere den Pryoer ende van onsen 
u.· bailliu betaelt XX VII s. » 

(2) Rek. x.po : 
<< Item den XXJen dach in Spoorkelle zo waren ghesent te 

« Brughe, als daer \vas onse ghenadiche beere ende prince, Jan 
« Megoet ende Jan De Clerc, burchmeester ende Heindrie Willaert, 
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De Stadsrekening Yan 1410 n1aakt Yan geene 
verdere stappen ge\\·ag. 

Den 12 lVIei 141 I nan1 de ,, .. et een bezoek Yan 
den Deken van Oudenburg te baat on1 hen1 te 
yragen: "in \Yat In aniere dat n1en zoude ghecrighen 
« dat t nieu\ve sce11endo1n zoude \Yorden eene 
« prochie, ghen1erct t grote n1eskief van der yer
« rede1 yan der prochickerke dat den volke daer 
« of co1n1nen 1nach, om1ne der Yarhede Yan der 
« kerke ende priesteren, ghetnerct qua1ne den 
« volke haestighe ziechede toe ende de kindren 
« cranc ,, .. are on11ne haestelih:e te hebben haer 
« kerstendein ende otn1ne dat daerin grote jan1er
« hede ghescien zoude )>. 

Hier staan \vij Yoor eene lee1nte van eenige 
jaren, daar de stadsrekeningen Yan 14-I4 tot 1417 
ontbreken. 

In het jaar 1418 "·crd eene overeenkon1st 
getroffen n1et de parochiekerk van Sinte-Catha
rina. Het blijkt echter dat de parochianen der 
laatstgenoe1nde kerk de overeenkomst na korten 
tijd opzeiden, ,, .. ant in de n1aand Decen1ber van 
dit jaar gaat eene afyeerdiging bij denzelfden 
hoogen atnbtenaar en bij den Deken van Ouden
burg, om hen1 aan te kondigen dat « die van 
« Sinte Katelinen t accoord ghen1aect bij n1ijnen 
« voorseiden heere \vederroupen hadden. )) 

Eene andere afveerdiging trekt naar Brugge bij 
den balju\v, met een « 1nande1nent '' van den 
Heer van Charolais « 01111ne tstic van der t\veen 
« prochien. )> 

Den 16 l\Iaart 1419 (n. s.) k\van1 te Oostende 
een notaris van\vege den Bisschop, on1 de« goede 
lieden» van Sinte-Catharina te dag,~eerden «0111lne 
t stic Yan der t\veen parochien. )) 

In de 1naand April is er spraak van eene 
dagveerdiging der vertegen\voordigers der ·t\vee 
parochien (Oostende en Sinte-Catharina), op 
Yerzoek Yan Roeland van Uitkerke, 's hertogen 
opperbalju\V2 

• 

De Paus ·van Ron1e gaf bevel aan den Abt van 
Sint-Arnoldus te Oudenburg zich n1et de zaak te 
ben1ocien (1422). De oorkonde die het feit ver-

• 

- -~ -------- ·---- ----

« omme raet ende ad\·is te hebbene, hoe ende jn wat maniere dat 
« zij sonde supplyeren ende te kenne ghe\'en onsen gheduchten 
« heere ende pnnce, hoe dat zij Yan den niewen scependomme 
(< eene prochye ghecrighen souden ende eene plaetse een kerch of 
« ende hare kerke up te settene; daer werden zij van advtse dat 
« beter "·are dat xnen an den Busscop Yan Doornike , omme daer 
« r~et te hebbene hoe men t stlc best beghinne sou de ... » 

(I l Y erafgelegenheid, verte. 
(2) !J;Hntaue des ArchifJtS de la Villc' de Bn1gts, V, bl. rJ4. 

n1eld Yerz,yijgt het juiste doel àer zending Yan 
den Abt1

• 

Het Yolgende jaar \Yas het Yraagpunt der nieu\ve 
parochiekerk reeds zoo Yer gevorderd dat de 
schepenen Yan Oostende den Deken van Ouden
burg, die zich toen in deze stad beYond, gaan 
aanspreken 0111 « onse bullen ende brieYen van 
derzelver zake )) te bekon1en2 

• 

In het jaar 1427 \Verd het kerkhof andertnaal 
gen1eten, door l\Iichiel, zoon Yan J acob \\T outersJ . 

Den 12 N oven1ber I 430 trokken de beide burge
meesters naar Brugge bij den heer Christiaen 
Moezin, Deken, « on11ne van hen1 te hebben de 
bulle van den nieu\ven f{erckhoYe ,,4 . 

Den 29 Decen1ber Yan gezeid jaar ontving tnen 
het bezoek yan den Hulpbisschop Yan Doornik, 
den Deken van Oudenburg en yerscheidene 
<< notabelen )) uit het Bisdotn5 • 

~~ 

\rier jaren gaan voorbij . 
Eindelijk, ten jare 1+34 in den loop Yan 

het\velk een~ brief,vifseling plaats had, niet 
on\Yaarschijnlijk over de nieu\ve kerk, tusschen de ... 
stad en Pater ANTHO~IS l{IEK, van Oostende 
geboortig6 - Yerkreeg n1en de pauselijke bulle. 

Dit ge\vichtig nieu\vs \Yerd den 14 Maart 143-t 
aan de vergadering der stadsnotabelen kenbaar 
ge1naakt. Dadelijk Yatte de Yergadering het 
besluit den Deken Yan Sint-Donaas 0111 raad te 
vragen7 . 

tr) Reg. n. 3Jz53 v.h. Hijksarchief; 
«Item zo dede mijn heere d Abt van Ste Aernouds t Oudenborth 

« daghen de "\Vet h1er omme de moyncsse die hi heeft ghehad jn 
« t ghevolch van der nieuwer prochyekerke bi bcvelle van onsen 
<< beleghen vader den Paus ten achtervolghe van der stede, 
<< t welke bij \Tiendehken paise ende aceorde ghemact bij mijn 
cc heere den Deeken van Oudenborch ghesloten was omme de 
« sJmme van XVIII [. » 

(z) Reken1ng L423. De rekeningen OYer de twee volgende jaren 
ontbreken. 

(3) Stadsrekening. 
(4 J Ib. 
( 5) cc 1 tem den XXIX· 11 jn dece1n bre zo quamen t Oosthende de 

<< suffregaen mijns heeren s bisscops v.:tn Dornicke ende miin heere 
<< de deken van Oudemburch ende vele andre notabte uten ho,·e 
« van Dornicke, ende hem allen waren ghepresenteert IIII kannen 
cc wyn 111 [XII s . » 

(6) Stadsrekentng. 
(7) Stadsreken1ng : 
« ltexn up den XIIIIcn dach jn maerte zo waeren ontboden up 

« den Stedenhuus alle de notabie van der stede ende hemheden 
<< \Yas te kenne gheghe,·en dat \VY Yercreghen hadden van onsen 
cc beleghen Vader den Paeus \·an Rome ene bulle omme te 
« makene eene nieU\\·e kerke ende ghewraech (?) ghedaen wat ons 
cc Yoort daertoe stonde te doene, up t welke ghe,:;lotcn \vas dat men 
« treeken soude an miinheere deken van Sin te Donaes jn Brucghc 
<< ende met hem raed nemen». 
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\\reinige n1aanden nadien, den 14 Juni 1434, 
besloten de toenn1alige \Vethouders en vijf en t\vin
tig der Yoornaatnste burgers Yan Oostende elkan
der bij te staan, 01n van den Vorst de «an1ortisatie>> 
of doodingsacte te Yerkrijgen Yan het nieu'v kerkhof 
en der nieu\Ye kerk, \Vaarvan de oprichting hun 
door eene bulle van den Paus k'van1 toegestaan te 
\Vorden, alsn1ede de noodige brie\'·en krachtens 
,, .. elke zij hun ont\verp zonder vaar of vrees zouden 
n1ogen ten uitYoer leggen 1 

: 

« otndat onse tnoeder de heylighe kercke (sic) 
« Yan Oostbende te Streep, by den grooten 
« ende onYersienen << Yloeden van der zee, zonder
« linghe zeer genaeckt is ende daeghelicx naect 
« derselver zee. )) 

Deze acte Yan verband, die blijkens eene cYen
tijdige aanteekening2 

, ten jare 1770 nog ter 
greffie be\\'"aard lag, doch \vaarvan alleen het 
afschrift nog in ,,-ezen is, \Yerd bezegeld 1net den 
zegel van zaken der stad alsook n1et de bijzondere 
zegels der zeyen en dertig poorters die het ver
band aangingen. 

De na1nen dier godvreezende burgers van Oos
tende Yerdienen in de geschiedenis onzer Yoor
naan1ste parochiekerk vern1eld te \Vorden. 

N a1nen der \Ycthouders : 

\Villem Heyns, 
J acob Boudeloodt, 
Andries Ghyselin, 
Jan Botry, 
Christiaen Valentin, 
Jan \ T an Anchin, 
Elmond \Villaert, 
Jan Bartelief, 
Bartholon1eus Marschalc, 
Jan Flore, 
J acob lVIartins, 
J aannes l\!Ioene, 

Burgen1eester. 
)) 

Schepen. 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Tresorier. 
Klerk. 

N a1nen der Notabelen : 

Heinric filius Heinr1x Boudins. 
J acob Christiaens. Anthonis De Cod. 

• 

(1) Charterboek, f·•. 204. Het stukt is gedrukt geweest in Frag
menta, October 1887, bl. 85. 

(2) Charterboek, fo 205. - De opzoekingen in het archief van 
Latranen naar de bulle van 14J4 zijn vruchteloos gebleven (mede
.deeling van M. IC M.) 

Pi eter Cliefaerd r • 

Pieter De Clerc. 
J acob De Clerc . 
Marc Colin. 
Jan J uerdaen. 
Jan De Glincl. 
\Vouter Heyns. 
Theybaert Hoop. 
Thon1aes Leinaerd. 
Jan Leyn. 
Jan l\1 eegoed . 

Jan Martins. 
\\'ïlle1n M arschalc. 
Arnoud Dé: Mistere. 
Pieter Meynaerdt. 
Pieter Pendele. 
Jan De Schachtere. 
J acob Ti esse. 
Pi eter De V os . 
Thon1aes De Wroede. 
Bartholotneus Wouters. 
Jacob Van de Waele2

• 

Den 2+ 1\Iaart 1437 trokken te dien einde 
Clen1ent vVillaerd en J acob Maertins naar Atrecht, 
al\vaar toen de Hertog \vas3 • De geyraagde 
brieven \verden slechts den 28 Februari 1438 
bezegeld. 

vVij vertalen er hier het opmerkens\Yeerdig 
vertoog van dit stuk, dat in onze bijlagen voor
komt: 

Wij hebben de oot1noedige sn1eeking ontvangen 
der burge1neesters, schepenen en inwoners onzer 
stad Oostende-ter-zee, inhoudende hoe dat ten 
tijde Yan \vijlent onzen zeer liey·en heer en groot
vader, hertags Philips van Burgondie, wien God 
genadig \Veze, de voorzaten van gezeide verzoekers 
ziende dat door de \verking zoO\Yel der zee en der 
groote noorder\vinden, als der aanzienlijke en 
oYerv1oedige « zandvluchten )>~ en anderszins, de 
stad dagelijks yern1inderde en de zee steeds Yeld 
op haar V\ron, van onzen gezeiden heer en groot
Yader de gunst verzochten en Yerkregen dat hun 
schependon1 met eene zekere hoeYeelheid grond
ge bied in de richting der =uidnzar kt zou vern1eerderd 
,, .. orden, ten einde dat - ·!noesten zij in het toe
koinende de parochiekerk alsook de huizen land
\vaarts in, op eenen grooteren afstand van de zee 
verzetten en achteruit schuiven - zij zulks 
n1ochten doen en aldaar denzelfden vrijdotn Yan 

( r ) Zou 't geen Clieckaerd zijn, en zeer bekende naam in de 
toenmalige stadsrekeningen? Het in ons archief liggende afschrift 
is in zake van spelling niet trouw opgetnaakt. 

(2) De rekening van 1434 vermeldt nog eene andere vergadering-: 
" Item den XXJXru jn wedernaend zo waeren ontboden up der 
« stedenhuns alle de notabie van der stede otnme met hemlieden 
cc raed ende avis, als ,·ander verstelling-he van onser kerke. » 

(3) Stadsrekening. 
(4} Zoo vertalen \vij het fransch woord cc sablons >). « Vluc.ht 

van den zande » zoowel als « zandvloge » is eene uitdruk
king van dien tijd, herhaaldeHik in onze Stadsrekeningen 
gebruikt . 

' 
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stad en schependon1 blijven behouden als op het 
gebied hunner toentnalige \voonplaats, zoo het de 
opene brieven van onzen gezeiden heer en groot
vader otnstandig te kennen geYen, zeggen de 
vertooners. 

Nu, de zee heeft sedert dien tijd zooveel veld 
ge,vonnen dat het grootste deel van gezeide stad 
en schepenclo1n onder \vater en zand ligt. 

Door de noodzakelijkheid gedvvongen hebben 
zij besloten eene andere kerk te doen oprichten 
ter eer van God en van den Heiligen Petrus, n1eer 
binnen het land en op het gebied van hun 
schependOIJ.1. 

De grond voor den bou\v van den nieu\ven 
tetnpel Gods uitgestoken - 2 gemeten en 19 
roeden groot .. _ \Vas voortijds aan de parochiale 
kerk van Oostende door vvijlent J acob Flore en 
andere poorters voor stichtingen tot lafenis hunner 
zielen geschonken geweest. 

De acte \vas vergund onder voorwaarde dat 
tnen Jan Braderie, poorter van Brugge, de rente 
betalen of uitkeeren moest, te zijne baat op 
gezeiden grond vastgesteld1 

• 

Seffens sloeg n1en de handen aan 't \verk tot het 
bou\ven der nieu\~le kerk, de\velke in den loop der 
eeu\ven, ten gevolge der ran1p van 1489, der 
belegering Yan 1601-16042 en van den brand van 
rg Juli 17123 aanzienlijke herstellingen en Yerande
ringen - lees ontsieringen - heeft ondergaan en 
nu onlangs (14 Oogst 18g6) nogmaals de prooi van 
het Yuur is ge\vorden. 

Gelijk deze der andere kuststeden \Verd de 
nieu\ve kerk van Oostende op het uiteinde der 
stad opgericht, om tegen de overstrootningen vol
l~on1en beveiligd te zijn. 

De huidige standplaats der Sinte-Petrus- en 
Pauluskerk 1nag \vel het laatste gedenkteeken 
genoen1d \Vorden van den strijd tegen de golven 
die de geschiedenis onzer stad zoo eigenaardig 
kenschetst. 

De rekening OYer het jaar 1438 Yern1eldt eene 
notabelenvergadering over het vraagpunt van het 
<< toeleeghen van den core van onzer nieu,ver 
kerke. » 

Deze \Yerd den Heiligen Petrus toege,vijd, 
zooals de eerste parochiekerk. 

(1 Rek. 1437: «Item so quam t Oosthende Jac.Braderie van 
« Brucghe, ende buerchmeesters ende scepenen traken bij hem 
<.< omme met l:em te verlikene van der rente van onsen niewen 
« kerchove ». 

(21 Zie verder. 

(3) Bo\Yens, II, 22. Aanteekeningen van pastoor Willemans. 

Den 22 Februari 1-t56 \vijdde de Bisschop Yan 
Sarepta de klokken der nieuvve kerk. 

Den Zondag 19 Juli 1478 k\van1 Broeder Gillis 
Baerdemaeker, Bisschop van Sarepta en Hulp
bisschop Yan Doornik, dezelfde ceren1onie ver
vullen1 . 's Anderdaags \Verd de eerste steen 
gelegd van den toren, door Jan Lan1n1aerd, 
pastoor. Gezegde kerkvoogd, t\vee kinderen: de 
zonen van burgen1eester Cornelis Meegoet2 (Sent
kin) en van Pieter lVIeegeet (Thuenkin), alsn1ede 
Jan La1nbaert, « glaeswercker )) van Brugge, 
leiden insgelijks eenen steen3 • 

\Vat de pastorij betreft, in den loop van het jaar 
1436 vergaderden de notabelen ten schepenhuize 
om de 1niddels te bespreken noodig tot het onder
houd der pastorij der nieuwe kerk4 , waarvan de 
'vethouders, als stichters, het patroonschap Yer
kregen hadden5 

: zulks niet zonder tegenspraak, 
zooals namelijk vanvvege den pastoor van Sinte
Catharina (Jan De Keysere) en den Abt van 
Sinte-Rikiers (1438), \vier aanspraken -door een 
vonnis van Rome vernietigd \Verden, in 14406 , 

en bijzonderlijk vanwege den Hertog van Cleven, 
n1et wien de stad een langdurig geschil had dat 
tot een onderzoek in 14S17 aanleiding gaf en 
slechts in 1455 geslecht 'verd8 • 

(1) Rek. 1 Feb. 1477 tut 3r Jan. 1478 (o. s.): « Minen heereden 
« bisscop van Sarrepten, suffragaer{ van Doornicke, die quam 
u t Oostende wiiden de clocken van der nieuwer kerke, met zinen 
« gheselscepe, IIII kannen wiins. » 

(2) De kronijk zegt Meevoet. Wij geven de spelling der e\·en
tijdige rekeningen. 

(3) « Eccellente Cronike Yan Vlaenderen », door Andries Die 
Smet (stadsboekzaal van Brugge, n. 1001), fo 208. 

C4-) Rek. 1436: « Item den XIJen dach in den oest zo waren 
u ontboden up der stedenhuns alle de notabie van der stede, omme 
<<met hemlieden raed ende advis te hebbene, waerup dat men 
<<best de fabrike, de prochiepape ende costere va~ der nieuwer 
<< kerke doteren ende voorsien zoude van zekeren· jncommene, 
« ende ter selver tiid zo was \·er teert te Pi eter Cliekaerts . .. 

. u VII { IIIls. » 

(5) ~ie een voorbeeld van pastoorsbenoeming - in 1467 -op 
het aanbod der wethouders, in F1·agmcnta, jaargang 18go, bl. 4 . 

(ó) Rek. LHO: «Item zo waren ontboden up der stedenhuus alle 
« de notabie van der stede ende hemlieden was te kennen 
<< gheghe\·en dat de sentende van den ghedinghe dat wij hadden 
" te Rome jegens mijn heere den abt van sinte Hikiers ende der 
" kerke van sinte Kathelinen commen was ende dat wij t selve 
<< ghedinghe ghewonnen hadden, ende dat de lettren in de camere 
« ende in den handen van der wet waren ... » 

(7) Het verslag van dit onderzoek besloeg I<J6 folibs. 
(8) Zie rek. 1438, I.t-J-2, 1451, 1453, 1455. -In I.J66 verzocht de 

Zegelaar van Doornik de « collatie » der pastorij ; « . De voor
" noemde buerchmeestre Pieter Pendele ende Pieter Meegoet 
« ghesonden te Brugghe den XXsteu dach van novembre, consul
<< tacie nemen met juristen op t fait van der presentacie van der 



• 

DE STRIJD TEGEN DE GOLVEN 

De eerste pastoor of « prochiepape >> was Gillis 
Ghyselin, inboorling 1 

• 

Sedert 1434 bezat Oostende dus t'vee parochie
kerken : de oude kerk in de oude stad, en de 
nieuwe kerk, in het nieuw schependorn. 

De oude kerk verdween slechts met den beroer
tentijd 2 

• 

Doch in de tweede helft der zestiende eeuw 
'varen de inkomsten dier kerk door den tijd en de 
overstroo1ningen zoo zeer gerninderd, dat de kerk-

1neesters der nieuwe kerk genoodzaakt waren den 
priester die de andere kerk bediende een hulpgeld 
te verleenen, om in zijn onderhoud te helpen voor
zien 1 

• 

Om dezelfde reden verzocht en bekwam men, 
in 1S6g, van den Hertog van Cleven en van den 
Bisschop van Brugge, toelating om de « capelrije 
van der eerster messe >> in die kerk, 1net 33 geme
ten land in« Sinte-Cathelynewest >>gelegen, bij de 
pastorij derzelve te voegen 2 

• 

§ 6. Z eevloede1z der vijftiende en zestie1zde eeztweJz. 

De oprichting der haven, ten jare 1446, " 'aarvan 
wij in het hoofdstuk van den handel omstandig 
spreken zullen, verminderde het geweld en de 
menigvuldigheid der overstroo1ningen, met aan de 
zeewateren eenen uit,;veg te verschaffen die hare 
kracht breken moest. In een stuk der vijftiende 
eeuw wordt er gezegd dat sedert de havenoprich
ting, de duinen en dijken tienmaal 1ninder schade 
leden dan vroeger 3 • Al is de uitdrukking n1isschien 
vvat overdreYen, de bemerking is meldensweerdig. 
Opmerkelijk is ook het feit dat de Oostendenaren 
in hun verzoek om de toelating tot het delven eener 
haven, de bestrijding der overstrooiningen voor 
bijzonderste beweegreden vooruitzetten. 

De strijd tegen de golven was echter niet ten 
einde en gaf van tijd tot tijd aanleiding tot droevige 
schouwspelen. 

De stad, zegt de straks aangehaalde oorkonde 
van 1483,4 is « berinct van den zeewatere, t\velcke 
« den dyc recht voor de stede zo groot grief ende 
« eracht doet, zonderlinghe wanneer de wint 

« niewer kerke van deser s tede, dewelke an de wet begbeert was 
« van hebbene bij mijnen heere den zeghelare van Doornicke. » 

Den 25 Januari zendt men het antwoord der wet aan dezen laatste 
(Rijksarschief, reg. n. 37293.) 

(r ) Ook met haren eersten geestelijken herder geraakte de stad in 
twist, daar deze zijne pastorij door eenen anderen priester liet 
bedienen en te Couckelaere ziJn verblijf nam. Het geschil duurde 
tot in 1465. Zulke feiten waren niet ongemeen. Zie Rond den 
Heerd, ve jaar, bl. 3:.!. 

(2) In t5o9 en x5r r worden nog klokken van die kerk gewijd 
(stadsrekeningen).- De eenige kerkrekening van voor de belege
ring is die van 1 Juli 1543 tot 3o Juni 1S44 en bevat de rekening 
Yan beide kerken tarchief der Sinte-Pieters- en Pauluskerk). 

t3J Oorkonde van 1483 t Charterboek fo 1:!5), art. 14 van het a·nt
woord der verdedigers. 

\4) Charterboek, fo 122. 

« noort es, dat de dyc voor d oude stede van 
« wyle te wyle in zorghen es van in te ghane ende 
« van verdrynckene, als zy weten ende ghezien 
« mueghen hebben die daer pleghen te verkeerene 
« ende in tyden van stornze t handgheslach ende 
« ja11z1nere van den volcke ghehoo1/t hebben, zo dat 
<< zy ghedwonghen gheweest hebben eene nyeuV\re 
« kercke ende stede te lanrlevvaerts in te makene. 
« dewelcke ooc staet up eenen onghevallighen 
« dyc, zo dat by den inbrekene van dien niet 
« alleene de stede van Oosthen de of N oort V rye, 
« maer ooc t derde van desen lande, zo te duchten 
« es, ondergaen ende verdryncken zoude ... >> En 
elders, de stad Oostende : « staet van heure 
« t heure ter vreese van der zee jn tijden Yan 
« storme ... >> 

Zoo spraken de schrijvers van het klachtschrift 

(1) « Senatus autem oppidi jn Oostenda nobis superioribus 
« diebus per libelturn supplicem judicavlt valorem fructuum et 
« obventionum dic te parochialis ecclesie jnjuria tempestatum et 
« vi 1naiori vicini rnaris jta decrevisse et deteriorem factum ut 
« nisi Reetori eiusdem aliquot annis ex proven ti bus nove paro
« chialls ecclesie jbidem succursum fuerit, jllum hactenus com
« mode vi '.:ere non p otuisse neque posse. »- Charterboek, fo 199 

(Oogst I57 I l. 
(2) Charterboek, fo 199 v. -Rekening der stad Oostende, x566-

r567, fo 46: " Den twaelfsten jn ougst, so waeren Jan T oors, Burch
" meestre van der Courpse ende Nicaisin Le Roy, greffier, g hede
" puteert te reysene an den Ecu. Vadere jn Gode den Busschop 
"van Brugghe, omme met hem te adviseren ter cause van der 
« Capelrye van der eersten mes se jJl, de ot,de kercke, dieHeer Joos De Clerck 
" woonende te Carternarek in zyn handen heeft, met driendertich 
<c ghemeten lants, ligghende jn SintcCathelyne west, toebeheer ende 
<c dezelve capelrye, ter voorseide oude kercke. Ende alzo volghen
" de d1en te solliciterene, dat dezelve zoude moghen toegeschict 
" wesen (midts dat se castrael es ende personnele residentie requi
« reert), an deCure en de Pastoraige van der ouder kercke, ghe
« merct den voornoemden Pastoor nyet moghelick es hem roette 
"jeghenwoordeghe winning he te ontdraeghen .. .. » 

• 
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De stad ontving last den gezeiden dijk op de t\vee 
n1eest beschadigde plaatsen behoorlijk te herstel
len, op de n1anier in de overeenkon1st van dit jaar 
beschreven. 

Die van Oostende hadden zich beklaagd over de 
nalatigheid, vanwege de sluis1neesters van het 
\Voutertnansambacht, op het stuk van het onder
houd der duinen ten V\'"esten en oosten der stad, 
de\velke zoodanig gen1inderd \Varen, zeiden zij, dat 
de stad meestendeels in zee lag r : de comn1issaris
sen gelastten hen de \Yeet daarvan te doen aan de 
Schepenen van het Vrije en in geval van nalatigheid 
van hunnent"Yvege, de con11nissarissen binnen veer
tien dagen te ver\\·ittigen. 

Op Sint-Stevensdag van het jaar r5r6 bracht de 
Yloed erge schade toe aan de dijken, kaaihoofden 
en andere zee\Yerken2 

• 

Even ge''Teldig \varen de storn1en en \Yatervloe
den van 5 Nove1nber r53o - die een deel van 
Zuid-Beveland vernielden en veel huizen te \/'lis
singen \vegspoelden3 - en van 2 :\oYcmbcr r53r. 
De groote nieu\ve <.lijk, een jaar tE' Yoren opge
Inaakt (r53o), \vas te Oostende geheel afgc~broken 
en "\Veggespoeld; hoofcl- en katteipijlen \Varen los
geraakt en \veggedreven. De herstcllings\Yerken 
waren berekend op 4-tooo guldens~ . 

Groote schade richtte de vloed van r55g aall_ in 
vele plaatsen der Nederlanden in het algen1een. 

De zee\verken van Oostende \Yerden afgeslagen, 
gebroken, « gheput )> en beschadigd, 5 <lern1ate dat 
stad en streek in groot gevaar \Tan OYerstrooming 
verkeerden. 

Deze van Allerheiligendag I S70 overtrof in 
gc\veld en schadelijke geYolgen bijna al die der 
zestiende ecu\v. Een aanzienlijk gedeelte 
128 huizen - van Scheveningen in Holland ver
d\veen in de zee6 ; te Veere, in Zeeland, \verden 

• 

t\vee dijken gebroken, kaaien en hoofden erg 
----- - --- ·--- --·--- - - . ---- ---

(r) Fo 88 v. « ... veu quilz vouloient demonstrer a veue d eul Ie 
« dommaige estre advenu par la coulpe <.les dits du Franc qui na
« voient entertenu des deux costez de la ville les duynes, lesqueUes 
« s estoient tant amoindries que la ville estoit pour la plus part 
"assize dedensla mer .. . » Hierop antwoordde het Vrije · << la di te 
CJ ville non plus avant estreen la mer qu elle n estoit alors que la 
« di te dycque leur estoit delaissee, et se les duynes estoient amoin
" dries , pareillement estoit la ville » (f 0 89). 

(2) F 0 8o v . 
(3) Luidens een lied vermeld in Paul Fredericq's « Onze 

:çlistorische Volksliederen van voor de godsdienstige beroerten 
der 168 eeu\v » (1894), bl. 71-72. 

(4) Charterboek, fo 9{l v. 
(5) Uitdrukking eener oorkonde. 
(6) Zie het gedichtje op eene oude schilderij in het Stadhuis 

van den Haag, afgedrukt in de « Batavische Oudheden» van 
P. Cluverius (1709) . 

• 

gehinderdr ; Dordrecht en Rotterdam stonden 
onder vvater. Nader bij, te Nieupoort, liet de 
overstrooming zich ook gevoelen2 

• 

vVat onze stad betreft, \vij zullen het woord 
laten aan de Oostendenaren zelven, die in hun 
vertoog tot den vorst zeiden dat zij « bij den 
« vreeselieken te1npeeste ende hooghen vloede, 
« geschiet Alderheleghen ende zielendaghen jn 
« t jaer xvc tzeventich lestleden, zulcx dat binnen 
« 's 1nensschens gedyncken diergelycke niet geweest 
<< en js », aanzienlijke schade geleden hadden 
hadden « duer t vuyt,verpen van diversche van de 
<< voorseide catheyehooffden, het afspoelen ende 
<< schueren van de dycken, jnvallen van de cayen, 
<< t vercrancken Yan de sluysen ende andere zee
« wercken, met zulcker eracht ende violentie 
« toegegaen dat het oude scependon1 jnundeerde, 
<< ende zonder de gracie van God Aln1achtich ende 
« de groote weere ende hulpe van de ghemeente, 
<< zoude ooc het nieuwe scependom 1netter havene 
« gheinundeert ende t zee\vaeter t allen canten 
« alsoe zynen cours gheno1nen hebben, in onsen 
cc lande van den V ryen ... 3 » 

J)e ge bouvven der stads\vijk de Meet genoemd 
hadden insgelijks veel van den storn1 geleden4 . 

Onder andere bijzonderheden die \vij in de 
Stadsrekeningen 01ntrent dien zeevloed aantreffen, 
zijn de nan1en te vermelden der poorters die hunne 
zeilen leenden om voorloopig de scheuringen te 
dekken in de dijken door de zee veroorzaakt en 
om het be\varen der herstellingsstoffen, waartoe 
ook de zeilen van het stadsoorlogschip benuttigd 
werden5 • 't Waren: 

ADRIAAN VELTERS, leende eene nieuwe eneene 
oude « drijffok >) en eene cc toochfocke )) ; JA.coB 
GHEERTSONE, eene cc blinde )) en eene nieu\ve 
drijffok; CORNELIS HOOFT, eene groote drijffok; 
COR:NELIS LAMPSINS en BASTIAfu.'f BREYDELS, 
elk eene drijffok ; LAUREINS THEEUS en VICTOR 
DE BuDT, elkeene fok; MARCUS HANCKE, burge
meester, eene drijffok en eene << baldavit (boldaerd ?) 
focke )) ; NICOLAAS VÈLIJ)ICX, eene cc blinde )> en 
eene fokke ; ANDRIES VERHELLE, eene cc voor
focke » ; ELIZABETH MUENICX, eene geteerde 
drijffok en een ander zeil ; PIETER COLENHEINS, 

(1) Ermerin3, Geschiedt1us der stad V ere, II, bl. J7J-4 . 
(2) « Den II N ovembris I 57o in festo animarum, pridie fuzt enundatio 

<< (sic) marls magna valde.» Aanteekening op eenen der wetsregisters 
der stad Nieupoort. 

(3) Charterboek, fo 184 v. 
( ~) Stadsrekening 1S69-70, fo 45. 
(5) Rek. 1570, rubriek van buitengewone uitgaven. 
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twee zeilen; JAX YELIJXX, ook eene nieuwe drijf- j 
fok en touwen ; eindelijk CüRNELIS KIE::-< die 
voor zijne schipsfok slechts den kost van het 
t e huis brengen en droogen begeerde. 

\'oor die 21 zeilen en fokken betaalde de stad 
eene schacleyergoeding van r66 ponden schellingen 
parisis' . 

Verclers vermeldt de rekening den onkost van 
een dertigtal manden en korven in de dijkwerken 
verbruikt, van bier dat (( binnen der tijt van der 
dicaige in den noodt bij de hulpers » gedronken 
was geweest alsmede van het wederhétlen van 
pijlen en planken door den vloed tot het strand 
van Vvenduine gedreven . 

't vVas ook een zware vloed deze die - juist 

!:i 7 s . Verwer-ingmiddels. 

De noodzakelijkheid eener aanhoudende worste
ling tegen de woelige zeewateren had de Vlamingen 
reeds vroeg met de kunst van dijk-en andere zee
werken aan te leggen bekend gemaakt, ja hen in dit 
vak zelfs eene groote bedre\renheid doen bekomen. 
Des te lastiger was de worsteling, daar onze voor
vaderen, met het gebruik van ciment, beton, meta
len grondkisten, en zelfs met steenen kaaimuren 
en arduinen galtbrekers en zeedijken onbekend, 
zich met de meest bij de hand zijnde stoffen, van 
een min weerstanelbiedend vermogen voorzien, 
behelpen moesten. 

Die stoffen wisten zij echter op eene kundige 
wijze te bezigen om de golven te breken en 
de uitwerksels hunner slagen in ruime maat te 
verminderen. 

De voornaamste waterwerken waren, gelijk 
heden nog, dijken of zeedijken, hoofden of staket
sels en katteien. 

De dijken miek men van zand en aarde - goede 
koornaarde, zeggen de lastenboeken van r533" . 
De tee des dijks werd gedolven zo voeten verre en 
zes voeten diep in het zand, bestond uit eene laag 
slijk n.n twee voeten en uit aarde en werd einde
lijk gekramd met goede rugge- of tarweglei of 
strooi bossen . 

Het zand haalde men uit de haven ; het slijk uit 
de Yesten, de aarde waar men ze gekrijgen kon. 

(r) Rek. rS7o (Reg. nr 37393 v. h. Rijksarchief), fo 42. 
(2) Reg. n• 27797 v. h. Rijksarchief, « Rekeninghe van der 

dicaige van der Stede van Oostende" (r533). 

vierhonderd jaren na de groote overstrooming 
(r3g+) - in Januari r5g+ plaats greep' . 

Toen, zeven jaren later, Oostende door Aarts
hertog Albertus gedurende drie jaren belegerd 
werd, speelde de zee geene onbelangrijke rol in 
dit tijdvak en zoowel belegeraars als belegerden 
vvisten meermalen te spreken van ((die afgrijselijcke 
(( tormenten van de zee, die ons dach ende nacht 
(( bestormden » 2

• 

Doch zoo ver zijn wij nog niet gekomen. Een 
woord nu over de middels tegen de dolle zeebaren 
door de inwoners eertijds gebruikt. 

De Z eewer keu. 

Dikwerf ziet men de stad zoelen zenden halen te 
Nieupoort3 • 

Men versterkte den dijk met zijne glooiing te 
bekleeden of liever te (( bepoten » en te krammen 
met strooi4 , brom of brem5 - een kort gestamd 
plantgewas uit de heidegronden (in 't Iatijn genista, 
in het fr . ge11êl) - om het zand te vangen en te 
behouden6 • Eene zonderlinge rubriek onzer oude 

(r ) Notulen der Staten van Zeeland, jaar r594· 
(2 ) Fleming, b. Joo. 

• 
(3) Rek: r536, fo 5 v. : "Diederic Kelewaert van der Nieupoort 

« over den coop van elleven scepen zoon te III {, p van elcken 
scepe. " Zie hiervoren, bi. 26 laanteekening •. 

Rek. r555, 32 v. : « Betaelt den XVII011 jn ougst Pieter Hoens 
«van der Nieupoort over de leveringhe van vier schepen scorre
" zoden om me t maken van der sluus ofte spenye ter wiele XII {,.n 

(4) Rek. r5o5. «Dit sijn de costen van den stroye dat men ghe
" poot hei ft benoorden den niewen di ken omme te hoghene ieghen 
« de zee. » 

Rek. 1404. Rekening« van stroye, gleye ende ouden deken. -
« Eerst om me t maken, repareren, t crarnmen van de dycken, vel
<< dammen, van de ofgheulen den dycken, t poolen jeghen den 
« vloghe van den zande, up de dunen ende t legghen van den 
" stroye !.>achten den rysen alzo wel bewesten der stede ale boosten 
« als binder stede te di versschen tyden. n 

( 5) Rek. 1428 : « Item zo waren ghesen t te Bekeghem J acob 
« Christiaens ende Pieter Meynaerdt omme te copene een quanti
" teyt brooms omme te potene hier jeghen de zee. " 

( 6) Rek. I 43 r : << Dit zijn costen van brome die ghepoot es ti eg
"hen de zee om me de vlucht van den zande. » 

Ziehier wat men leest in eerte oorkonde van r5n.z (Charterbcek 
fo 89 v. ) : ... « Vestue et l>outee destranet armee pardessus d une 
« haulteur de cloyes a la fachon de Hollande, ancree d'ancres de 
« bois deuement comme l ouvraige Je requiert. Et au piet d jcelle 
« dycque sera mis ung d11ycluldam, dont les peus (pimx) seront mis 
« si x pi ets en terre et deux piets dehors, garnis Jes trois pi ets en 
« hault d asselles bi en jointes et serrees telerneut que le sablon ne 
u peust co uier parmy, desq u els trois pi ets ainsi garnis d asselles 
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stadsrekeningen is die betreffende de overneming, 
door -de stad, der bouwstoffen voortkomende van 
de toen meestal strooien daken van afgebroken 
huizen: wij hebben reeds de gelegenheid gehad 
de oorzaak te doen kennen der menigvuldigheid 
yan huizenafbraak in de oude stad, in den tijd dien 
wij bespreken. Met die stof vulde men de diepten 
en putten in de duinen. Men leze bijvoorbeeld de 
volgende uittreksels : 

« Dit ziin costen van stroye ende van ouden 
« deeken dat ghepoot es tieghen de zee ende 
« gheworpene j n de pitt~n >> 1 

• 

« Betaelt den XXIIJen jn April anno r533 
<< diveerssche persoonen van XIIIm preter drie 
« quartier oudt dec, con11nende van de afghe
« brooken huusen jn de oude stede ende dat 
<< ghedaen draghen jn de dune te .IIII [ 
t duust »2 

• 

Op de benuttiging van mest tot dijk- en duinstof 
hebben wij hooger gezinspeeld3 

• >> 

Jn 1453 bestond er eene stadsverordening die de 
in,voners het vervoer oplegde dier stof naar de 
« schorre, » op hunnen kost'~ , doch uit de reke
ningen van later jaren blijkt het dat de in-vvoners 
dien last liever aan de gemeente overlieten5 

• 

De duinen onderhield en versterkte voorname
lijk met doornen en brom6 alsook met rijshout om 
<< de vlucht van den zande. >> 

Te Ghistel en Eerneghem ging men« catterys >> 

en het << \vay » van wilgen koopen7 • In een 
vertoog, ten jare r63r tot den vorst gericht, leest 

<< 1 un sera en terre et les autres deux dehors, et soubz jcelluy 
« duyckeldam serent fais encoires deux samblables duyckeldams 
« disdantes l un del autre de VIII piets.pius on moins . .. n 

(1) Stadsrek. 14J2. 

(~) Stadsrek. r532, fo 29 v. 
(3) Bl. 22, 1 e kolom, 2 e aanteekening. 
(4) Rek. 1 4SJ : « D ordonnancie dat elc zijn mes levere ter score 

« zonder der stede cost es binder dese jaerscare honderhouden ... " 
(5) Rek. I5o4: << Betaelt Pi eter Pauwels van ghenomen hebbende 

« een jaer lanc gheduerende alle t mes van der stede ligghende up 
t< al de ghecautsierde straten, \vech te voerene jn de dunen ende 
« gaten van den dycken >) ••• 

(6) t5u5, fo 38: <<Jan Joris dunheerdere mijns gheduchts heeren 
« van zeeker doorns die hij heeft ghelaten hauwen ende bringhen 
<< hier binder stede, XII [. » 

t5o7, fo z5 : 7000 << wissen om dorens te binden ende ander hout 
« dat ontbonden was » •.. 

Rekeningen der XV6 eeuw ( « di versche costen ») : 
<< Betaelt diverssche personen handwerckers die de voorseide 

<< peerden leeden ende ontloeden, de erde sturtende, t mes 
<< bredende, daer t van noode was, zekere rysen ende hout 
<<stellende jeghen de dycken van der zee, stroy, dornen potende 
<< jn de dunen an beede zyden van der stede, grote houtten helpende 
((ontladen ende laden ende andere diverssche handwerc doende». 

(7) Rekeningen der zestiende eeuw. 

men dat de bijlanders door de Iperleet, en van
daar door de Ghistelvaart en den Moerdijk, naar 
het bosch of het houtland plachten te varen 
alwaar men « faschijnen, staeken, gaerden en 
brandthout haalder . 

On1 zijne I-doekte, zijne duurzaamheid, zijne 
veerkracht en de dichtgeslotenheid zijner deelen, 
speelde het riishout - hetwelk bovendi-en, zoo 
men weet, tegen den zeeworm bestand is - in 
den bouw van waterwerende werken eene ge
wichtige rol. 

Men weet hoe men het rijshout tot het bekleeden 
en versterken van dijken en hoofden gebruikt. Men 
vormt eene of meer lagen of matten lange, rolvor
mige, onderling verbonden takkebossen, de eene 
reeks loodrecht over de andere gelegd. Dient het 
rijshoutwerk tot dijkbekleeding of tot rijsbed, de 
sterkte ervan is in de breedte ; brengt men het aan 
tot bevloering van katteien en hoofden (zinkrijs;, 
dan is de sterkte in de lengte. 

Hetzand vervult de tuisschenruin~ten en- door 
de weekdieren geholpen - doet het hout samen
kleven. 

In de langdurige belegering der stad van r6or 
tot 1604 hadden de voornaamste vestingswerken 
eene bemuring of bekleeding van rijswerk. 

Het rijshoutwerk diende tevens tot bevloering 
der hoofden of staketsels, en droeg in dit geval 
eene lading of ballast van zware steenen. 

Voor eenen vierkanten meter rijsbed van o,5oc 
dik-te behoeft men 35o kilos ballast2 

• 

Daarover verder. 
Terwijl de vlakke glooiing der dijken aan den 

aanslag der zeegolven blootgesteld dezer kracht 
verzwakte, dienden de enkele en dubbele hoofden 
die den dijk tot borstwering verstrekten en voorna
melijk de karteihoofden en d\varshoofden, om den 
slag der baren te verdeelen en te breken. 

Buiten de dijken had men dus nog de houten 
werken, waarvan stof en maaksel omtrent dezelfde 
gebleven zij, al verschillen soms de oude woorden 

(1) Stadsarchief, doozen.- Rek. x555, 3I v.: "Betaelt Pieter 
<< Beernaert woonende jn de prochie van Moere, over den coop 
<< ende leYeringhe van XIIIIc bonden zjjnckrysen, staken ende 
<< gaerden ». 

In de «Vlaamsche Kronijk", bl. 755, lezen wij dat de soldaten van 
Oostende, ten jare 1S94, meester geworden van de sterkte van 
Snaeskerke !< in de busschagen )) trokken om hout en « sytzckrys, 
<c omme haerlieden werken, zo jeghens de zee als elders te repa
« reren, t welcke zy voerden met schuyten naer Oostende. » 

(2) Leest de« Notice sur les tt'avaux publies en Holla11de » door M. 
Ph. Croizette Desnoyers, hoofd-ingenieur van bruggen en wegen 
(Parijs 187~.) 

• 

• 
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en uitdrukkingen der kunst met degene heden in 
zwang . 

Te Oostende lag er Yoor den zeedijk en langs 
geheel de lengte , -an denzeiven een dubbel hoofd 
- het lang hoofd genoemd - rond de I IOO meters 
lana' waan·an de kracht noQ" versterkt werd 

b ' ~ 
door Yerscheiclene katteien en dwarshoofden, elk 
van onge,·eer 38 meters. De dwarshoofden waren 
een slag Yan zeewaarts gaande staketsels tot 
hetzelfde einde dienende als de katteien, op
gericht als zij waren tegen « de stromen ende 
vloet yan der zee ))2 

, 't is te zeggen om Je baren
kracht te breken. 

Die YOoruitspringende "·erken hiet men ook 
«peeuwen)) en « duikers >> 3 • 

In het oprichtei'l Yan hoofden en pijl\\·erken lei 
men eerst en ,.o01·al de « zillen )) , 2 I of 22 voeten 
lang - drie op elke roede lengte - en sloeg men 
onder elke zille drie « grondpijlen )) van gelijke 
lengte, tot op eenen halven voet na in het zand . 
Zillen en grondpijlen werden met rijswerk, houten 
nagelen en << scuttenaghels )) (nu << takkebonten )) 
genoemd, schijnt het) aan elkander vastgemaakt.. 

't \\.as de grondslag van het werk dat bestond 
uit pijlen - 20 tot 22 Yoeten lang -vier oh·ijf per 
roede- op beide zijden Yan het werk, tusschen de 
zillen, << pyl an pyl, alzo naer als t \\·erckelic)) \Yas, 
IO YOeten in het zand, de << vroomste )) en de 
langste << zeewaert. n De pijlen \Yaren aan elkander 
gebonden en gesloten, en versterkt Joor allerlei 
stukken zooals de << gordingen n, onder en boven, 
buiten en binnen ; de << steekbalken » - hetzelfde 
wellicht als onze huidige << steekbanden ''-schuin -
wijs liggende tusschen zillc en pijl ; de << sloofbal
kenn die steunden op decdeugenpijlen n ofcczetters n 
aan de zille vast ; de << steunen, » landvasten of 
" ankers n+ de << schutbalken >>; - waarschijnlijk 
hetgeen onder den naam van << klossen " of << klis
sen >> bekend is, dienenJe om eenf'n naad tusschen 
twee stukken te beschutten - alsmede nog de 
<< sluitpijlen n5 . De rekening van I5o5 maakt 
gewag van ijzeren schoenen (scoen), waarvan de 
pijlen van 't nieuw kaaihoofcl, desluis en de<< cayc >> 

moesten voorzien zijn6 • 

----------------- ----
(r) Charterboek, fo 72. 
(2) Rek. r5o3, fo 26 v. 
(3) Rijksarchief, reg. n•· r6o41. 2 of 3 "peuwen ofte duuckers van 

hou te ofte zyncryse ... streekende van der voorseyde caye noorl
west ter zeewaert jnne. " 

(4) Staatsarchief van Brugge . Reg. n•· r8S7 (r6u) fo 3t v.: 
" Gheeraert Dierycz heelt anghenomen het anbreng-hen van 97 

" corbeelen onder die a~tclul'houttm oft~ la11dvastm van de groo te 
" pylotaige leghen de com " 1 mz). 

(5) Dijkwerkenrekening r533. 
(6) FO 3I. 

Het werk alzoo kloek << gezild n en << gegrond
pijlel >>, << gegord )) en << gesteund zijnde' , moest 
eindelijk nog goed « gelijst >> zijn of voorzien van 
lijsten, « ghecabelt >> vier dm men in de zillen, aan 
weerskanten van het werk. 

Pijlen en balken waren onderling verbonden met 
houten nagelen- boynagl1els, la11dtvastuag!tels, cre
neeleu - die zich met de bouwstoffen zoodanigver
eenzel Yigden dat, om het werk los te maken, men 
verplicht was hetzelve in stukken te slaan. 

De pijlen sloeg men in den grond met den lzeibloll 
- nu het s<::halk genoemd - waarvan de rekenin
gen dik\vijls melding maken : 

<< Betaelt diYerssche personen die te cliverssche 
<< stonden gheheyet hebben jn de caye ende cay
<< hoofden ende andersins• . 

<< II Horen om der heye weghen de XVI pont ... 
XL \ 'III s . 

<< Een nieuwe rync an den heyebloc, VI [XII s. 
<< - VIII calcoenen vermaect an den heyebloc 
<< met VIII crammen. " 

<< - Een bout deur den beybloc wegbende YII 
<< pont ... XXI s . - II hooren vermaect an den 
<< heybloc met II grote sceerssen ... XLIX s.- IIII -
<< aermen an den grooten heybloc wegbende X 
<< zestencleel ... IX[. - Eene aerme Yermaect met 
<< sceerssen ... X.'\JIII s . -\'I aermen omme den 
<< hevbloc ... XY f XII s . >> 3 . . "' 

Het hout k\\·am uit Engeland+ en Holland. In de 
tweede helft der zestiende eeu\\· kocht de stad 
Oostende het hout meestal te Dordrecht en het 
steen te \'ih·oorde5 • 

De hoofden Yulde men met rijshout en steenen. 
:rvien bezigde eerst klein rijshout, 3 Yoeten bO\·en 
de zille, Yervolgens groot rijshout, 3 rijzen hooger, 
<<wel ende dichte ghestm,·et jn elcanderenn, groote 
ballaststeenen, schorre - of zinksteen en genoemd, 
elienden tot de vervulling der hoofden tot aan de 
opperste gording . 

Het zinksteen kwam uit den 'Teemde. 
Ten jare I532 kwam er a lhier uit Frankrijk on

geveer I IO lasten zinksteen ; uit Zeeland 26, uit 
Engeland 6+ 

11) Stadsrekeningen, XVI0 eeuw, ft1ssim. 
(2) Hek. r5o+· 
(3) Rek. r5o5. 
l+) Rek. t5o+ : . 
"Ghepresenteert den bailliu van Zantwy vut Jnghclandt UI<' 

" hier quam by der wet rekening-he doende van den houttc dat hy 
"de wet ghezonden hadde. » 

Rek. t)cd, fo J5 v.: « Betaelt 'Willem Scego van Zantwyc Yll l 

<< Jnghelant van ll c eken ende h alve bomen te XX VI s. p. t sty, 
"ende XL V pylen te XXll s . p. t styc. " 

(5) Stadsrekeningen, passim. 
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~ 8 3 . Geldelzj.ke Beschoztzvi7tgeJt. 

Telkens de zeevverken zan Oostende uitbreiding 
of herstelling Yorderden, zonden de Schepenen 
eenen bode naar de on1liggende dorpen « 01nn1e 
<< daer te ghebiedene dat alle dieghene die bt'ood 
« c.oinuen 'luilden nzetten spade, dat sij hier con11nen 
« souden >> 1 of, \Vanneer het een oproep tot onder
nen1ers gold, « om1ne daer te doen ghebiedene dat 
« alle deghone die diken zvilden nenzen te 11za/?e11e 
« jeghen de zee, hier zouden \villen con11nen t eenen 
« benoen1den daghe on1n1e die te ne1nene » 2 

• 

De eigenaardigheid en eenvoudigheid van de 
taal der oude bescheiden \vas slechts de trou\ve 
,,,.ederspiegeling Yan den eenYoudigen zin der Yoor
vaderlijke \vethouderen die, om de arbeiders der 
zee\verken aan te 1noedigen, de Ylijtigste onder hen 
met een geschenk (jueelkine) beloonden3 • 

In tijden van dringend gevaar n1oest iedereen 
eene hand toesteken ter spoedige herstelling en 
Yersterking der noodlijdende \verken. vVij hebben 
deze daadzaak reeds doen opn1erken. 

Tot den Yerplichtenden dienst na1n het ge
meentebestuur in de jaren veertienhonderd her
haaldelijke zijnen toe\rlucht, een n1aatregel die 

. eene aanzienlijke besparing voor gevolg hebben 
1noest4 • 

Tenjare r5r6, na den vloed van dece1nber k\vam 
er \Verkvolk toe van Ghistel, 1net Yerscheidene 
,, .. ethouders dier stad aan 't hoofd, 01n bij de 
herstellings\verken hulp aan te brengen5 • 

Onder de aannemers der \verken ont1noet n1en 
beneYens in\voners van Oostende, personen afkon1-
stig van ge\vesten -vvaar zulke ondernen1ingen ook 

( r ) Rek. 1403. 

(2) Rek. 1428. 

(3) Rek. 144J: 
" V ietoor Meud ende J an de Gooten (GroottJJt ?) van diversehen 

"jueelkine dese jaerscare ghegheven daechlix ten dijke denghonen 
« die best ghewrocht hadden jn den zei ven dijk ... VII i IIII s. p .» 

-Zie ook de rekening 1442, fo 15. 

(4l Rek. 1437. «Item so waren verghadert buerchmeesters ende 
« scepenen metghaders de notabie van der stede up den zeedijc 
« omme aldaer ghesaemder hand advijs te hebbene in wat manieren 
«men best deuselven dij c breeden wilde, ende was ghesloten dat 
«dat men densetven dij c zuudwaert breeden zoude ende dat bi 
« counestavelerien aclttervolghende der costume van der waecte . " 

Rek. I 44S. Gelijke vergadering: <c ende was aldaer ghesloten dat 
«men denzeiven dyc zuudwaert breeden zoude ende dat bij 
« conincsta velen om me den cost van der stede te spaerne. >> 

(5) " Ghepres enteert den XX VIII en jn decembre burchmeesters 
« ende scepenen van der stede van Ghistele h ier commende met 
«zeker menichte van volcke helpende vermaken de dycken ende 
" sluusen Sin te Stevinsdaghe jnneghevloeyt, zes cannen .... » 

dik\verf eene noodzakelijkheid \varen, zooals Zee
land, Beoostenblije, Westdorp, Wachtebeke, 
Assenede, Bocboute en voornaamlijk Watervliet : 
al plaatsen gelegen in Noord-Vlaanderen, nabij de 
oevers der Scheldei . Ten jare r55g zien wij de 
\Vet naar Vlissingen eenen man zenden halen «hem 
verstaende an de zee\vercken », om he1n nopens 
zekere alhier ontvvorpen \Verken te raadplegen. 
Frans Pieterssone k\va1n dien ten gevolge naar 
Oostende2

• 

Doorgaans nan1en een betrekkelijk groot getal 
aannen1ers deel aan dergelijke ondernen1ingen en 
deze \Verden in deelen of loten ges1naldeeld: son1-
mige \Verken \varen in tien, ja t\vintig en meer 
stukken gesplitst3 • 

Altijd, eer de stad een werk van belang begeerd 
te doen uitvoeren, beriep zij de voornaa1nste inge
zetenen ten Stadhuize 01n over den toestand te 
beraadslagen en volgens gemeen besluit te hande
len4 . 

Ten jare r5r5 besloot n1en t\vee « notabie ghe
goede 1nannen >> te kiezen, die gelast \Varen de 
sluizen << speien, >> kaaihoofden, kaaien en dijken, 

(r ) Rijksarchief, reg. nr 27797, fo 25 en volgende. 
(2) Rek. 155y, fo 41 v . -Nopens het zinksteen tbl. 24) ziehier 

eenige teksten. Rek. 1So4: « Betaelt diverssche p ersonen Yan 
« zyncsteenen die zy te diverssche stonden uut Vranckerycke, van 
" dezen jare ghebrocht hebben ende der overghegheven omme jn 
« den c.ayhoofden te legghene » (14 [ 7 s.) 

Rek. 1532 : " Vincent Verdieux van Walraveshyde over de leve
« ringhe van eenen grooten boot zyncsteenen by hem ghebrocht 
" vut Jnghelandt ende g hecocht by Nicasius Claeissone, Commis
« saris van der voornoemde dicaige ... II i XIV s . II d. p. Jan 
« Boutaert scipper van Rouaen vut Vranckericke, over de leverin
« ghe van eenen grooten hoop zyncsteen ligg hende up de caye, 
« ghecocht by de voornoemde ghecommitteerd ... VIII s. IIII d. 
<c - Reg. n r 3 7 399 v. h. Rijksarchief, fo 49 v.: fransch kalksteen 
<c aan de katteihoofden gebruikt» up de rysen voor ladynghe. >> 

(3) Rijksarchief, gezeide dijkwerkenrekening. Zie ook in de 
stadsrekening over het jaar 1576 de posten der vers terkings
werken. 

(4) << Item zo waren ontboden up der stedehuus alle de notabie 
«van der stede omme met hemlieden raed ende avijs te hebbene 
« weder dat men rij sen copen wilde zo men den dyc breeden wilde, 
« ende was ghesloten dat men dijken zoude ... 

<c ltem den vierden dach jn wedernaent zo waeren ontboden up 
« der stedenhu us alle de notabie van der stede om me met hemlie
« den raed ende wis te hebbene hoe dat men de stede best bewaren 
« zoude tieghen de zee ende tieghen den toecammenden ·wintre » 
(enz 1. Rek. 113o. 

• 



48 DE STRIJD TEGEN DE GOLVEN 

n1ct de n1etlehulp van deskundigen te bezichtigen 
en de schcpen(\n tle noodzakelijk be,·ondcn herstel
lingen voor oogen te leggen . Die t'Yee toezieners 
- die ook de bc\Yaking Yan den Bierstal of stads
brou\Yerij ("·aarvan Yercler spraak) in hunne be
Yoegclheid hadden - n1oesten acht slaan op « alle 
pollicien ter "·elYacrt Yan der stede » en genoten 
vrijen toegang tot de schepcnkan1cr, on1 n1ct de 
,,·ethoudcrs de stedelijke belangen te bespreken' . 

Het onderhoud der t\Yee Yoornaan1ste dijken der 
stad : de zeedijk die de oude statl ltcscherinclc en -
de ha YendiJk \YaarYan tlc noordzijde bespoeld \Ycrcl 

door de ,,·atcrcn der ha,~en, die tusschcn beiden 
steden lag, \Ycrd in pacht gege\"Cn"" . 

Jaarlijks had de schou,,·ing Yan dijken en duinen 
plaats, n1et de n1cde\Yerking der afgeveerdi:rden 
Yan het \""rij e en der \Vatering3 . 

Geene plaats op onze kust had zulken hardnek
kigen en langdurigen tegen~tancl aan de zee\\·ateren 
te bieden. ~icupoort lag, zooals nu nog, ver Yan 
Je zee, en de geschiedenis dezer stad 1naakt Yan 
O\~erstroon1ingcn zelden ge,vag4 . 

Blankenberghe, sedert het ten1peest Yan I 33-t
eenige vloellen Yan gering geYolg daargelaten -
\Yerd insgelijks van de zee tatnelijk \\·el g spaard5 • 

Gansch de geschiedenis Yan oo~tencle integen
deel - \Yij n1eenen het oude ()ostende - is n1et de 
\\·isselYallighedcn van eencn aanhoudenden strijd 
tegen de galYen zoo goed als door\\·oven . Geenc 
gebeurtenis bijna 'vier herhaling zoo n1enigvuldig, 
\Vier invloed zoo n1achtig is gc\\"eest; geen stneek
schrift of het had dien trijd zoo niet Yoor bijzon
derste ten lTIÎnste VOOr eene der Y00fl1a~lll1StC 

. 
be\\ .. eegredenen . Alle gelegenheden na1nen de 
Oostendenaren te baat 0111 's vorsten aandacht te 
trekken op de gevaarlijke ligging en den so1ns 
erbarn1elijken toestanel hunner « schaen1ele· stede, 
« frontiere ' 'an der vuldcre zee, draegende ende 
c< lijdende dick,vijlen groote ende horrible ten1pees
(( ten, slaghen ende \ verpen Yan de YlOÏJendc baeren 
<c jeghens de zce,veeren >> alstnede op het kostelijk 

(1) Charterboek, fo 67 en verso. 
(2) Z1e de stadsrek. I52I, fo 36 v. 
(3) Rijksarchief, reg. 373g6, fo 43 v. (Stadsrekening, jaar 1573). 
(4) Te vermelden ziJn die van I394 (Stat.lsrekeningcn van Nicu-

poort), 1464 en I5jt.) (Charters). 
(5) La Flandrt, jaargang 1874-75 (Blankozbr~ghe tt son pasJé 

Juslortque.) 

onderhoud derzclve1 
• Kostelijke ,,·erken inder

daad : de gedingstukken van 148J zijn daar on1 te 
be\Yijzen dat het alon1 bekend stond hoe de in,vo
ners van Oostende jaarlijks op die \vijs << zooYeel 
duizende penningen2 » Yerstnoorclen. 

23g roeden (.1S22m,86) dijken ; 497 roeden 
(7 325m, 78) dubbele en enkele houten k~tteihoofden; 
r3r roeden (rgJom,gS) kaaien; een c< rijshoofd >J op 
het ra'i'acl der ha ·en, 'an 57 roeden (2r8m,88), en 
drie sluizen3 

, zonder te spreken Yan de \Vaterloo
pen en Ylieten - voornatnelijk den nieu\ven 
Oostendsehen \Vatergang -alles Yerslond n1enige 
penningen ! 

De stad tnoest zcl,-e die ,,·erken bekost1gen . 
De n1inste Yer\vaarloozing kon noodlottige geYol 
gen hebben, << ghc1nerct dat bij eenen ghetide Yan 
« cene 'loet al n1ocht verdrinken ende Yerliesen 
« lijf ende goct4 . 

In de Yijft:ienclc eeu\v bedroegen de onderhouds
kosten Yan ha Yen kaaien, sluizen en djjken jaarlijks 
ongeYeer 400 ponden grooten·1 

• 

Het is ons inzicht niet hier cene geschiedkundige 
schets Yan het ClO:tenclsch cc budget >> te geYen! 
het\velk n~•tuurlijk Yecl gen1eens had met die Yan 
de an< lL\re steden Yan '""laanderenó . Alleenlijk ,,·il
len " ·ij hier den lezer optnerkzaam 1nakcn op 
zekere huitenge\Yone n1iddels eertijels door de 
stad gebruikt, ,,·ann ·er zij in geldYerlegenheid 
verkeerde. 

Ten jare I sj I ~tetnden de poorters crin toe dat 
elk 'veerd of reeder ter Yisscherij Yoor elkeen 
zijn~~r Yisschers (\· ~rsta : stuurlieden) 12 ponden 
pari .. is zou hctalenï ; de andere poorters~ eenc on1 
berl'ken<l naar i ·dcrs Yern1og-en ; elk Yisscher n1et 
zijne Ycnnotcn, Jo ponden~ . 

Een gansch cig;:<onaarclig- geldelijk middel, dat bij 
ons voorgcslacht juist geene uitnetning ,,·as, zoo 
de arcbieYen d r ~tacl l~rugge het b<'tuigen9 , en 

------~- - -- -----
(t) ZiC' de oorkonden \,ln t5t8, I56'2, J5ï -~. I577· x5;8 enz .. 

(Charterboek). 
(: .. n CharterboC'k, fo ; 22 : 

« Twelckc groot grief wacrc dat om acht oft thien rycke die 
t< daer wonen enden iet n1ecr, tlewckke lO\ elc J.uusten \· erstnooren 
c< s iaers jn t onderhout \ an hucrheder ha' ene JCghen Je .:ee die 
<c hemlieden force doet. mt<.ls t.lat zoe loep heeft te lant..lcwaerts 
(( jn tlaer zy ghccn plach te heb bene ... n 

(3) Charter van t57I (Charterboek f'' 1S4 v .) 
(4) Rek. x.~og-1o. 

(5) Charter \'an 21 Jnni t.~Qo {Charterboek, n> 55) . 
'6) Men zal hierover u. a. 1net vru~ht \.lC llisttJire d'Oucltnbout·g, ll, 

b l. 5o8 en volgende raadplegen. 
(7) Rek. t53t-32 (Ht'g·. n•· 37354 v.h. Rijksarducf), tu Iv Y. 

(8) F 0 14. 
(9) lnvoltairtl dts ttr•thitJts elf; ltz t1illt tlt B'l't18U· V, 4 ;3-.4 7ï. 
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v..l'aarvan het gebruik heden het afyeerdigen van 
eenen « specialen commissaris» zou wettigen, "'\.Vas 
de verkoop, door de stad, tegen gereed geld, van 
zekere hoeveelheden visch, die zij verscheidene 
maanden later leveren moest, eene Yerhandeling 
die de wethouders onrniddelijk penningen ver
schafte, doch natuurlijk op een schadelijk slot 
uitliep. 

't Was het geval in de jaren I53o en I53I . 
In eerst gemeld jaar verkocht zij acht lasten 

« locaters >> voor 768 ponden parisis1 en moest 
daarvoor, op het tijdstip der levering, 8g5 ponden 
betalen2 

, ZIJ een verlies van 127 ponden. 
Het volgende jaar geschiedde de Yerhandeling 

op eene breedere schaal. 
In de maanden april en mei van dit jaar Yerkocht 

zij 42 lasten haring die met Baafmis (I october) 
geleverd Vt'erden. J)e verkoop « ten meesten pro
fite deser stede dat moghelick ghe,veest es >> 

bracht de som op ' ran 3g3g ponden 12 schellingen 
pari sis . 3 • De stad n1oest 484S [, . 4 sch. betalen4 , 
zij een verlies voor de stadskas van goS ponden 
I 2 schellingen pari sis, of ongeveer 3 .66 °/0 op de 
ontvangsten van dit jaar (24693 [, 6 s. g p.) Die 
« Yoorkoop » van ambts~'ege \Yerd echter door de 
con1n1issarissen, met het onderzoek der stedelijke 
rekening gelast, goedgekeurd om de Yolgende 
bcschou,ving : « Scepenen hebben gheaffirtneert 
« d at dit beleet gheclane es ghe\Ycest omn1e meer
« der scadc te SCU\\'"enc, te \vetene omme 1net 
« dilligencie te maghen repareren de dycken die 
« by d er jnundatie afghevloyt ,,~aeren ende gheheel 
« te nieuten, \vaerup ende by quictancie up elcke 
« partie overgheleit dese partien hier passeren 
cc zullen »5 • 

)nder de buitcnge\vone belast·ingen dient ook 
het « cafcoenghelcl » gerekend te \VOrden: een der 
geld lij ke tnidclels tot \Velke de stad haren toevlucht 
ll'llll ten jare 1533, on1 de penningen te ,·inden 
noodig tot d \;; opbr ngst d r 7000 guld ns , aandeel 
der 1 oort rs ' an )o "' t nel in de lasten ler dijk
'v rk '11 'an dit j aa~·· liet « afcoengheld >l ' 'as 
~~n bel a tin o·, in ' ro ger tij cl ·n nogal in voe cye, 
van 5 "' helling- n aroot n « van el ~ ken cafcoene >> 

- hi t 111 n rtijd '"' de ch ou\v van eenen 
h - c< nd rt_t l sta nel , binde r.. .. t de 

(1) R k . I53o (R . ur 37J53 \yan het Hijk rchief,) fo g. 
( .. ) F o 4 · • 

( J R k. 15 I , to IS \•. 

( ) • 0 61. 

(5) Ibid m. 

Yan Oostende, » toehoorende aan de in\voners, 
\vaarYan de naamlijst in de dijh..\Yerkenrekening 
van dit jaar1 

• Die lijst zal ons later goed te pas 
komen. 

De ontYangst van het c< cafcoengheld » bedroeg 
3og [, I s . grooten. Een bYeede geldn1iddel, ten 
zeiYen jare benuttigd, ,,·as de ontleening ten laste 
der begaede burgers, die 345 [, opbracht. 

Te allen tijde \Vanneer groote \Verken te verrich
ten ''raren, gaven de poorters Yan Oostende blijken 
Yan edelmoedigheid .. 

Wij zien de \Yethouders van 1446 yoor Yier 
jaren van hunne jaarlijksche << lakenen >> ten prof
fijte der stadskas afstand doen. 

Eene geldelijke gift Yan\Yege eenige burgers 
staat in de ontvangsten der rekening van I492- I493 
verrneld2 

• 

Zoo ook in gemeld jaar I533 beyat de rekening 
\Vaarmede wij ons bezig houden eene lijst Yan 
giften, vanwege Yijf en hvintig poorters « ten prof
fycte Yan der Yoornoemde stede in de stede Yan 
huerlieder leeninghe. » De som dezer giften be
droeg 37 ponden grooten. 

Nu, in het jaar r533 bedroeg het aandeel der 
stad I I66 [, I 3 schellingen en vier grooten, \velke 
sotn tnen dekte met de volgende ontvangsten : 

« Cafcoengheld » 3o7-I5-o 
Ontleening 3-t-5- o-o 
Giften 3ï- o-o 
Verpachting van \vijn- en bieraccijns 37 5- o-o 
Stadskas IOI-1 8-4 

I I 66- I 3-4 3 
• 

Toen in het jaar I55g de stad 3ooö [en de poor
terij I 8oo [, moesten opbrengen otn 1net de drie 
naburige \Vateringcn, krachtens octrooi van 7 sep
tetnber I 55g, de kosten te bestrijden der noodirYe 
zee,,· er ken4 , greep er eene t\veeja rige « on1mestel-

(1) Rijksarchief, Reg. 27797, fo 17 en volgende. 
(2) 1492-gJ n. s . (Reg. n° 37315 v.h. Rijksarchief): . 
n Van diversschen poorters van dat zy ghegheven hebben vut 

« jonste ter hulpe van den zwaren lasten van der stede XC L X JI 
s. p. )) 

• nderen ontfanc extraordinaire van diverssche personen up t 
« guend dat zy haven ter bulpe van den nieu'v,en ghedeh·e 111 i 
<<"X\ I s . " (Ibi<l.J 

(3 Rekening der stad, fo 21.) 
(4 ) Rijksarchief, register nr 27799, getiteld : « Rekeninghc van 

(C diverssche dweers, cateyhoofden, ende streekende hoofd n lancx 
cc den noordt zeedyck ·metgaeders jnckel h oofden \'OOr t gherechte 
a by die van Oosthen de vut cracb te Yan den octroye van zyn M aj -
« teit be onst jn wercke te legghene anno 'Vc LIX ende de na r-

vol bende jaeren, daart de ghelanden van be outerm , 
u Vincx ende Camerlync:x ambachten ghetau ·eert zyn ghe 'C t . n 
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linghe n of belasting plaats, op de visscherij en clc 
Yer,vante neringen, zooals de kuipers, lijndraaiers, 
bakkers en n1olenaars, cle schiptin11nerli~den, 

Sineden en taanders ; de Yisscherij naar gelang 
der hoeveelheid visch en haring hier ter haven of 
in YTeetnde havens ingebracht; de andere neringen 
Yolgens het getal vaartuigen te 'vier uitreeding zij 
cl oor leYering Yan eet "·aren of gereedschap nlede
hielpenr . 

De belasting trol Yerder nog al de antiere voor
naine an1bachten, neringen en handel':ltakken der 
gen1eente : elk volgens zijne belangrjjkheicl, zooals 
het an1bacht der ~ inkeliers, der tin1111erlieden, 
beenhou-n·ers, schippers, schoen1nakers, {( laken
snijders », pijnders.! . 

Eene hoofdelijke beL..tst1ng echter trof dt; brou
\Yers, de ta,·erniers of herbergiers, Je kooplieden, 
u.~ << koop\-aarders >> eil eindelijk de eigenaren en 
andere Yoorn<:l.!l1t' poorters, in de vorj.cre kla ... ~en 
niet begrepen. 

Deze rekenin 'r. Yol ,,·etens,vecrdi .. rhcuen voor 
• 

den hc.Lndel en de n1iverhejll van Oostende in de 
• 

zestiende eeu,Y, zullen \Yij in een ander hoof<l '"" tuk 
uit een verschillend oogpunt \veten te benuttigen. 

Doch de groote Ylocclen der zestiend ê:) eeu \\. 
brachten de stad in de onn1ogelijkheid alle n tl ·n 
last te dragen en d\YOngen den YOrst haar nu en 
dan ter hulp te kon1en . l~Yentnin als cl zee\v ·rken 
,,·as de stadskas tegen zu lkc felle ·chokken b staneL 

De herstelling der schade Yeroorzaakt cl >Or <h n 
zeeYloed Yan I So2 \V rel geschat op boven cl 
6ooo ponden pari si 3 

; de \verken "elk d ~tortn 
invloed van I 5oj noodzakelijk n1ieken vergd ·n de 
som van r8oo ponden; bovendien, St;dcrt drie 
jaren, had de stad reeds 1neer <lan 5ooo [ voor 
herstellingen uitgcgcvcn4 . 

De onkost der nood i ge 'verken van I 5 r6 '" >rden 
berekend op de son1 van 24000 L.5 • In 153o 
raamde men de herstellingskosten op 440oo gu1-

dens6 . Het bestek der herstellingen die 11~1 den 
vloed van I55I te verrichten \Varen, bedroeg 

(1) Rijksarchief, reg. n~' 27799, fu I 1 en volg·cnde. 
(2) Algemeene betccl<enis: werklieden; hter: lastdragers. 
(31 Ch.arterboek, fo 88 v. 

(4J Oorkonde van 12 Juli xSo7 (Chartcrboel(, f•J 71 v). 
(5) Oorkonde van 8 Oogst 1S17 {Chartcrb(Jck, fr) 8o v). O<trooi 

om ~o i gr. 's jaars te vcrkoopen. . 
(6) Id. van 8 A prili533 (lb1d. fo go). 

I rooo guldens. f)ic so1nn1en n1ogen Yrij aanzienlijk 
gehecten \Vorden, \\·anneer 1ncn het cijfer in aan
nlerking neetnt de_r inkon1sten der stad ()ostende 
in de jaren Yijftienhondcrd, de,,·elke g26S ponden 
in I So4, I3I5o ponden in I523, r33.t8 ponden in 
I 5-t I bedroegen 1 

• 

De kejzer \vas Yerplicht de stad ter hulp te 
kon1en, zooals ten jare I 53 r, door een hulpgeld 
Yan ro,ooo guldens ~\ in r534j en r55I~ door eene 
geldelijke toelaag Yan 2000 [ . 

:\iet vreetnd zal het voorkon1en dat de aan
palende \Vateringen in buitengev•.rone Oinstandig
heden gelast \verclen een deel der kosten te -
be~trijden, veroorzaakt door de herstellingen Yan 
zeedijken en soortgelijke \Yerken, in \Velker onder
houd zij een onbet\\·i tbaar- alhoe\vel niet altoos 
onbet\\·ist - belang hadden. 

lVIen le st 1n een , ·ertoogschrift Yan het \-rije, in 
r55g, dat bij gebrek aan· onderhoud der zee\\·erken 

Yan Jostendc, cc t landt onder de YOOrnoe1nde 
<< \Vaterynghe van shcer \~· outer1nans ende andere - ~ 

« circutn\'ojsine ghescepen zijn 1net eeneghe groote 
« sprync' loeden ,,·el totten no1nbre van XX\~III 
« of XXX duysent ghetnetèn te jnuncleerene tenzy 
<<dat n·,en daartoe pr0111pt~lick YOorzie . .. )). 

\-an de gelelelijke betrekkinL.fen tu~~chen Llc stad 
o .. tentle en het \\ .. outertnansa1nbacht hebben ,,·ij 

reeels een ,,·oord gerept. 
l )e lezer zal zi( h herinneren hoe lle ::;t.td:>

Ycrt;rooting di 01 h t laat~t~ der YL'ertiendc Cl.''U\\. 

plaats gr ep, \Vat de inliJYing betreft, b~j het 
oost ~ndsch grond ge= bi ~d, Yan eend el cl er \4\ outer
tnanS\\"ab.::ring, de: tad )o "'ten 1-\ aan Lle la!:) ten der 
\Vatering opzi hten~ het \·rije onLlorhcYig nüt:k . 
] e land n in h t schepenclon1 gel~gon betaald~n 
jaarlijks \Vat ringgt;ld6 . 

]~ n~ halv~ t! ll\\·lat r, gelijk Ycrtlêr zal betoond 
,,·orden, 1 i d · vonnishrit::f 'an '2ï • pril 144:~, 

\v -lgcns <1) ü nieu\v ' \\·at ·'rghanc ende ~cipY "lt.:rt », 

het ond ~ rhoutl t1 \r ">luizen Yan dezen (( \Yatergang)' 
en d ~r \Y.ltr3rlnopen di ~nendc tot aJlo!jsing van het 

opper\\ atL'r, t n laste der stad . 
I "Ze laatste had har -n YL rt~~-L 11\Yoordigcr in 

'--, \. 

't bc~tuur d r \Yc.ltcring7 en zond hare afgcYc\_;r-

( 1) Eèn g·tddcn .:...: '2 l pa ris is. 
(2) l~ 0 go. 
{3) Oorkt"nHlc van x5 Juni I534 (C'harlcruocl, t0 9.! ). 
(4) Fu gJ V • 

(5) Chartcrh(wk, 1° 200 \' . 

(6) Charterboek, g·edingstukken van het Jaar I50I . 

(7) Stadstekening 140~. 

.. 
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digden tot de vergaderingen of« meentuchten»1 
, 

alsmede tot het onderzoek der jaarlijksche reke
ning, iets dat doorgaans te Zandvoorde plaats 
greep2

• 

Ten jare rSo2, toen de havendijk - dezelfde 
dijk die door het Vrije aan Oostende op het 
laatste der veertiende eeuw, zoo wij gezien hebben, 
was afgestaan geweest - in eenen deernisweer
digen en voor het Noord-Vrije gevaarlijken 
toestand verkeerde, maakte de stad aanspraak op 
de mede'\verking harer buren tot het bestrijden der 
buitengewone zware onkosten (boven de 6ooo [ 
parisis) gevergd door de herstelling van den dijk. 
Na bijeenkomst tusschen de afgeveerdigden der 
stad en van het Brugsche Vrije onder het beleid 
van twee vorstelijke commissarissen3 

, J. Van der 
Dorpe en J. Van Cauwenberghe, legden deze 
laatste de stad de herstelling op van den dijk, 
gelijkvormig met de overeenkomst van r3g54 . 
Die van het Vrije schreven den toestand toe aan 
de haven die, zeiden zij, « de diepte der zee tot 
zich trok » ten bate der burgers der stad en ten 
nadeele van het omliggende . 

De Oostendenaren legden de schuldophet Vrije, 
dat de duinen ten oosten en westen der stad niet 
behoorlijk herstelde5 • Luidens de acte van rg 
november rSo2 moesten zij zulk een plichtverzuim 
aan wie het aanging kenbaar n1aken6 • Ten gevolge 
van een geschil tusschen beide besturen werd, 
onder het beleid der commissarissen Loys M esdagh 
en Gheraerd Rytn, eene overeenkomst gesloten 
den 14 mei r556, tusschen de stad Oostende 
van de eene zijde, en de sluismeesters en eige
naren der W outermans,vatering burgemeesters 
en schepenen van het Vrije, Yan de andere, 

(x) Id. t.to3-5. « Item den XXJII~-ttt•u dach in Novembre so waren 
« ghe.;end \Villem Weijts ende Jacop Moene ter meentucht in 
« \Voutermans arnb('cht, omme te hoome dat O\·er eendraghén van 
« den atnbochte. » 

Rek. LJ3 ( : « Item den xv('u dach in novembre zo waren 
« ghesent Jan Meegoed, Jan Maertins ende Heinric f. Heinricx 
« Boudins t s heer Woutermanssluus ter meentucht dewelke aldaer 
(( bedaghet was bi den nemers Yan den ambochte, omme de oude 
(( sluus ute te doenc. l> 

(2) Rek. 1579-So, f" 37 v. : « Aan J acop Gheertssone Burch
t( n1cesterc van den t:ourpse ende ~icaisin Leroy, greffier over dat 
(( zy den dieendach neghensten april xv~ tachtenhch gheweest 
« hebbende nner oude costume te Zandtvoorde, ter auditie ende 
•< examinatie van de rekenyng-he Yan s heer \Voutcrmans am
(( boc.h t. . . )) 

(3) Hrievcn van 1 I November I5oz . 
(4l Zie hoocrert bl. 29. 
(5) Charter b oek. 
(6) (c •• .Les duynes , lesqueUes estoient tant amoindries que la 

,< \'Ïlle e.s.toi t p our la pluspart a!size declans la mer ... )> 

krachtens dewelke de gezeide sluismeesters in 
den aanstaanden zomertijd de zeeduinen herstellen 
moesten, waar 't noodig was, tusschen het uiteinde 
van het schependom van Oostende bij 't gehucht 
genoemd « ter Ceure » of« Blutsye >>, oostwaarts 
langs de zee tot aan de « hooghe doornen » alsook 
zoolang als 't doenlijk was, den Ouden Groenen 
Weerdijk onderhouden, in of tegen die duinen 
gelegen1 

• 

Van haren kant moest de 'vatering de stad ter 
hulp komen. Men ziet ze aan deze laatste dik,vijls, 
hetzij eene zekere hoeveelheid « gebinden )> strooi 
leveren of eene toelaag toestaan van zooveel per 
gemet als « bouteghelt » 2

• 

Op een andermaal helpt zij de kosten dragen van 
eenen nieu,ven « steendam »3 of van de verdieping 
van eene ~ratergang4 . 

Met de jaren vijftienhonderd \verd de medewer
king der 'vatering in de herstelling van Oostendes 
zeewerken gewichtiger, ten gevolge der straks 
aangestipte omstandigheden. 

In het jaar I So7 ,op verzoek van die van Oostende, 
gaf vorst Maximiliaan aan twee daartoe benoemde 
commissarissen de 1nacht om desnoods de belang
hebbende '\vateringen bij die stad gelegen eene 
geldelijke medewerking, tot herstelling van den 
zeedijk van Oostende, op te leggen5 • Doch Çle 
wateringen van \\' outermans- Camerlinks- en 
Vinksambachten (laatstgenoemde watering heette 
men ook de watering van Blankenberghe) kwatnen 
in beroep, steunende op de verplichtingen der 
overeenkomst van r3g5, ten laste der stad6 

• Ten 
jare r56r was die zaak nog onbeslist7 . 

(1) Een tweede punt over hetwelk geschil bestond, betrof de 
kaalhoofden en zeewerken der Stad Oostende. Aan deze laatste 
\verd uitstel verleend tot het indienen van hare geschriften tot den 
maandag na het toekomende Hetlige Drievuldigheidsfeest (Char
terboek, afschrift van een « appoinctemeut » op papier . 

(2) Rek 1410, 29 Mei. In de« meentucht>> van Zandvoorde vroeg 
de stad een« ybint » strooi «om me te potene hier jeghens de zee.» 
De meentucht van 20 Mei 141 I stond haar 11 penningen toe per 
gemet in de watering, als« bouteghelt, >> voor den noorddijk. 

-Rek. Oostende. Ao I436. u Item ontfanghen van Gillis Ghizcline 
« ontfanghere van myns heere Woutermans ambacht, in hulpe ende 
« secourse van onsen winterhoede, over twee duust b outen die ter 
« laetster neminghe der stede jaerlicx gheconsenteert waeren 
<< VII L. )) 

(3) R. 14.::>2-3, meentucht van 16 juni. 
(4) R. I ,~o5-6, « verdelving »toegestaan van den vliet « leighende 

\vestwaert van der stede. » 
(5) Charterboek, fo ·200. Brieven van 12 Juli J 5o7. 
(6} po 178 v. Brieven van 6 No\·ember t5og. 
(7) Zie het vonnis van 19 juli t56! {Charterboek, {os gS-1 10). 
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In I533 1 en I55r 2 had de \Vatering van het 
\Voutern1ansambacht haar aandeel, op bevel des 
Vorsten, in de kosten der herstellingen der bescha
digde zee,verken te Oostende. 

Ten jare r55g '''erd deze ged,vongen Inede\ver
king tot de 'vateringen van het Ca1nerlinks- en 
van het Vinx (of \ 7inks) atnbacht uitgebreid3 • 

Deze laatste kvvatnen in hooger beroep bij den 
Grooten l~aad Yan rviechelen, 'viens uitspraak 
(r56I) haar ongunstig \Vas. Zij n1oesten dus, in haar 
eigen belang, de stad Oostende den strijd helpen 
volhouden. 

Na de groote overstroon1ing van N oven1ber I 570 
n1oesten niet alleen de drie pas genoen1de 'vaterin
gen, 1naar ook de aanpalende of daaron1trent 
gelegen \vateringen, een deel der onkosten dragen 
van herstelling der noodlijdende dijken en hoof
den van Oostende. Philips II schonk duizend 
guldens ; de stad moest dezelfde son1 opbrengen ; 
tien \vateringen: Woutern1ans, Camerlinks,Vincx, 
()ost- over- de-Ware , Ghistel , Zevecotenhoek , 
Vladsloo, Eycsluis, Groot en Klein Reygersvliet-~, 
hadden dubbel zooveel te betalen, bij tniddel eener 
grondbelasting, berekend volgens de nabijheid en 
belangrijkheid van iedere \vatering, en van eene 
belasting op de tienden, 1neulens en Yisscherij der
zei,~e. 

\;vij achten het de 1noeite 'veerd, 0111 reden Yan 
het belang dat zij aanbieden, eenen blil~ te werpen 
over de stukken van het beroepsYonnis van I 56I, 
\Vaarop er straks gezinspeeld is ge,veest. 

De \vateringen en de schepenen van het Brug
sche Vrije, als oppersluisn1eesters, be\veerden dat 
de hen opgelegde n1edehulp on,vettig, onrechtig
Yeerdig en nutteloos \Vas. 

De \Yatering Yan het \Voutertnansan1bacht Yes
tigde de zoogezegde on,vettigheid van het octrooi 
Yan I55g op drie ge,vichtige acten, van de jaren 
I3g5, 1443 en ISo2, onderscheidenlijk den onder
houd Yan den haYendijk, door het Vrije aan 
Oostende in eerstgen1eld jaar afgestaan, Yan den 
« oostendsehen ,,·atergang » en Yar.. alle andere 
zee,Yerken ter beschern1ing dezer stad gen1aakt, 
-- --

(1) F 0 2 0 6. 

(2) F 0 2ug . 

(3) po 213. Bric\·en \'an 7 September r55g. 
(;~} Charterboek, fo 184 en volg. Ac te \·an 19 ::\o\·ember 1S7t. 
Het versla_; van den deurwaarder nopens de bekendmaking, 

door hem gedaan, van dit octrooi, den 22 December r57I, ten 
sche~enht~ize \·an het Vrije, Yermeldt dat 2 schepenen en een 
penstonans protest aanteekenden teo·en de uitvoerinrr ziJ"ner . ~ ~ 
lastgev1ng •Stuk van 24 Dec. rS71 ). 

te haren laste leggende, zondereenige tnedehulp1
• 

On1 de onrechtveerdigheid en nutteloosheid Yan , 

het octrooi te be,vijzen en de geëischte geldelijke 
n1ede\Yerking te verstooten, vertoonden de \Vate
ringen den. toestanel alsn1ede de lasten van onder
houd en herstelling harer eigene dijken, sluizen 
en dergelijke "\Verken, alsook - \vat de Vinks
en Can1erlinksambachten betreft - het gebrek 
aan voordeel uit de zee,verken van Oostende, 
zich genoegzaan1 beschut achtende door den 
havendijk, dien de Oostendenaars n1oesten onder
houden2. Zij be\veerden zelfs dat de sluiting der 
haven van Oostende de on1liggende \vateringen ten 
voordeele strekken zou. 

Zulks n1aakten zij op uit ecne topografische of 
plaatselijke on1standigheid \Vaarop 'vij Yroeger 
ge,vezen hebben, nan1elijk de uitspringende ge
legenheid der Oude Stad van Oostende de''"elke, 
volgens de klagers, de baren met verdubbelde 
kracht tegen de oostelijke en "\vestelijke duinen 
• 

JOeg. 
Daarom opperden zij de eenvoudige gedachte, 

de Oude Stad op te geven, hetgeen, zeiden zij, 
voor geYolg zou hebben : ten eerste, eene ruime 
vertuindering van uitgaven voor de stad en ter
zelfder tijd voor de aanpalende "\Vateringen ; ten 
t\veede, de vervulling en verzanding der haven(!); 
in de derde plaats de vergetnakkelijking van 
het onderhoud des havendijks, « t oude scepen
<< dom ghejnundeert ende de havene bedorven 
« \vesende . .. » ; ten Yierde, de nutteloosheid Yan 
« sluizen of « speien » dienende on1 « t zoutte 
« \vater te vanghen ende up een leech "\vater 
<< diepte te makene >> 3

; eindelijkeene vertuindering 
van schade aan de aanpalende duinen, door het 
verd,vijnen van den wederstandbiedenden uit
sprong gevorn1d door de Oude Stad ... 

v\' at de bedoelde lasten der \VaterÎngen aangaat, 
de \V outermanswatering liet hoorèn dat zij sedert 
I55I 'vel 35oo ponden grooten voor \vaterings
\verken had uitgegeven4 en dat er aanzienlijke 
uitgaven te voorzien "\Varen ;- boven de I I75 [ 
groeten - uit hoofde van eenen nieU\\'en dijk 
ten ,, .. esten van Oostende, herstellingen aan de 
sluis - de \V outermanssluis, gelegen op de plaats 
Yan het later opgericht Sint-Albertusfort - aan 

(IJ Charterboek, fo gg-too v. 
(2 } Ib. fo 100 v. 
(3) F 0 101. 

(4) In I556 had men eenen nieu\ven dijk en « inlaghe >> ter· 

\\·esten der stad opgericht. In het laatste setzoen \\'as een nif.'u ·.vc 
« kleidijk » ten oosten gemaakt ~cweest (Onkost 76 i gr.) 

• 
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« speien » en bruggen - namelijk aan de Snoux
heulebrug en de Sintf?Catharina-brug - en van 
eene nieuwe afmeting der landen. 
D~ze afmeting greep werkelijk plaats ten jare 

I5"5g, zoo 't de bestaande liggers betoonen. 
Die der Vinkswatering wisten ook van zware 

lasten te spreken, namelijk van eene jaarlijksche 
uitgaaf van 3oo ponden grooten sedert een tiental 
jaren en van eene reeks noodige werken, waarvan 
de gezamenlijke onkost geschat werd op ongeveer 
nSoo ponden: onder andere de herstellingen aan 
de versche sluis, aan de duinen, die grootelijks 
geminderd en gekrenkt waren, aan de lei van 
Blankenberghe. 

Rond de 370 bruggen - waarvan toen een 
honderdtal gebroken of beschadigd waren -
hadden zij te onderhouden. 

De Camerlinkswatering had insgelijks hare lijst 
noodige werken: een nieuwe weerdijk en« inlaghe » 
bij Walravenside', alwaar een weerdijk en drie 
schinkersdijken kwamen gemaakt te worden ; de 
verlenging der sluis - tusschen Middelkerke en 
\Valravenside gelegen; - de vernieuwing van !25 
" ghebinden » aan dezelve ; de verhooging van 
den dijk, de « Dyserick » genoemd. Men schatte 
den onkost op meer dan 2386 ponden. Hare 
gewone lasten bedroegen zoo iets als 200 ponden. 

Eene andere meldensweerdige reden - vooruit
gezet door die van Camerlinks en 's heer Wouter
mans- werd ontleend aan de weerdevermindering 
hunner landen, uit hoofde der erop wegende lasten, 
zooals ervelijke renten, zware «scimprighe» renten 
in den« spycker »van Brugge, « penninckrenten», 
proostschulden3 , « pointinghe » en « zettinghe ))4, 
dermate zeiden die van het W outermansche5 , dat 

• 
soms de opbrengst van de pacht niet toereikende 
was om de lasten te betalen, zoodat er grond
eigenaren waren die hunne landen - en groote 
stuk ken zelfs - zouden willen verlaten en zelfs geld 
toegeven aan dezen die ze wilden overnemen 
« ende te boucke bekent worden ». 

(x) 264 roeden. 
(z; Cijns, onder vorm van zekere hoeveelheid koren, aan den 

graaf verschuldigd. 
{3) 't Is te zeggen schulden ten bate der proostdij vant Sint

Donaas te Brugge waarvan wij hooger eens reeds gesproken heb
hen. Men bedoelt hier in het bijzonder de dorpen of parochien 
Slijpe, Mannekensvereen Middelkerke (f0 xo5 v.), die van 't Ca
merlinksambacht deel maakten. 

(4) Twee woorden die den zin van belasting hadden en schijnen 
overeen te komen, het eerste met onze rechtstreeksche, het tweede 
met onze onrechtstreeksche belasting. Zie E. Gailliards. Glossairt, 
b i. 280-28 I, 

(5) Fo 101 v. 

Die van 't Camerlinksche spraken niet anders 
en voegden daarbij' « dat de jnwonende van den 
<< lande ende prochien liggende ontrent de stede 
«van Oostende grootelyck beswaert ende gejn
« teresseert waeren by toedoene van der havene 
« ende port van Oostende duer dien dat de vremde 
« scippers ende bootsgesellen aldaer getydelic 
« arriveerende ende geenen middel hebbende 
« omme by te levene hemlieden vervoorderen jn 
« grooten getale te landewaerts jnne ende up den 
« landtsman te commen leven ende teeren, tot 
« huerlieder grooten onverdragelicken costen, zoo 
« men by experiencie dagelicx zach gebueren. » 

Eindelijk trokken de belanghebbenden der vVou
termanswatering eenen bewijsgrond tegen de stad 
uit den geldelijken toestand van hare inwoners, 
dewelke volgens hunne zienswijs de gedwongen 
medewerking der omliggende wateringen geenszins 
wettigde. 

Van de Oostendenaren werd er immers gezegd 
dat zij waren : « jnwonende ende gegoede van 
« dewelcke waeren gemeenlick rycke ende wel 
« gestaede lieden, doende groote negociatie ende 
« treekende t princi pael proffyt commende van der 
« zee, zoe huerlieder negociatien genouch be
« toochden, als hebbende wel XXX ofte XL 
« buyssen varende ten harynghe ... 3 » En wat het 
jaarlijksch inkomen der stad Oostende betrof, de 
beroepers beweerden dat het aanzienlijk genoeg 
was, getuige daarvan verscheidene « nyeuwe 
« costelicke wercken ende edifficien, daermede 
« sylieden de voorseide zeewercken wel volbrocht 
« zouden hebben. )) 

In hun antwoord lieten de gedaagden de na
deelige gevolgen uitschijnen voor den vorst en 
voor het omliggende - dat aan het buurschap 
van Oostende de volgens hen betrekkelijk hooge 
weerde zijner landen te danken had - van het 
vernietigen eener bloeiende eri nuttige haven, en 
zulks door de verbreking van een octrooi dat 
geene nieuwe gebruiken inbracht4, de wateringen 
geenen overtolligen last - twee of vier stuivers 
het gemet - oplegde en noodzakelijk was om den 
goeden wil der inwoners van .Oostende en hunne 
stadskas ter hulp te komen. Deze laatste was door 
de lasten van dergelijke werken, van oorlog, van 

(1) po I 05 v. 
(~) po 102 V. 

(3) po 102 v. 
(4) Geheel waarschijnlijke zinspeling op een octrooi van 8 mei 

x5r5 , waarvan het afschrift vermeld staat (als afschrift en niet als 
oorspronkelijk stuk) in het Charterboek der stad. 
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oorlogschipuitreeding tot bescherming der vis
scherij en door de vermindering van zekere inkom
sten, namelijk van de wijnaccijnsen, hard gekrenkt 
en - ten bewijze het loopende tekort der Stads
rekening (boven de r53g4 [)' - onbekwaam de 
aanzienlijke, reeds aangevangen werken te betalen, 
waarvan de onkost de vooruitzichten - 12000 

guldens - voorzeker overtreffen zoude. Zij (de 
Oostendenaren) hac.lden zichzeiven tot den laatsten 
toe - de ambachten, arbeiders, huurknapen -
tot het opbrengen der nood i ge penningen belast2

• 

De wateringen werden, bij vonnis van 19 Juli 
r56r, veroordeeld tot de boet van lichtzinnig 
beroep3 en dè kosten. 

Alzoo spanden de inwoners van het Oude 
Oostende al hunne krachten in om hun grondgebied 
voet voor Yoet tegen de zeegolven te verdedigen. 
Zoo wij in het begin van dit hoofdstuk lieten 

(r) Een tekort in de oostendsche stadsrekeningen was toen 
geene zeldzaamheid. 

(2 ) Zie hooger, bi. 49-So. 
' 

(3) Amende de« frivol appel», Charterboek, fo· g8-no . 

• 

• 

bemerken, ligt Oostende nog steeds vooruit op 
onze kust' . 

Ziedaar de strijd welken zij, eeuwen lang, met 
taaien moed gestreden hebben. Op hen mocht men 
de leus toepassen van den Leeuw van het wapen 
van Zeeland, uit de wateren der zee rijzend : 
Luctor et emergo: Ik worstel en· kom op ! 

De zee had schoon al het geweld harer schui
mende baren tegen de stad te werpen : de inwoners 
hielden stand en, gelukte het woelig element er in de 
zeewerken te beschadigen of een stuk of een deel 
van hunnen grond te veroveren, de burgers van 
Oostende-ter-Streep herstelden spoedig dijk- en 
pijlwerken; zij bomvelen eenenieuwe stad achteruit 
en met nieuwen moed hervatten zij den strijd tegen 
de golven. Zij worstelden en hielden steeds « het 
hoofd boven water ». 

Ja, de Oostendenaren, gewiegd bij den machti
gen zang van den rusteloczen Oceaan ; visschers 
en schippers, die de golven met ·hunne riem, 
dijkwerkers-, die de aarde met hunne spade door
kloven, 't waren kinderen van de zee ... 

(r) Zie de kaart van Vlaanderen vanPieterVan der Beke ( r5JS) 
heden uitgegeven onder de bescherming v. h. gemeentebestuur 
van Gent (Gent, Drukkerij Van Doorselaere) . 

• 
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TWEEDE HOOFDSTUK 

• 

• 

I. EERSTE TIJDVAK : DE EEUW 

§ I. A lgemeene Beschouwingen. 

Dezelfde zee die de stad Oostende zulke zware 
bekommernissen berokkende, zou gelukkiglijk voor 
hare inwoners eene bron van welvaart wezen : 
zij bracht hun wee en weelde. In dezelfde oor
konde waarin zij wezen op de lasten hunner 
waterwerken, lieten zij hooren dat de nering der 
zee hun voornaamste steun was. 

In het eerste hoofdstuk beschouwden wij den 
oorsprong alsmede de uitbreiding van Oostende. 
De ontwikkeling der stad op het gebied van 

Het vrije oostendsche volk 
't voorvaderlijke, 't christen 
geslachte, 't roekeloos 
zeeminnend vlaamsche diet, 
dat God hier plantte, aleer 't 
d'historieschrijvers wisten 
en, zelfbezorgend, in 
zijn goedheid, wassen liet. 

Dat volk dat oest en zant 
en vruchten wint, al zwerven, 
met lijfsgevaar, in 't veld 
dat nimmer stille en stond, 
't en zij wanneer 't getemd, 
kwam zijne kracht te derven, 
Gods toespraak hoorde, zweeg, 
en zijnen meester vond. 

Dat \'Oik is 't. dat Oostende, 
u vaster als de muren, 
gebouwd heeft, en verwekt 
uit rampe en ongeval. 
• • • • • • • • 0 • 

G. GEZELLE. 

nijverheid en handel, de oorzaken van vooruitgang 
en van tijdelijk verval, de stoffelijke, verstandelijke 
en zedelijke toestand der bevolking : ziedaar wat 
het onderwerp is van het tweede hoofdstuk onzes 
werks. 

Van in de vroegste tijden legden de Vlamingen 
zich op de vischvangst toe en stuurden zij met 
kloeken moed hunne vaartuigen op den onstui
migen Oceaan, om er een voedsel te zoeken dat 
alsdan een woest land, nu en dan door overstroo-
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mmgen en vijandelijke benden geteisterd - ferox 
1'egio et infa:cunda - hun niet altoos even over
vloedig opleverde. 

vVij hebben in het eerste hoofdstuk gezien hoe 
onze kuststreek op het begin onzer jaartelling een 
moerassig gewest was, nu eens onder water dan 
eens droog, waarop er zelfs eilanden vlotten. 

Van Vlaanderens kust mocht men oudtijds 
zeggen wat Plinius in zijne Natuurlijke Geschicde
nis schrijft van 't Friesland : « Daar, zegt hij, 
OYerstroomt de oceaan tweemaal daags eene 
onmetelijke landstreek, zoodat men bij dezen 
eeuwigen strijd der natuur in twijfel staat, of die 
streek tot het vaste land of wel tot de zee behoort. 
D aar woont een armzalig volk in hutten en heuve
len, op zandruggen die zij ter hoogte van den 
hoogsten vloed opwerpen. Toen zij rondom in 
water staan, zou men ze nemen voor lieden die de 
zee bevaren ; maar is de zee terug geweken, dan 
liggen zij daar gelijk schipbreukelingen op strand. 
In de nabijheid van hunne hutten maken zij dan 
jacht op de visschen die met de zee aftrekken . Vee 
houden gelijk hunne naburen, en melk tot voedsel 
nemen, is hun niet gegeven ; niet eens ook mogen 
zij met wilde dieren strijden, want nergens wordt 
er een struikgewas gevonden. Van zeewier en 
biezen draaien zij een slag van garen op touwen, 
waarmeê zij netten tot de vischvangst vlechten. 
Met de handen scheppen zij modder, die zij, meer 
in den wind dan in de zon gedroogd, bezigen om 
hunne spijzen te koken en hunne leden die onder 
den geuren noorderwind versteven zijn, te ver
warmen. Hun drank bestaat slechts uit regenwater, 
dat zij bij den ingang hunner woonsteden in putten 
bewaren »'. 

Het wordt algemeen aanveerel dat in de negende 
en tiende eeuwen de vischvangst beoefend werd 
door al de volkeren op de noordzeekusten gezeten. 

\Vat onze kust betreft, men leze de talrijke 
charters van haringtienden der elfde en Yolgende 
ecuwen om zich van de oudheid der \ 'laamsche 
visscherij en namelijk der vlaamsche haring
visscherij te overtuigen•. 

Eene bijzondere bepaling is den haring toege
wijd in de voorrechtsbrieven door de stad Brugge 
ten jare I35g aan de kooplieden der Hanze 

(1) Historia Nat11ralis, XVI, T. 1. Vertaling van Ad. Duclos , 
op. ci t., bi. x3·I.j. 

(2) Charters der S. Eertins-Abdij (Zie Ann, du Comité .ftamand de 
Franet, V, bi. 64 en volg. ; der S. Niklaais-Abdij bij Veurne. 

verleend' . 't Is ook eene J er waren welke te dien 
tijde de keulensche kooplieden naar den stapel van 
Damme moesten voeren, iets waarover zij zich 
beklaagden•. 

Doch het is slechts van het einde der jaren 
dertienhonderd of het begin der jaren veertien
honderd dat de eigenlijke bloei der vlaamsche 
visscherij dagteekent, ten gevolge eener gebeurte
nis van aanzienlijk belang op het gebied dezer 
nijverheid. 

Wij bedoelen de uitvinding, niet van den haring 
te kaken of gezouten in tonnen (« cacl~tonnen »3) 

te slaan - een woord en een gebruik die in 
Vlaanderen~ en daarbuiten5, in Frankrijk name
lijk6 (caquehareug = kaakharing), reeds vroeger 
bekend waren- maar van eene nieuwe manier van 
dit bewaringsmiddel toe te passen, hetgeen de 
grondslag werd der goede faam van den vlaam
schen « kaakharing >> . De oor konden en geloof
weerdige kronijken laten ons in de onwetendheid 
nopens den juisten aard dezer bewerking, van 
wier groot belang de drukke besprekingen en 
onderhandelingen getuigen, die omtrent dit tijdstip 
onder de vlaamsche zeesteden en met de regeering 
plaats grepen, zoo wij verder zullen zien. 

Men gelooft nochtans, steunende op de heden
daagsche gebt;uiken, dat die bewerking bestond 
in 't zuiveren van den haring van hetgeen eene 
duurzame bewaring ervan hinderde?, dadelijk na 
de vangst. 

Aan deze uitvinding- die .eerst, niet in eene min 
of meer betrouwensweerdige kronijk der zestiende 

( 1) bwmlail·e van L. Gilliodts-Van Severen, II bl. 45. 
(2) Ib. , bl. 42 en volgende. 
(31 " Drie cackharinc tonnen met salpeter; een cacktonne 

serpentine poedre "• leest men in het biVmlaire des Arcilives de la 
villede Bmges, V, 265. Kaak = fr. caq11e (La caque sml toujours Ie 
hareug, zegt het spreekwoord•. Latijn : . cadus; middeleeuwsch 
Iatijn: caqtws. Vgl. Littré komt caque van kaak (ouïe) en caqutr Ie 

harmg = wiroer les ouies. J. Vercouille. ) " Beknopt Etymologisch 
W oordenboek der Nederlandsche Taal '' (18901 verzendt tot het 
woord kaag, van het Ndd. [(ag, verwant met het engelsch keg en 
het On. Kaggi = klein vat. 

141 Rek. der stad Nicupoort r389: " Item den bisscop van 
Yppre een tonne caeckhariinc, coste XII{. •· 

(5) Te Doornik b. v . . in 13\)8. Dagloon van persenen gelast met 
" l'eswardage des Mrms kaqués et sors, amenés, vendus et ~ispensés 
en la ditte \'ille pour Ie bien du commun peuple" (Tournai a11cim et 

modeme, door A. Boziére (Doornik 1864), bl. I6l ).- In 1293 reeds 
was in Kampen de in tonnen geslagen haring bekend (Zie in de 
" Bijlagen tot de geschiedenis van Overijssel », 1896, bi. 326). 

• • • (6) Menagur (XIV• eeuw) : " Hareng quaque sOit m1s en eaue 
fresche "· Ducange wijst op het woord caque/•armc vermeldt in 
eeuen charter van I 337. 

(7) Biographie nationale (I!, art. Beukels. bi. 383): 
« La caque consiste à faire à la gorge du haren;; une incision 

"par laquelle on retire les intestins et d'autres parties visqueusesn. 
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eeu,v1 
, n1aar wel, en dat n1inder dan eene eeuw na 

de gebeurtenis, in eene oostendsche oorkonde van 
1483 uitdrukkelijk vermeldt wordt\ zijn de nan1en 
verbonden Yan tvvee Vlatningen : Gillis (niet 
Willetn) Beukels, niet van Biervliet, zoo tnen het 
altijd zonder stellig bevvijs schrijft", noch van 
Blankenberghe, zoo 't anderen zouden 'villen4, 
n1aarvan Hughevliet, enJACOB KIENvan Oostende. 
Zij \varen het die, on1streeks het jaar 1400, eerst in 
Vlaanderen den haring kaakten of liever, volgens 
de uitdrukking van gezeide oorkonde, « den kaak
haring in zee 1naakten en hier in het land brachten.» 

HugheYliet -dat tnen niet moet verwarren 1net 
Sinte-Pieters-Kapelle, eertijds bijgenaan1d H oucke
vliet5 - V\' as een Yisschersdorp in het atnbacht van 
Ysendicke op den oever der zee gelegen, dat een 
eigen schependein bezat, in 1355 het voorrecht 
Yerkreeg van jaarmarkt en « stapel van haring », 

visch en andere koopwaren, en in den zeevloed 
van 19 N OYember 1404 verdween6 • 

't Is de tV\reede n1aal, doch nog niet de laatste, 
dat v..rij eenen KIEN onttnoetcn, dat oud geslacht, 
'Yiens naam onder de yoornatne burgers en hande
laars, onder de schepenen en stedelijke ambtenaren 
in de xve en xvre eeu-vven voorkon1t, en gepaard 
gaat n1et alle de tnerkV\reerdige gebeurtenissen der 
geschiedenis van het Oude Oostende. Wanneer 
zullen geschiedkundige kennis en vaderlandsche 
fierheid samen,verken otn den naam van J acob 
Kien op onze dagelijks aanzienlijker V\'"Ordende 
naamlijst yan wandelingen en straten te herinneren? 

De haring 'vas dus een YOOrvverp van wcder
landschen handel. De Oosterlingen en Hanzeaten 
verzonden den haring in verscheidene gewesten 
en landen, zooals Frankrijk, Engeland, het 
hertogdom Bretanje, ja zelfs tot in Polen en 
Rusland7. 

1 1 ) Volgens de meening van den schrijver, N. V., v.h. artikel: De 
haring,·angst van l{ampen op Schonen in de 14n eeuw («Bijdragen 
tot de Geschiedenis van Overijssel», uitgegeven door Mr J. Nan
ninga-Uitterdijk, archivaris van l{ampen, en Mr L. Van Hasselt, 
Rijksarchivaris in Overijssel, XI, ze serie, Ie deel Zwolle, De 
Erven. J .-J. Tij l, 1896, bl. 327). 

(2) Charterboek van Oostende, klaagschrift van 148J, artikels 3, 
18, 5o en 67 van het antwoord van Oostende. Zie A. Belpaires 
Notice historique (notas) (enz.), bl. 16-17. 

(3) Dit punt is klaar uiteengezet in de gezeide «Bijdragen», bl. 
326-334. 

(4) La FlandYe, jaargang 187 5, bl. I 1 I en volg. 
(5) lnventaire des archives de l'Etat à Bruges, sect. pycmière, Franc de 

Bruges, Tonze I. Clt.artes, fo XIV. 
(6) L. Gilliodts, Coutume d'Ysendicke, bl. 469.- La Flandre geeft, 

hl. I r6 van den jaargang 1875, eenen charter waarin een Guillame 
Beukel van Hugheviiete vermeld wordt (acte van 15 april r3gr). 

(7) 1/istoiye des rtlations cammerciales et diplomatiques dts Pays-Bas 
avec le Nord de l'Europe pendant le XV Je siècle, par J. J. AltmeyN' 
(Brussel, 1840), bl. 24. 

Als voedsel, geschenksvoorwerp en zelfs als 
geneesmiddel speelden haring en visch bij onze 
voorvaderen geene onbelangrijke rol 1

• 

De «koninklijke haring», zoo Vondel hem noemt, 
'vas begeerd door grooten en kleinen ; hij werd 
opgedischt op de tafel van vorst en van werkman. 

Hij staat vermeld met andere vischsoorten onder 
de geschenken des tijds. Geschenken en « have
scheden » namen yroeger eene nogal ruime plaats 
in de maatschappelijke betrekkingen in. 

Toen de Vier Leden van Vlaanderen in 1408 
's lands cadaster herzagen,· boden de wethouders 
van Oostende geschenken van haring en visch 
aan de afgeveerdigden der stad Brugge, opdat zij 
den armen toestand hunner stad zouden willen in 
aanmerking nemen2

• 

Wanneer, ten jare 1469, de Hertog van Bur
gendie als Graaf van Vlaanderen de stad Oostende 
kwam « bezweren », zond hetn de wet, daags na 
zijn bezoek, te Nieupoort, eenen grooten steur3 • 

De rekeningen der stad Brugge vermelden den 
haring - de oesters - den schotsehen zalm - den 
steur - den schelvisch - de rog - den halland
schen ~\:abeljauw. De 'vet dier stad placht eenen 
snoek aan te bieden aan den Graaf van Vlaanderen 
telkens hij van eene reis in den Yreemde terug
kwam4. 

Voor so1nmige jaargetijden werd de haring ver
meld met het brood als voorwerp van uitdeeling 
aan de armen5 • 

In 1504 zendt de stad een meerzwijn naar den 
Vorst. In den loop van het volgende jaar wordt 
van harentwege een steur en drie tonnen oesters 

(1) Zie InventaiYe des AYchives de la Ville de Bruges, door M. L. 
Gflliodts-Van Severen, IV, bl. 433-8 en bl. 446. 

(2) Rek 1407-8 : 
" Item up den selven dach zo was ghesent an haringhe ende 

an visscheden ghedeputeerden van der stede van Brugghe onsen 
wetteliken hoofde, omme dat zij zouden willen ghedijnken den 
aermen staet van den stedekine, coste XXXVIII s. 

(3) Stadsrekening: « Adriaen De Haze vaneenengroten stuere 
«dewelke jeghens hem ghecocht was ende ghepresenteert onsen 
<c harden gheduchten heer ende prince ende die hem ghesonden 
«binnen der stede ,·ander Nieupoort s daechs naer dat hy dese 
«stede bezwoeren hadde ... XVIII i p. »-De Meyere, bl. 349· 

(4) Inventai1·e des Arcl~ives de la Villede Bruges, 1V, bl. 433.- Zie 
ook Invetztai1·e sommaire des Archives du Déparlement du. Nord, I, 
fo XXVIII. 

(5) « Het jaerghetyde van de vrauwe, filia Piers. • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

« ghedeelt III provenden (jwébende, vl. prove) te broode ende te 
cc harynghe •.. » (L'Eglise paroissiale de Sainte-Anne au. Métier de 
Straten (Saint-AndYé-lez-Bruges), Obilt4airl du s.eizième siècle, in de 
Annales de la Socilté d" Emulalion, jaarg. r8g5, bl. 12). 
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met cenc hah·e ton cngelsch bier gezonden naar 
het hof van den koning van Castilië'. 

In 1534 is er spraak van het geschenk van 
ecncn bruinvisch aan den Heer van Sempy•. Zien 
wij niet Keizer Karel, in 1S24, toen hij in Spanje 
was, zijnen haring uit Oostende laten komen3? 

. 'iet minder merkweeruig is de omstandigheid 
dat, evenals er in Engeland een lid des Parlements 
ten jare q64 eene ton haring voor zijne wedde 
ontving vamvege de stad Dunwich4, onze zee
steden, Oostende en Nieupoort, jaarlijks met eene 
zekere hoeveelheid haring hunne raden en procu
reurs in de)l Raad van Vlaanderen alsmede de 
Heeren van denzelfden Raad begiftigden5 • 

Ook stelde 's lands regeering grooten prijs op 
de welvaart der ''isscherij : getuige de plakkaten 
of verordeningen van tijd tot tijd betrekkelijk dezen 
nijverheidstak uitgegeyen. 

In eenen charter aan het Brugsche Vrije vergund 
staat er, dat men de visschers in den haringtijd 
voor het gerecht niet zal mogen dagen noch von
nissen tegen hen uitspreken6 • 

Bij brieven van 21 Maart 13gg (o. s.) verbood 
de Hertog van Burgondie aan den Baljuw van 
gezeid gewest voortaan nog van de visschers giften 
van haring of andere soorten van visch te eischen, 
dewelke de visschers hem eerst als geschenk 
plachten te geven maar die naderhand als eene 
soort van verplichting ten onrechte werden be
schouwd?. 

(1) Rek. 1So4, fo 3z: « Ghegheven den XXIIIJeu jn sporele 
« XVc drie van eerren merzwyne dat g-hezonden was onsen 
« g-heduchten heere ende prince, XVI [X s·. p. >> 

Rek. 1SoS, fo 38 : « Ghegheven van eerren stuere, drie tonnen 
« woesters (oesters) ende een halve tonne jnghels bier die jn t hof 
« ''an mijnen heere den Conijnc van Castille ghezonden was, 
« XIV [XII s. » 

(2) Rek. r53o~: « Gcpresenteert ende ghezonden myn heere van 
« Sempy eerren brunvisch die coste VIII [IJ s. p. ende betaelt 
« Jeronimus A verbout van den voornoomden brunvisch te Bruxelle 
«'te draghen. >> (III [p.J. 

(3) Hzstoi1·e du règ11c de Charlts V en Bclgique, door Alex. Henne, V, 
bl. 3o7, .j'' aanteek. 

(4 ) The Herring and the Ilerrittg Fishery, by J. W. De Caux 
(Londen, r88r, bi. Sr). 

!5) Rek. der stad. -Men leest ineeneregeling over het Stads
bestuur van Damme (r5o6-r5ro) het volgende: 

« Que aux procureurs et advocatz soit en la chambre du conseil 
« en Flandres et ailleurs, ni a autres ne sera donne ou presente 
« ,·in, ha1mcq ou au tres deniers et gratuitez, mais quant ilz auront 
« sen-y la d1 c te ville du Dam, serent payez selon leur desserie et 
« par moderation » (Cartul. de la ville de Damme, •Iitgeg-. door de 
Commissio11 royale des Confunus, r8gr, bi. 262). 

(6) « Et ou temps des haringuisons, Jen ne porra faire nulle loy 
« snr ceux qni serent aus harens » (L. Gilliodts, Invmtaire enz., 
I, bi. 346). 

(7) Rijksarchief. Chart~rs van Weenen, oorkonde van 21 Maart 
r3g8 (o. s. ). 

I 
I 

De visschers staan in de vcrbonden tusschen 
Engeland en Vlaanderen uitdrukkelijk vermeld, 
namelijk in die van qo8, qu, q8g. Zoo leest 
men in eerstgemeld wedeverdrag dat alle visschers 
van beide natien vrijelijk ter vischvangst mochten 
varen ; dat men ze 'Tedelijk en redelijk moest 
ontvangen en behandelen in de havens welke zij 
zouden gedwongen zijn binnen te varen; dat men 
alle zeeschuimers en vijandelijkgezinde geluk
zoekers van beide zijden het in- en uitvaren van 
elkanders havens ontzeggen zou'. 

Er liep eenige tijd voorbij, zegt de oostenclsche 
oorkonde Yan 1483, hooger vermeld>, eer Beukels' 
en Kiens uin·inding door de vlaamsche visscherij 
ernstig werd te baat genomen. En werkelijk 
ziehier eenige daadzaken waarvan ons de kennis 
opgeleverd wordt door bescheiden der laatste 
jaren der yeertiende en van de eerste jaren der 
vijftiende eeuwen. 

Onder de regeering van Philips den Stoute 
(1384-1404) verkregen de visschers Yan Biervliet 
en H ughevliet de toelating om hunnen versehen 
haring, ge,·angen tusschen St. Bartholomeus' en 
St. Math::eus' dagen, te zouten, in tonnen te leggen 
en te kaken, op voorwaarde van eenen nobel per 
last te betalen3 • 

In den loop Yan het jaar 13g5-13g6, zegt de 
stadsrekening van Nieupoort; zonden de schepenen 
dier stad ecnen afgeveerdigde naar Sint-Omaars, 
om over het vischambacht te spreken ; naar 
Brugge, bij de wet en 't bestuur van het visch
ambacht, om te onderhandelen nopens « den 
vlaemschen caecharinc ende den ghetauwenden 
(gedroogden) coonharinc «(korjhari11g) »;tweemaal 
naar Duinkerke, insgelijks bij de wet en het visch
ambacht, om dezelfde reden ; naar Rijsel, bij den 
Raad des Hertogen, op het oogenblik dat de drie 
grootesteden van Vlaanderen, Brugge, Gent, Iper, 
daar ook vergaderd waren ; naar Sluis en Kales, 
altijd met hetzelfde doel. 

Zeker Driinchuut werd met eenen bode van 
Sluis en van Brugge met brieven in Frankrijk en 

(r) Zie die oorkonden in Em. Varenberghs « Histoire dts relatio11s 

diplomatiques mtre le Comté de Flandre et l'Angleterre au Moym-Age » 
(Brussel, 1874). 

(2) Charterboek van Oostende, klaagschrift van r48J, art. 18 en 
67 van het antwoord. 

(3) bzventaire sommaire des Archives du Départemmt duNord, I bl. 134. 
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Brabant gezonden, over de kwestie van den haring 
(ro October)1 

• 

Ten jare 1401 zond de magistraat der stad 
Nieupoort een srneekschrift tot den graaf van 

. Vlaanderen oni toelating te beko1nen den haring 
te kaken, naar 't yoorbeeld der visschers van 
Biervliet2

• 

In 1407 \vordt er in de rekening van Blanken
berghe Yan eene nieuvve n1anier van den l1aring te 
be,varen n1elding gen1aakt3 • 

Het schijnt dat de zaak niet al te gen1akkelijk 
noch te spoedig ging. 

Ten jare 1422 ontbood de hertogin eerst Jan 
lVIeegoed en Willem Heyns vervolgens t'vee der 
oudste wethouders en zes of acht der oudste 
haringkooplieden en visschers van Oostende 
« otnme t fait van den kaecharinghe )) . Zes personen 
'verden dien tengevolge gezonden4. Een soortgelijke 
uitnoodiging werd ook aan Nieupoort gedaan5 • 

Ten jare 1426 trekt eene oostendsche afveerdi
ging naar Duinkerke om met de wethouders dier 
stad een verzoek te bespreken strekkende tot het 
bekomen, ten gunste dier twee steden, der toe
lating o1n haring «up 't lant )) te mogen kaken. Ver
scheidene verzoekschriften werden over deze zaak 
door de stad Oostende tot de Vier Leden gezonden6 • 

Toelating om haring te kaken werd door de 
regeeringvergund. Meer echter dan de eenvoudige 
vern1elding dezer vergunning hebben wij in onze 
opzoekingen niet aangetroffen7 • 

• 

(1 ) Stadsarchief van Nieupoort. 
(2) Ibid. 
{3) La Flandre, 187S, bl. r 18 ; 
ct Item, betaelt Joos de Budt, F. Jans, YOOr 't makene ende 

« bringhene van IV harinc tonnen voor 't werc der nieuwe maniere 
" van sou tene ofte kaekene den harinc, VI I I s . gr . » 

(4) Rijksarchief, Reg. n° 37253 ; 
(( Item up den XXIxeu dach van der voorseide rnaent so waren 

«] an Meegoed ende Willem Heyns ghes. te Ghend, ten on biedene 
«van onser gheduchter vrouwe was omme t fait anghaende den 
u kaecharinghe ende \varen daeromme vut de VI daghen den dach 
u vanelcXXVIIIs. bel. XVI i XVI s. -Item zo warenontboden bij 
«brieven van onser geduchter vrouwe wies ziele God ghedinke 
u twee van den oudsten wethouders met hemlieden VIII of VI van 
u den c~udsten cooplieden van haringhe ende visschers omn1e t fait 
«var;, den kaecharinghe.Ende ten voorseiden ghebode waren ghesent 
«VI personen denwelken was betaelt haren cost ende waghenhuere 
" dr'ouch teghadcr XXIII i VI s. 

(5) « ltem up den XXVIIJen dach van der voorseide rnaent zo 
« q uam een bode van der stede van der N ie u poort, omme te 
(( wetene hoe dat men van hier ter voors. dachwaert treeken sou de 
u ende de personen hoevele, hem ghegheven VIII s. » (Ib.) 

(ó) Rek 1426-27. 
17>" Ende dat de vorseide heesschers ende huere voorsaten 

« altijts ztuldert (sedert) den ottroye van te moghett raken jn Vlaandren 
"hieraf t bestier ende beleet ghehadt hebben» (van 't ambt van 

Snel toch groeide het getal aan der visschers
plaatsen op de vlaamsche kust. Ten jare r4or 
stonden als zulks aangeteekend : Biervliet, Hughe
vliet, Muide, Meunikreeder (dat is reede der 
1nonnikken), wier zeevaarders deel natnen aan den 
zeeuwsehen veldtocht van 1262 - en Houcke in 

' eenen elleboog van het Zwijn gelegen ; Sluis, 
Damtne, Heist, Blankenberghe, Oostende Lotn-
. ' 
bardside2

, Walravenside, Nieupoort en Duinkerke. 
Men voege daarbij de namen van Slepeldatnme 
bij Aardenburg, Cokside (Noord), Oostburg, 
Wenduine en Ter Hijde3 , op het huidige grond
gebied der gemeente Oostduinkerke, van latere 
opkotnst. Dit 1naakt achttien steden of dorpen \Vier 
bevolking al of gedeeltelijk van de visscherij leefde. 

De volkstaal der vijftiende eeu\v kan hier eenigs
zins tot be-vvijs verstrekken van hetgeen wij kotnen 
te zeggen. Schilderachtig maakt zij immers gewag 
niet alleen van de « schipheeren )) van Sluis, van 
de « darincberders )) ( deringbranders) van het 
Vrije en van de « conynheters )) van Duinkerke, 
maar ook ·van de « rocheters )) van Meunikreede, 
de « cabelliauheters n van Nieupoort, de << stoc
vischmakers )) van Oostburg en de << cupers )) van 
Damme4. 

Op het zicht der lachende villas en badplaatsen 
die sedert eenige jaren langs onze kust als uit 
den grond geschoten zijn, pleegt men nogal te 
zeggen en te schrijven dat deze begint te leven en te 
bloeien. De zoo even aangegeven reeks namen van 
visscherssteden en dorpen betoont het ongepaste 
dezer bewering. Laten wij liever zeggen dat onze 
kust uit eerren eeuwenlangen slaap opstaat en, 
door de uitbating, niet meer van de nuttige voort
brengselen der zee maar van hare aangenarlmheden 
en bekoorlijkheden, tot hare vroegere bedrijYig
heid terugkeert. 

De naam van W alravenside komt daar onze pen 
te ontvallen. 

« wardeerne, ykene ende brandene de cakeharinctonnen », te 
N ieupoor!.) 

Vonnis van den Raad van Vlaanderen, 18 december 14Sg. 
Rijksarchief, Saarters van Weenen. 
(x) Zie over die plaats«Biekorf», door E. H.A. Van Speybrouck, 

p8g6). 
(z) Rekening van Lombardside, Lt36-37 : « Item jn t ghelike 

« ontfaen van biere assise ende van van varsschen harinc assise 
« ter zeewaerd die men zeiebt de zee assise... LXX i III s. » 
(Rijksarchief). 

(3) Zie over dit gehucht eenige bijzonderheden in onze :Blad
zijde uit de geschiedenis der stad Nieupoort, bl. 10 en aanteekeningen. 

(4) Koninklijke Boekzaal te Brussel, HSS. (Boek 837-845, fo to6). 
De Oostendenaren heette men « mostaardeters » ; doch waarom, 
weten wij niet. 



6o DE BLOEIENDE VISSCHERSSTAD 

Op den weg van Oostende naar Nieupoort, op 
het grondgebied der gemeente Middelkerkc, aan 
den Yoct rler hooge duinen, kon, een dertigtal 
jaren geleden, de reiziger eenen Yierkantigen 
plompen toren beschouwen, tegen wiens aloude 
muren een prachtige ij,·eboom zijne ranken schil
derachtig mtspreidde. 't Is daar dat Rawrside of 
\Valrannside lag, dat van in 't begin der jaren 
veertienhonderd een Yisschersdorp was van zekere 
aangelegenheid. Zijne Yisschers yoeren tot onder de 
schotsche kusten en zijne kooplieden onderhielden 
betrekkingen met de Yischmarkt ,-an Rijsel'. Eenc 
kapel werd daar in den loop der jaren Yeertien
honderd gcbomvd - waan·an gezeide toren het 
laatste spoor was - door het toedoen onder 
andere van Willem Yan Hakwijn, om aan de 
Yisschcrs en andere inwoners dier plaats het dage
lijks mis hoorcn in de week toe te laten2 • 

Heden blijft er van het gewezen Yisschersdorpjc 
bijna niets meer oYcr dan de naam ... 

Niet om\·aarschijnlijk is het dat toenmaals zooals 
heden in Engeland, de buitenlieden den landbouw 
met de haringyangst, Yolgens de jaargetijden, 
afwisselden. 

Luister hoc een kronijkschrijYer onzer kust \"an 
de Yisscherij in die tijden spreekt : 

\Vat de visscherij en de « nering der zee » 

betreft, men heeft genoeg gezien hoc die Yoortijds 
gebloeid heeft, toen negenhonderd tot duizend 
buizen, zoo Yan Holland, Zeeland als Yan de 
Ylaamsche kusten te zamen, ten haring voeren ; 
hoe menige menschen daarmede leefden, welken 
schat men daaruit maakte. Komende uit de ruime 
zee, door den zegen des Heeren, werd dit goed 
,·erkocht aan vreemde kooplieden, zoo van 
Frankrijk als van het Oostland, zonder te spreken 
yan al den kabeljauw die in de Noordzee gevangen 
werd, in tonnen gezouten en gestapelel' ... 

~ 2. De Oostendse/te visc/znijver hez"d en handel. 

Ten jare 1284 deed, te Yarmouth, een J olm 
Gerbegc zekere personen van Oostende in hechte
nis nemen Yoor cene schuld Yan Yier ponden en 
eenen schelling3 

: een bewijs dat de Oostendenaren 
in de jaren twaalfhonderd reeds de YisschershaYens 
Yan Engeland bezochten. 

In r3oz - het heugelijk jaar Yan Vlaanderens 
moedigen strijd tegen Frankrijk - zien wij de 
stad Brugge, die in deze gebeurtenis de hoofdrol 
speelde, ecnc belasting heffen op den haring (vijf 
schellingen parisis per last), gevangen door de 
Yisschcrs Yan Oostende, Duinkerke en andere 
plaatsen op de Ylaamsche kust, om de oorlogs
onkosten te helpen dekkcn4. 

Men weet dat, na cle OYen\·inning van Grocnin
gen, de cijnsen en inkomsten Yerbcurd werden yan 
eigendommen die aan afwezige, den lande Yijanclige 

(Il Rckeninp- der stad Oostende r 459: « Den buerchmeestre 
u Pieter Pendele ende Jan Lotin ghesonden ter Nieupoort ende 
u te \Vilraven•hyde den XXVI''•" dach van macrte spreken aldaer 
« met de coc>plieden hem lieden gheneerende met harijnghe ende 
« nsch te cc> pene, anghaende der ordonn. ende nieuwe kueren 
« b1j die Yan Rijsele ghemaect up t renvc>y ende zenden van 
« hueren g-oede dat zij gheëo~tumeert zijn daer te zendene ... » 

(2) U!alrat•ms•jdt, un gtWtzm t•isschtrsdorp op de vlaamscht kust, 
door den schrij,·er dezes (Brugge, r88g). 

(3) Tht Htrring a11d tilt Iitrr111g Fishtry, door \V. De Caux, bl. 70. 
(4) Amralts dt la Société d·Emulation, r885, 4• reeks, bi. 91. -

I 

personen toebehoorden. \Vat Oostende aangaat, 
de rekening betrekkelijk tot deze Yerbeuringen, 
OYer het jaar r3o3, geeft de namen aan yan 
\Villem Le Cl ere en van zijne vrouw ; J ehan 
Scelewaerd en zijne vrouw ; vcrvolgens Yan 
Pieron, zoon van \Vautir, J chan Stee-in-die-ze 
(een echte zeemansnaam !), Coppin Leurin, Pieron 
Withere en \Veitkin, zoon van Zegher: cle vijf 
laatste als bezitters yan schipsaandeelcn ; eindelijk 
Yan Richoard Catkin, eigenaar Yan een peereL De 
som van Z++ ponden ,.,·elke de stad Oostende aan 
den Heer \Vouterman van Gent - ecnen Lcliaart 
-Yerschuldigcl stond, werd insgelijks aangeslagen2 • 

In het Staatsarchief van Gent liggen de stukken 
bewaard betreffende cle klachten Yan zeevaarders 
of visschers van Oostende en andere steden op de 
kust van Vlaanderen, in I3rr en I3Ig, nopens de 
schade welke hun door de Engelsehen op zee en in 
de ha Yens Yan Engeland was aangedaan geweest·;. 

In de reeels genoemde stad Yarmouth, ten 

(r) Vlaamsche Kronijk, bi. 6z3. 
« Innotuit lgens Vlamingorum) turn suis, turn fere totius Europ-.e 

(( foris, equorum prrestantium, boum opimorum, uutyre sapidis· 
« simi, alteum aliorumque piscium apte salttoru'" nurcimo11iis. » 

J. Marchant. Zie ook onder de bijlagen, de oorkonden van r5J3. 
(z) Gilliodts-Van Severen, lnventam l, bl. I73-I74· 
(3) I nvtntairt van V. Gailliard, n• 1235 en 1373. 
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jare I373, werden J ohn Botile en anderen van 
Lo\vestoft eene zware boete opgelegd, omdat zij 
tegen de wetten, aan zekeren John Tratnple van 
Oostende, in Kirkley road, 2S lasten haring, ter 
weerde van So ponden, gekocht hadden' . 

Te Oostende, in den loop der jaren veertien
honderd, legden zich de in\\roners ook op de 
lakennijverheid toe, die eertijds, zoo oyerbekend 
is, de bronader \Vas van Vlaanderens bloei . 
Getuige daarva.n, onder andere bewijzen, de laken
halle, ~raarvan de oudste stadsrekeningen tnelding 
n1aken2

, de stallagen (fr. étalages) of lakenkramen, 
\Velke de stad in de halle aan de kooplieden, 
natnelijk op de kermisdagen, verhuurde : 

<< Dit es ontfanc van den stallagen van der stede 
« ende van den tnerseniers van eiken stalle >> 3• 

(Ontvangen) << van diversche personen coop
<< lieden van stalleghelde jn de kern1esse, van 
<< lakenen ende anders dese jaerscare, XXVIII [ 
« IX s . p4. '' 

Doch Oostende onderging het lot dat al de n1in-
dere steden van Vlaanderen beschoren was, wier 
iakennijverheid in den loop derzelfde eeuw nog 
onder de ijverzuchtige overmacht bezwijken n1oest 
der groote steden, namelijk der stad Brugge, n1et 
\Vier lakenhandelaars de onze dikwerf tnoeilijk
heden hadden, zooals in de jaren 14oS", I43I 6 , 

14321, en zoo voort, onder voorwendsel o . a . dat 
zij vreemd laken verkocht hadden, \vaarvoor de 
brugsche a lakensniders >> deze van Oostende in 
de boet beweerden te slaan. Ten jare I43I deed de 
deken der Halle van Brugge den burgetneester 

(1 ) De Caux, hl. 78. 
(2) Rek. 1403-). « Item den XIIJbten dach in wedernaend se dede 

« Diederic Ghiselin voeren ter halle XXIII! coorden erde daer de 
« hallemede gheveurst was, elke coorde XVIIId.beloopt X VI s. p.» 

(3J Rekening 140.!. 

l4J Rek. 1453. 
(5) 20 April. N . gezonden te Brugge « aldaer ontboden.... van 

«den sticke van onser halle ende lakine ». 
(6) 4 oogst. De Burgemeester wordt gezonden om met den Bal

juw over de zaak te spreken, alsmede met« meester Joris van 
Oosthende .. ... hemlieden bewisende dat wy hadden een privilege 
« daer jn dat wij bevnet staen dat wij hebben ene vrije halle ». 

(7) Rek. li32 : « Item den vierden dach jn den ougst zo waren 
« ghesent te Brucghe jn de camere Jan Lotln ende Jacob Boude
« loot, de borchmeesters ende Heinric f. Heinricx Boudins met 
« bemlieden, omme consent te hebbene van der wet van Brucghe 
(<als dat onse porters laken mochten vercopen zonder begrijp van 
" hemlied en, alzo zij van ouden hjden ghedaen hadden .... » 

van Oostende, Jan Lotin, in hechtenis nemen, uit 
hoofde van dergelijke boetr . 

Het ligt in onze bedoeling niet hier de wissel
valligheden in oogenschouw te nemen van dien 
strijd om het bestaan eener nijverheid die geene 
blijken van groeten bloei heeft geleverd. Ten 
gevolge van welke oorzaken de zee weldra het 
eenig vruchtbare veld werd en bleef voor de 
werkzaamheid der inwoners van Oostende, zie
daar alleen wat wij hebben willen bewijzen. 

~~ 

Van in de eerste jaren der vijftiende eeuw 
zenden de Oostendenaren hunnen visch naar de 
markten van verscheidene steden in het zuiden, 
zooals KoMEN in 14062

, BERGEN in Benegouw -
dat in 1405 de herneming komt vragen der betrek
kingen tnet de oostendsche vischhandelaars : 

<< Ite1n den andren dach in tnaerte so quam Jan 
« De Bavaeys messagier van der stede van Mons 
« in Enegauwe ende bracht eenen brief ghezegelt 
<< tnetten stede zeghele van Mans, als dat men de 
<< stede voorseid bet soude voorzien van vissche 
<< dan men hier Yoortijds ghedaen heeft, hen1 
« ghegheven XII s. p. >> 3 • - VALENCIEN~ES 

zendt zijnen klerk in 141 I, << ghelast van der 
<< voorseide stede weghe an de wet van Oostbende 
<< on1me eenighe zaken die de voorseide stede 
« aanghinc ende on1me daer up avis te hebbene 
« on1me dat daer jn de meeste orboore ghescien 
« zoude van der voorseide stede >>4 . Onder
handelingen tusschen de wethouders van Oostende 
en Valenciennes warengeene zeldzaamheid5• Wij 
tnoeten nog DowAAI en KAMERIJK noetnen, wier 
\vethouders naar de onze schreven in 1406 opdat 
de << vischkoopers >> van Oostende hunne steden 
van visch zouden willen voorzien : 

(1) Rek. 1431 : "naer t sluten van dezer rekenynghe was gheor
cc dineert bi den commissarissen betaelt te wezene J anne Lotins 
« XXIII I [over de restitucie van den schaden die bi hadde van dat 
« hi g hearresteert was bi den vervolgbene van den deken van der 
« laken halle van Bruggl:e, omme up hem te vercrighene de boete 
« van L [ daer de voorseide Jan jn ghewyst gheweest hadde bi der 
<< wet van Brugghe ,, . 

De burgemeester van Oudenburg voer niet beter. Het gemeen 
gevaar zette beide steden tot gemeene werking aan (Rek. Oostende 
I43I ; Hzstoire d'Oudenbo11rg, I, bl. 17c)-171). 

(2) Annales de la Société d'Emulation, 3° reeks, VII, bi. 433--l 

(jaargang 1872). 
(3) Stadsrekening 140S. 
~4) Stadsrekening 1 juli 1411. 
(5) Rek. 1426: « Item den xen in meyc so quam tOostbende 

« Colaert Errengy hier an de wet ghelast van der stede van 
" Valenchines over eeneghe niewe kueren die zij maken wilde up 
« onse poorters. » Zie ook de rek. over 't jaar 1436 ( « present
·wijnen »). 
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cc Item den XXIIII'1" 0 dach in septembre so 
cc quam een messagier Yan der stede yan Douay 
cc met eenen beslotene brieYe an onse wedt, 
cc biddende dat onse Yisscopers zouden willen 
« haerlieder stede proYanchieren van vissche, hem 
<r ghegheYen XII s. p. n'. 

De brief der \\·ethouders Yan Kamerijk - eene 
maand Yroeger gezonden - hield het yerzoek in 
r< als dat onser lieden Yisscopers harer stede zoude 
« willen provanchieren Yan vissche ghelijc hare 
« ghe buren >> ••• 2 • 

Ten jare q38, den 29 april, kwam hier een 
afgeveerdigde van Dowaai « omme met der wet 
« te sprekene aenghaende der coopmanscepe yan 
« Yissche-'. 

Met de Yischmarkt Yan DooR::\IK hadden onze 
handelaars belangrijke betrekkingen, zooals blijkt 
uit het goed onthaalmet hetwelk onze wethouders 
de personen dier stad Yereerden die aldaar de 
belangen der Oostendenaren ter hert namen : 

Jaar J423. 
(( Item den xxvsten dach jn hoymaent quam 

« t Oostbende Jan De Bury Yan Dorneke, ende 
« omme de groote Yrienscepe die hi daghelix doet 
« onsen poorters, daer of wij ons grootelike te 
« belovene hebben, so ''"aren hem ghepresenteert 
« te Pieter Clieckacrts II kannen wijs n4. 

1426. 
(( Item den XXIII en dach jn dach jn octobre so 

« quam t Oosthencle ]. Eerrengier van Dorneke 
« ghelast Yan den cooplieden Yan daer omme hier 
« te kenne te ghevene den cooplieden van eenre 
« niewe kuere die daer ghen1aect was up huer
<< !ieder goed daghelix commende n 5 . 

Lj.28. (( Item den xxcn dach jn octobre zo quam 
« t OostbendeJan Eerrengier yan Dornicke, ende 
« omme de goede wienscepe die hi daghelicx de 
cc cooplieden alhier van der stede doet n°. 

Zulks blijkt nog uit de omstandigheid dat er ten 
jare 14+2 twee afgeyeerdigden Yan die stad van 
ambtswege te Oostende kwamen, om te bewijzen 
9at de nieuwe Ycrorcleningen op den visclwerkoop 
in Doornik de belangen der oostenclsche kooplieden 
niet konden benacleeligen ; ook om ze te verzoeken 
hunne aloude betrekkingen met de vischmarkt Yan 
hunne stad niet af te breken : 

<<]tem zekeren ghedeputeerden Yan der stede van 

(I) Stadsrekening. 
12) Id. 
(3) Id. 
(4) Stadsrekening (Presentwijnen). 
(5) Id. 
(6) Id. 

« Dornike dewelke waren ghezonden alhier omme 
« te betoghene dat t giment dat te Dornjk upghe
« stelt was up t enyoy Yan den haringhe ende 
<< Yissche, niet en zouden moghen bejeghenen den 
« cooplieden hier Yan der stede en de te biddene 
« mids dien dat men aldaer harinc en de visch 
« zoude willen zenden ghelijc men Yan ouds 
(( gheploghen hadde' n. 

Voegt daarbij de stad RIJSEL die in hetzelfde 
jaar eene afveerdiging naar onze stad stuurt om 
te spreken nopens eene zekere hoeyeelheid haring 
door de Oostendenaren gezonden•, alsmede de 
stad KoRTRIJK, wier afgeveerdigden ten jare 
14+4 te Oostende komen om met de wethouders 
OYer den Yischhandel te spreken,; . Op de betrek
kingen tusschen Oostende en de Leiestad zullen 
wij Yerder terugkeeren. 

Ook bij de herziening Yan 't landscadaster in 
1408 klom het aandeel van Oostende - in weenvil 
zijner vertogen en stappen+ - Yan 18 tot 3o pen
ningen (of van 3 tot 5) per honderd ponden5. 

Intusschen nemen andere naburige plaatsen af, 
zooals de stad Blankenberghe, die in de jaren 
dertienhouderd boven Oostende stond, blijkens 
het « transport n van 13og6 en de rollen Yan ont
leeningen en buitengewone belastingen?, en die in 
het « transport n van 1408 beneden Oostende 
daalde8

• In de volgende jaren bemerkt men 
dezelfde Yenvijdering tusschen de belastingscijfers 
dier t\vee steden9. 

De Yischkooplieden van . Sluis verzoeken en 
bekomen van Philips den Goede de toelating om 
twintig leden in den schoot hunner nering te mogen 
aan veerden, omdat deze zoo sterk geminderd \VaS 10 • 

Biervliet Yerkrijgt van denzelfden vorst de toe
lating om de zoutnijYerheid uit te oefenen, ten 
eincle de uit\\·ijking der inwoners te Yoorkomen11 • 

(!) Stadsrekening. 
\2) ld. 

otQ!f. 

(31 Hek. 144~· « Tween gedeputeirden van der stede van 
« Curtrike dewelke quamen alhier met ons spreken ann-haende 
" der coopmanscepe van den vissche. " " 

(4) l<ekening l.f0]-8. (3 J ui i) : '' Dachvaerd " bij de wet ,·an 
Brugge « ornme hen te kennen te ghevene den armen stact van 
" den aermen poortkine bi begheerte van eeneghen van den 
" notabelste mids dat zij verhoort hadden dat men de transport 
" verstellen zoude" (Zie ook hien•oren, bi. u ). 

(5J luvmlatre du Archives de la vll/e de Bruges, IV, h. 28. 
(6) L. Gilliodts-Van Severen Juvmlatrt, IV. bi. 2S2. 
17) Zie de belasting van r3:q tib I bi. 352) en de ontleening van 

I3]b (Il bl. 353). 
18) r8 penn. op 100 I, in plaats van 3 s. 9 p. (IV bi. 19 en volg.) 
l9) lb. IV bi. 5r. Amzo 1408: Oostende = II9-I8-8 en Blanken

berghe = 71-19-IZ; bi. 3z5 en volg-.: a11110 1415: Oostende = 
99-18-II en Blankenberghe = 59-!9-4· 

(10) Jnvmtaire sommaire des ArcMves dr< Départmmzt d11 Nord, II, 
bi. 159. 

( II) Ibid. bi. 1611 : •.• (alin de les empècher) «de partir de nostre 
«dicte vi lle et la Jaissier dutout vague, déserte, désolée et mhabitée". 

--
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§ 3. Eèrste vaart eJz eerste lta'&'e1l. 

Tot nu toe echter "\Vas de stad Oostende v·an 
geene haven voorzien: de visschers brachten hunne 
vaartuigen op het strand, zooals die van Blanken
ber.ghe, Wenduine en Walravenside, "\Vanneer zij 
hunne vangst niet in eene andere ha'-'"en voerden1

• 

Dat de Oostendenaren, n1et de vergrooting van hun 
schependom - in het vorig hoofdstuk omstandig 
verhandeld 2 -en met het vooruitzicht der hoopvolle 
toekomst welke de uitvinding van hunnen stads
genoot aan de visscherij beloofde, eene gemakke
lijkere en voordeeligere verbinding met de zee 
wenschten, zal geheel natuurlijk voorko1nen. 

Hadden zij nu redenen 01n over den goeden uit
slag hunner pogingen tot het bekon1en eener 
haven te twijfelen ; ver\vachtten zij misschien de 
tegenkanting van eenen 1nachtigen nabuur of 
de jaloerschheid der reeds bestaande zeehavens ? 
Wij weten het niet. De vvij~e op de\velke de in\vo
ners van Oostende het aan boord. legden 01n tot 
hun doel te geraken pleit ster:k ten gunste van der
gelijke veronderstellingen. Vooraleer het .. Yraag
punt der haven op te werpen, zetten zij zich aan 
het werk 0111 hunne 1nicldels van geineenschap 1net 

'het binnenland te verbeteren. 't \V as als .de voor
rede der ha venonderne1ning. 

Hier ko1nt de Yraag, \velke waren, vóór de 
oprichting der vaart van Oostende naar Slijkens en 
van Plasschendale naar Brugge (XVIIe eeu\v), de 
betrekkingen van Oostende n1et de vaarten en 
rivieren van het land ? gans eh gepast YOor. 

l\1cn \Ycct dat, Yan in cle tiende eeu\v, de 
t"rce groote hanclc }steden van vV est-\ 7laanderen, 
I per:' en Brugge, door de I perieet in betrekking 
stondent. l)cze rivier - die nu ten groeten deele 
\Trlorcn is 1n de Brugschc en Nieupoortsche 
vaarten en ,,·ier belang,vekkende geschiedenis 
r 'l:'ds l> L'schre\·cn is gc\vccst ~ - bespoelde, gelijk 
hed n nog, <.le ~tad I per ; \\ras, t er hoogte Yan 

(1) Heg. 3]'2.jo (Rek. 144J-.J4.l: 
" 1 ieter Pendele ende Jacop Van den Zande waeren g hcsonden 

(( ten Datntne ornme metter wet aldacr te sprekene \'an zekren ghes
• ill .. n w ""end ... tusschcn ecnighcn van onsen stiermans of een zyde 

t< ende eeni~hcn van haercn waerden >l. 

( .. )Zie hl. 2 -32. 
(..>) Nopens de schrij fwij s vnn den naam dezer stad, zie Btljort. 

jtlli 1 "'g5, b. 51. 
(4) Zie in het hijksarchief, re~. ur 24;84 : Compte de la rtcette des 

droits s11r lts bateaux passant s11r Ie (( st~iptlan·t » ttztn Bruges .. !pres et 
'ieuporl. 

(SJ La Flandt·t. 1 ~-· 

Merckem, bij middel yan een kanaaltje, 1net de 
IJzer in Yerbinding gebracht ; bespoelde yer
Yolgens Diksmuide, Schoore, Slijpe (Tempelhof) 
- daar k\.vam, zij nogmaals met laatstgenoemde 
riYier in betrekking - en liep Brugge,vaarts langs 
Leffingh.e, Snaeskerke, Oudenburg en J abbeke. 

Tot hiertoe beschrijven \Yij bekende daad
zaken. 

Iets dat minder de aandacht der schrijYers heeft 
opge\Yekt is de betrekking der I perieet met 
Oostende en zijne omstreken. 

Tusschen Slijpe en Oudenburg vor1nde de 
I perieet verscheidene vertakkingen - zoo n1en 
o. a . op eene kaart Y~n het Vrije, in kanunnik 
Sanders' \Verk, kan zien - eene bij eerstgenoemd 
dorp en eene andere te Leffinghe : t'vee riYiertjes 
die bij vVilskerke de « SluisYaart » yan het 
Camerlinksambacht vormden, de,velke tusschen 
Middelkerke en vValraYenside zee\.Yaarts liep 1

• De 
« Sluisput » yan l\1iddelkerke is daar een over
blijfsel van. 't Is een put van zoet \Yater, aan den 
Yoet van eenen groeten << blekkcr » . Een ouderling 
der plaats vertelde ons dat zijne ouders de slujs
deuren hebben 'veten inYallen. Te Leffinghe zijn 
de namen van Iperleet en SluisYaart nog niet ten 
een en 1nale in yergetelheid geraakt. Verder, nabij 
Snaeskerke, YOr1nde de Iperleet ecne bevaarbare 
afleiding die, onder de benaming van « \Va tergang » 

of « hoofd,,-atergang Yan 's heer \Voutern1ans
a1nbacht », langs Steene afzakte. 

Ter plaats ''"aar de Sintc-Catharinakerk stond 
splitste die \\-atcrgang zich in Yerscheidcnc aders, 
\Vaar' an een de SluisYliet \Yas die zich, bij 
tniddel der vVouter1nanssluis, jn de zee \vierp, 
daar 'vaar in I5gg het Sint-}\lbertusfort ge1naakt 
'"'crd, in het 3 Ie begin, 0111 die reden het cc slu ys
stuck » gehectcn. Dicht daarbij, op een stuk land 
dat n1en het « he\ lant » noe1ncle2

, stonden het 
.I 

« a1nbachthuijs » en het cc ' ' crckhuijs » van h ~t 
\~T outern1ansa1nbacht. \ 1óór een zeker getal jaren 
\varen de pijlen dier aloud sluis nog zichtbaar. J)(' 

( 1) Zichier ceni,."e teksten . Rekening der Ca merlinkswatering, 
ao 1682, fo 53 : '- het reijter van de sluysvacrt beghinnende \"an 
« den 1 perieet tot bij ?\1iddelkerke. >> - " In den I perlect tot 
(( LeffinO'he ». F 0 5ï: (( De sluijsvaert beghinncnde van den ouden 
c: I perieet noortwaert op tot het ghelcct dat compt van den meuten 
(( ,·an \\' illekinskercke. n 

(2) 3:2e Beo-in. (<c O .mmelooper n ''an het \Voutermansambacht, 
t55g, t3° b oek. ) 
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sluisYliet kon de schepen in zee niet 'oeren r. Een 
t\\·cede tak \Yas de ,,·atcrloop die Oostcndc\Yaarts 
Yloeidc tot achter de plaats \vaar in de jaren 
yecrtienhonderd d e nieu\Ye parochiekerk dier stad 
is opgericht ge\Yecst, en die in eene oorkonde Yan 
r 285 \YOrdt beschrcYen als Yolgt : 

« cencn ,,·aterganck die gact Yan der noortspoyc 
<< Yan den hooft:\\·aterganghc op\Yacrt streekende 
<< oost\Yaert tote cl er steen brugghe bes u den Oos
« thende in den SU\YCn\Yech »2

• H et schijnt dat hij 
ten \Yesten, niet Yer Yan de 'l'ierboete of YUUitoren 
èene Yertakking Yorn1clc, cl' Yliet g noetnc1 3 , \\"cl
licht hetgeen n1cn lelter den hat.•en'l'liet heette . 

D e schrijYers Yan het tijelstip der grootc belege
ring, die de \YesthaYen y ,1 n Oostende voor d en 
arn1 ecner riYier nan1en, hadden dus ongelijk te 
zeggen dat die stad aan den tnonel der I perieet \V as 

gelegen4 • Dat deze '' aterloopen zich in cl z e t e 
Oostende zelf ontlastten is niet be\\·ezen : vóór de 
oprichting der eerste ha Yen \Y ~ relen de " a t eren Yan 
onze stad door de \~T outertnanssluis naar d z · e 
gcleid5 • 

Het reeds Yertneld << ~r stereep-\ lli tken >> d at 
tusschen Sinte-Catha rina n l\Iariak rke lag en 
vQorbij deze gen1eente in de richting van l\'1 iddel
kerke vloeide, had ook \Yaar chijnlijk aan de 

• • 

hoofèl\Yatergang van ' t \~i out rtnan .. an1 bacht zijnen 
oorsprong te danken. 

T u, pas had Oostende d "'n rang van tad be
kon1en of d e in'' on ers zagen uit naar h ~t n1idd 1 
0111 Van de \Vater ,:ran er van h t \~./ < Ut ~rn1 an .... -h b 

an1bacht6 t e kunnen gebruik 1nak n, na n1 lijk 111 t 
• 

--~-- -
(1) Niets bevestigt het laatste lid ,·an den volgenden volzin, in 

de H istoirt d'O rtdt~zbourg ( l,, hl. 6g) : 11 (Ouden bourg) comuw,dquait 
atcssi par tau à Ostcnde t1 avtc /'klust. du s hur JVoule1·mansambathl, oû 
l'on pouvait si diriger sur Boulogne ti l'E lust. 

(ZJ Charterboek, fo 32 v. 

(3 ) De rekening van 14o7-1~o8 vcrmeldt cenc u Ineentucht " • 
alwaar de Oostendenaren lieten b o,,rcn dat zij « ghernc g hcdolvcn 

<c hadde(n} den krijnc van den vliete die leg h et bi der vi "rb lCl~ "· 

H ier veronderstellen wij dat de vierbotft voor de opri chting d ')r 
h a ,•en op dezelfde plaats s tond a ls daarna. 

(4) Dni tsch dagregister, fo ~ : << A u ff einem Fl usz g hcnan t der 
cc Yperiet, welchcr nelJenst andere Aussgang-cn auch dur ~h die 
<< \Vestschleuse vint cin en Ann pllag ab zu la uftcn und nuhn cin 
u guter Zeithafen ghemacht hat. .. >> 

(5) Hek. I.~o5 . << Item tien derden dach in PietmaQnd zo was Jan 
cc SlaLLacrt bestit bij burchrnecsters ende bi secpenen dctt ht soudc 

u nuncn de waterghanc die die van den Vrycn hadden g hclah;n 
<< lieghen in hare on in epi ttcn om me onslied er water te loss<;nc 
« westwacrt hu ut ter sluus in de zee , costc I s . )) 

(6) De Bonours zegt bl. 36 van zijn werk : cc On tJovoit sur lt ftllltJI 
~ 

cc qut Vtttzt dt. Brugts a Oudcm~ourg t.t dt la r.o ttllt t 't. I S Ostoult ... >> 

.Flcming ~ cc Dcsen P older lcyt zuytwcs t buyten di e stadt, over 
<< een water ofte oude reviere, dacr men eertijden nacr Hrug·ghc 
<c door plach te varen ,, . 

de rivicr 1 bevaarbaar te n1aken die tusschen hunne 
stad en de « hoofd\vatergang >> lag. En \verkelijk, 
den 25 J anuari I285 (nieu\ve stijl), 01) eene vergade
ring te Oostende, van de schepenen van het 
Brugsche Vrije, \Vaarbij ridder vVoutern1an tegen
\YOorclig \vas, \verd er besloten die rivier of \vater
gang te verdiepen en drie roeden te ver\vijden, en 
de spci of spui, bij de Sinte-Catharinakerk gelegen, 
drie yoeten te verhoogen, opdat er « scipYart 
<< ,, .. csen tnochte on1n1e profyt van den lande ende 
« van d r port van Oostende >> . 

H et \vcrk, 1net half l\Iaart I 285 begonnen, 1noest 
vóór .. int-J ans feestdag voltooid zijn2

• De \Yater
leiding tusschen laats tgenoen1d o·ehucht en onze 
s t ad 've r cl de eerste « Oostendsche \\T atergan •T >> . 

1 e stad Oostende n1ocst den grond betalen - 12 

ponden het getnet ; de ru «:rge en de te r,,·e, 5o schel
lingen het gen1et; - de andere onkosten vielen ten 
laste der ,,·ate ring. 

J1 tTeY~er ond rhalve eeu,,· \vas sedert dien Yer-t"\ 

loopen n intu "'"Ch on tijd \VaS de \\·a tergang, 
t ..,.n g ~volge Yan z :.y}oed n, verzandingen en ,,·ate
rings,,· rk on « Y rYU}t ~:.nde te nieuten (fe U iet) 
gh :.ga n )> . 

I i ongunstigt. t o<:l tan l trof \Yeldra de aandacht 
onz .,r handel a r n , ' '':i er ,,,. nschen chter niet zeer 
spoedig ,. r\\· z~nlijkt ,,·::-.rd ~n. 

I n 9 1\laart 1426 k\\·an1en de afcreye rdi rrden 
Yan h t \

7 rij , OJ aanzoek Yan O""tend « 0 111111e 
te 1 .... ou,,·'-= n cl noot Yan on er scipYaert nde 
Y a n 1 n z dik >>" • 

\~ inig j a ren nadi n - in 14-9 zitt 111 n eh: 
s "h p "nen n n tab I n d hoo[i l ~n bij enstekt n 
otn )V ' r h t d h· n , ·an ni -~u\Yt." \\·at ~rgan cr 

t b '\r aadslag "\ n 4 . 

~ t'q p n " . ~rd n in l n h)op Yan ht."t Y l~èn"-h.' 

j aa r door dt" '' )t M"-"daan l ij d ~ h pt."11l"11 \' ~111 ht~t 
\ rij van J~ru, g , 111 t lt ,,.t I kc ziJ Y r~ h i lene 
bij nk lll1. t ·n hi '11, zoc,,· 1 t l)ruggt~5 als tt" 

(I) l' c k. 1.~2" : <« 1 tem den . · Vlll "n da\,;h jn hoynu\ent zo war~n 
u ontbnd "n up d"'n s t d nhuus alle '-lc l orl>eid~r"' van der stede, 
<( onunc cl rijsen di"' onuncn waren tn Ier r it~ir~ · · tè pt,tene jeghcn 
" de zee da 'f t van nu de was ... )) 

(.!l hartcrboek, 1° 3.! v. t'n Yolg. 
\311-\L•g. 37::5.J, rijksar h1 ~f. 
(4) Ht'~·· . J7:S7 (HPk. l •l 2l)-30). 

(5) x.S ~la art : << 1 tcn1 d "n . · \'' n j n tnncrh! zo war n ~ hc.'st'U\.h.'n t e 
<< Brul,;g he bccdc ~.te bt) l hnH\cst ~rs , t wet' s ~pt.'Ut'n ~nJc Jt '-'lt'r\.' 

((J o h. !\loene 111 "t c "nr' "\>ppll! gh -"tnt\ ken vut ()n~èr 8c.'lp\',h.:rt 

u onun a ldncr n1 ·t ~cepcncn \ '!Ul de:•n \ ryc.•n ra ct ende a ' lJ~ te.' 
(( h '-bbc1w otnn1c h: g hccriglH-"ne u\' nic.~nwc · ip,•an ·t IUt iNl$ ittz 
u l•ttngtud .Hmgllf •. ,n ( 1\c.'g. J72SS v. h. h ijk8.uc.:h l t.'l ). 
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Oostender ; zij liet de lengte n1eten Yan « Bol
laertsbrug >> tot aan het nieuw schependom2 , 

zond de lijst der eigenaren en « geërfden >> naar den 
balju-vv der stad en Jan Van Boneem, te Bruggc3 , 

en Yroeg de medehulp der stad Oudenburg4. 
Doch de zaak werd ander1naal uitgesteld, zoo 

1nen te Brugge den r5 Juli vernam. 
Men gaf echter den 1noed niet op : de stappen 

vverden hernieuvvd in 1443, ditn1aal 1net goed 
gevolg. 

De n1agistraat bezocht Roeland van Calonne 
en Di.ederic yan Halevvyn ; eene « vierschaar >> 

\verd door de schepenen van het Brugsche Vrije 
gehouden, waarin de << cuere ende Ineentucht >> Yan 
's heer vVoutern1ansan1bacht « beklaagd >> \Verd5 • 

In die vierschaar \iverd beslist dat ten 1ninste 
7 schepenen yan het Vrije te Pannevoxlzouke of 
daaromtrent de eigenaren van het W outerinans
ambacht zouden dagyeerden « on1n1e te OYersiene 
« de plaetse van derzelver sci pvaert« ende 
« anders. >> 

De zaak onderging intusschen eenige vertraging, 
\vegens uitstel op het schrijven van den Raad van 
Gent. Doch de vertraging was van korten duur. 

Den 27 April spraken de schepenen van het 
Vrije een vonnis uit, -vvaardoor de aanspraken 
ver~vorpen vverden Yan eenige eigenaren der 
Watering, die de stad Oostende beletten \vilden 
de ondernen1:ng aan te gaan. Dit yonnis werd 
vertoond aan den Raad van Gent, die de afgeyeer
digden onzer stad, op verzoek der eigenaren van 
het W outer1nansambacht, ontboden had. 

Verscheidene « n1eentuchten >> grepen te Zand
voorde plaats en te Oostende ontving 1nen, in den 
loop Yan het jaar, het bezoek opYolgend Yan 
tvvee burge1neesters en zeven schepenen van het 
Vrije, Yan den Pater Augustijn J acob Roudolf, 
eindelijk van Jan De Baenst, raad des Hertags en 
Baljuw van Brugge, verscheidene schepenen van 
het Vrije en talrijke eigenaren van gezeid ambacht6 • 

De geldelijke lasten van het werk v.rerden ver
deeld als Yolgt : een derde ten laste der stad 
Oostende ; de tv.ree andere derden \vagen op de 
eigenaren der Woutermanswatering. 

Een nieuvve \vatergang \Verd dus gedolYen, de 
Nieuwe Oostendsche watergang genaa1nd, t\vee 

(r) ~s mei 1430 (Ib.) 
(2) 17 rnaart (Ib.) 
(3) 28 April (Ib.) 
(4) 5 mei (lb.) 
(5) Reg. 37270 (144J-44). 
(6) Heg. J7270 (Rek. I 443-44~. 

roeden breed en acht voeten diep, om de stad 
Oostende tot scheepvaart te dienen en tot het 
vvegstroomen Yan het water Yan het oinliggende1 • 

De vaart begon « in den groten. \.vaterghanc van 
<< s heer W outerinans sluus oost van Pannevox
« houke2 streekende van daer noorders-vvaert 
« duere eene nederynghe gheheeten M oerlentay 
« tot eenen land \veghe ligbende zuut yan Sinte 
« Catelinen kerke, zuut v.rest van den hove toe
« behoorende Diedric·van Halewyn, ende van daer 
« duere denselven land,vech in den waterghanc 
« lichghende an de oostzyde van denzeiven land
« -vveghe also noort\~.raert achter den voorseiden 
« waterghanc tot an de noordzyde van der pries
« trage Yan Sinte Catelinen voorseit, ende Yoort 
« oost\\'"aert neffens J ans Wachters kinder daerinc
« la11de tote an de oostzyde van Zeghers van 
« Oostende walle, streekende van daer zuud-vvaert 
<< tote in den dycgracht, ende voort also oostv.,.aert 
<< achter dezelve dycgracht tote der Steenbrugge 
<< ligghende binnen den scependomme yan Oost
« hende, zuut van der niewen kerchove >> . 

BoYendien \verd er eene nieu\ve lzeulbrugge3 

geinaakt << in de zydelinghe an den voorseiden 
« grooten v.raterghanc >> Inet tvvee nieu1ve speien 
<< Inet lukenden ende \.vindenden dueren >>, eene 
aan de oostzijde dier heulbrugge, en eene andere 
tien roeden verder << bet noord oost v.·aert », tegen 
dewelke het water zal << steken ende zynen \veder
<< stant nemen als men de voorseyde eerste spoye 
<< opwinden zal, \.vel ghev loert ende ghepaelplanct >>, 

benevens nog twee andere bruggen, eene bezuiden 
Sinte-Catharina kerk in den landweg, de andere 
ter \vestzijde van Claus Zegheers, in den heerweg. 
De ingenomen grond bedroeg 824 roeden, ''Taar
Yan 617 1

/ 2 twee roeden breedte en acht Yoeten 
diepte << effens bodein~raerts >> en de overige, tvvee 
roeden en half breedte en dezelfde diepte hadden. 

Krachtens het ge\vijsde der schepenen van het 
Brugsche Vrije moesten de werken tegen eerstka
Inenden Sint-Pietersdag (r oogst) voltrokken zijn. 
Oostende moest de kalsijde tusschen de stad en 
Sinte-Catharinakerk verleggen, ten eeuwigen dage 
de twee genoemde spoyen (speien) op zijne kosten 
onderhouden4, benevens de << zidelinghen >> tot het 

(r) Histoire d'Oztdenbourg, II bl. 74 en volg. 
(2) cc Thomaes Bruus van der steden spoyen te bewaerne staende 

" ten hooftwatergang he te Pannevoxhou.ke..... XII [. » (Reg. 
3727 4, fo II v .). 

(3) Heul : houten bruggetje, vlonder (Kramers' woordenboek). 
(4) De Stadsrekening over 156;-68 yermeldt (fr. 29 \·.)de herstel

ling der brug \·an Sinte-Catharina, op de kosten der Stad. 
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afvleren van het opper\vater, en eindelijk de noo
dige brieven van verband geven, in dubbel afschrift 
uitgeveerdigd, een voor het Vrije en een voor de 
eigenaren van het \Voutermansa1nbacht. Deze 
verbandbrieven, die de dagteekening dragen Yan 
mei 14431

, hielden in dat Oostende alle schade 
moest herstellen die door het opper\vater zou ver-

• 
oorzaakt \Vorden. 

Ziedaar hoe de « Oostendsche I perieet >>, eerst 
eenvoudige afleiding der groote lperleet, op het 
einde der jaren t\Yaalfhonderd in eene Yaart - de 
oostendsche \Yatergang - herschapen en, n1et de 
oprichting der haven, verdiept en verbreed \verd, 
0111 tot op het làatste der zestiende eeu\v tot ver
binding van Oostende n1et Oudenburg, Brugge en 
Nieupoort te dienen. · 

Na de belegering \Verd er van de Oostendsche 
Watergang - de\velk_e 1nen sedert dien op de 
kaarten « de Oude Oostendsche Watergang >> 2 

heette - geen gebruik n1eer ge1naakt, ten 1ninste 
01n Yerder op te varen. De bijlanders gingen langs 
de Gavelooze kreek, \velke de zeevloed 1net het 
ontstaan der nieuwe haven van Oostende n1erkelijk 
verbreed en verdiept had - voorbij Snaeskerke 
en Oudenburg naar Plasschendale, en zoo voorts 
door de I perleet, Brugge,vaarts. Het schijnt 
nochtans dat zij dien \veg 1neest insloegen om door 
de Ghistelvaart naar den Moerdijk of het hout
land te varen tot het vervoer van rijshout, staken 
en brandhout naar de stad. De schippers 1naakten 

• 

1neer gebruik van de N oordheede die hunne 
schepen naar Plasschendale leidde, al\vaar zij bij 
1niddel van eenen overd1'aclzt in de Iperleet over
ge,vonden \\-erden3 • 

Een tot nu toe onopgen1erkt gebleven feit is dat 
het graven eener kleine vaart, tusschen het einde 
der vaart van Plasschendale en de plaats 'vaar 

(1) Charterboek, fo Lp v. 
(2) Zie op eene der bekende plattegronden der belegering van 

I 706 een i ge koggen geteekend op dit kanaaltje. 
(3) In een vertoog van den jare 1671 lezen wij dat« alle schepen 

«willende vaeren van de caije van Oostende naer Brugghe hebben 
(< gehadt twee \veghen ofte passagen, te weten d'eene ende de 
« cortste commende vu ij t d'haven Yan Oostende door de creke 
« van Bredene geseijt de Noortheije neffens den dijck van Bredene 
<< tot Plasschendale, ah,·aer alsdan "·as een overdracht, over het
<< welck de schepen willendenaer Brugghe wierdenoverghewondep 
« jn den ouden Iperleet... d 'anderen wegh ofte passaige was van 
« Oostende \'oorseit door de Gavel0ose Creeke, omme te vaeren 
« naer het houtlant, ende oock als sij wilden, Yoorbij Snaeskercke 
« ende Oudenborgh, vallende alsoo tot Plasschendale aen den 
« voorseiden overdracht ende alsoo voorts naer Brugghe als de 
<< voorgaende ... » Archief van Oostende. 

Z1e ook een \'ertoog, in of omtrent !\fei r63r, tot den koning 
door den gouYerneur van Oostende g-ericht over deze zaak (Ibid.) 

het fort van Breedene ging gen1aakt 'Yordcn, 0111 
het vervoer der bou,vstoffen, in de eerste dagen 
van N oven1ber r Sgg besloten en aanbesteed \Yerd 1 • 

De N oordheede schijnt een \Yaterloop te 'vezen 
1net de bedijking van den polder van Breedene 
in de eerste jaren der zeyentiendc ecu\v (r6r2) 
gevor1nd2

• Met het graven der vaart van Plas
schendale naar Slijkens (r66g), \Yercl de gcn1ecn
schap yan onze stad n1et het binnenland, op het 
gebied der \vatervvegen, nog eens ge,Yijzigd". 

Intusschentijd ,,-as de oude yaart Yan Oostende 
tot den rang gedaald van eenyoudigc kreek, zooals 
er toenn1aals verscheidene onze 1nocrassigc streek 
doorkruisten, te 'veten de Sinte-Catharinakreek, 
on1, in den loop der Yoorledene eeu,v, gedeeltelijk 
het bed te \Vorden der nieu,y·e oostendsche dokken4. 
't Is op die kreek dat, op ditzelfde tijdstip (1765), 
de kasseien vervoerd \Verden dienende tot den 
bou\v der kalsijde van Oostende naar Wijnendale5 • 

Van de gev.rezen oostendsche \Yatergang, anders 
gezeid van de eerste oostendsche vaart, bestaat er 
nog, bij het huidig Sint-Vincentius-Gesticht, een 
overblijfsel : 't is een leitje bij de ouderlingen 
van dit k\vartier onder den naa1n van Sinte-Catha
rinakreek bekend, en \vaarvan het breede bed nog 
voor deszelfs vroegere belangrijkheid getuigt. 

\Vij haasten ons deze buitenrede te sluiten en 
tot de havenk\vestie terug te keeren. 

De vaart\verken \varen voltrokken. • 

Eens zooverre zoo vroeg n1en de vcrgunning 
eener hayen. Thans k''?an1 het doorsnijden van den 
zeedijk en het graven van eenc haven als eenc zeer 
gepaste zaak voor, te n1cer daar de vaart hierdoor 
geene yerandering n1oest ondergaan. 

(r) Staatsarchief Brugge. Reg. ó42: « Item \vas up tzelve 
«rapport gheresolveert te doen gx:p.ven van t hende van de vaert 
« van Plasschendale totter platse daer het derde fort Breedene zal 
« gheplant ·worden om alle materialen te moghen aenvoeren te 
« ·watre, al ten minste coste dat doendelick \vordt by bestedynghe 
« van verscheyde meesters ende gheduere11de t zel \·e ghedelf 
« ende gravijnghe te ghebruijcken waeghens voor een corten 
« tyt. » (6 November r5gg). Den 8 ~ovember wordt eene afveerdi
ging naar het leger gezonden « omme te staene over de 
« bestedynghe van den canale leedende naer de plaetse van den 
« derden forte .. . » 

(2) Nopens de Noordheede, men leze eene aanteekening in La 
Fland1e, jaargang 1874-S, bl. 3g8. 

(3) Bowens, I, bl. r34, 142, 144, 147, 148. 
(4) Rijksarchief (HSS), nrs 2445 en l448. - Op een plan van 

179S ziet men den naam van « Sinte-Katherine kaai ». (Stads
archief, Doos nr z8B ). 

(5) Stadsarchief. D oozen. 
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Men 1nocht nu het beoogde doel"\vit bekennen . 
D och - nog een feit d at onze hooger uitgedrukte 
yermoedens kon1t st aven - in hun vertoog spreken 
de Oostendenaren geenszins Yan de voordeelen 
\V elke hun, op gebied Yan handel en visscherij, de 
haven zou verschaffen : slechts algen1eene be
schou\\'"ingen \Yorden aanger oerd, zooals de gun
stige uit,verkselen ·\velke de ondernen1ing Yoor 
stad en o1nstreken op het stuk der overstroon1ingen 
der zee onget"\vijfeld zou t e,y·eegbrengen, alsook het 
nut eener schuilhaven voor de scheepvaart in het 
alge1neen . Van Oostendes belangen zelven, gee.n 
\VOord r. 

Op het einde des jaars I-+44 trok eene afveerdi
ging bij den H ertog , t e Valenciennes, bestaande 
uit de t\vee toenn1alige burgen1eester s , J acob Flore 
en Jan Moene , on1 hunnen vorst voor oogen te 
leggen hoe de zee\vateren d en zeedijk t en oosten 
gedurig ver1ninderden en hoe zulks, bij genlis aan 
1naatregelen, de st ad aan het gevaar blootstelde 
gansch te niet t e gaan. Zij baden hen1 dus de st ad 
oorlof t e geven, door den zeedijk eenen arn1 te 
delven, d ank zij den\velken de zee haren loop kon 
b reken, hetgeen, zoo hoopte 1nen, aan· die aan
houdende vern1indering een einde zou stellen 2

• 

E en onderzoek ''rerd, op bevel van Philips den 
Goede , ged aan d oor de zorgen van J an D e B aenst 
en J an van B onee1n, balju"v van Oostende3 , \Vier 
yerslag echter door den raad des hertags - toen 
te B ergen - onvoldoende bevonden \verd4. E en 
nieu\v « bezoek » greep plaat s, toeYertrou\vd aan 
J an D e B acnst , balju\v van Brugge, J oos Van 
Varsenaer, schouteet dier stad en J an Van 
B oncen15 , hct\Yclk , eindelijk , door den R aad van 
Vlaancleren \Verd goedgekcurdn. 

Bij brieven Yan 27 D ece1nber 144S Yerleencle 
Philips de Goede, H ertog Yan Burgendie en Graaf 
"'\'all Vlaancleren de rrc\Taaade toelatin <T7 

' h h n · 

(1) Charterboek, fo 34 v. en volgende. 
(2l Heg . 37271 v. h . rijksarch1ef, r ekening Lier staJ fo 7 v . 8. 
(3) Rek. 1-llS-46 (Heg . 37272). 
(4) Reg . J7 !.',' 2 : « Item zo waren g hesonden te Berghen jn 

(( H enegauwe P te t. PenJele ende J acob f. Vic toors Gh1seli1ns 
« Ointne a l<.laer onse ghenadeghs H ecren raJe over te ghevene de 
u rCSl npste Yan den commissanssen van onser havene, ende was 
'' alllaer g hesloten dat men nieuwe Jnformac..ie hooren zoude, 
« waeren vute ek XIII daghen den dach van elcken XXXVI s . 
(< beloopt XL VI [ XVI s .» 

{5, Heg. 37272 . 
(6 ) I h . 

(7 1 Char terboek, fo 34 \ .. - Reg. nr 37 4 72 : 
<< I tcn1 zo wa~ren g-hesonden te Ghend P ieter Pendele ende 

<< J <ll..Ob Ghtschn, t. Yictoors, met der jnformalte ' an onser 
« ha\·ene on1me die a ldaer jn den raeJ te J oen presenteerne van 
« onsen gheduchten hcere ahlaer ende was deselve havene doe 
<< g-hc-onsenteirt .. » 

D e vergunning \vercl t oegestaan onder voor
\vaarde dat 1nen de bestaande dijken verdubbelen 
en de noodzakelijke zeew erken onderhouden 1noest, 
01n d e zeew ateren in bed\vang t e houden . T er 
oorzaak Yan den aanzienliJken kost dier \verken 
stond de Vorst toe dat alleen de poorters der stad 
het recht zouden hebben het weerdschap van in,, .. o ... 
nende en vreemde visschers uit t e oefenen r - een 
punt dat \.vij verder uitleggen zullen - en ambacht 
of nering t e drijYen t e Oostende . 

Die vergunning \Verd t'vee jaren lat er, d en 20 

N ove1nber 1447, op aanvraag der w et, door K arel 
den VII, K oning van Frankrijk, bekrachtigd 2

• 

Er vvordt so1ntijds , sprekende van de haven 
van Oostende , gevraagd of zij eene natuurlijke of 
kunstmatige is ? Oostende heeft t\vee havens 
gehad, zoo iedereen \\·eet . A . B elpaire3 , die de 
oost - 1net de \vesthaven schijnt t e ver"\varren, 
aanziet de haven van Oostende , eYenals die van 
N ieupoort, als een overblijfsel der kreken door de 
zee in haren terugkeer op het vlak der kust gevorn1d . 
D e t eksten Yan het octrooi der eerst e haven en van 
de eventijdige staelsrekeningen doen klaar zien 
d at er vóór I-f.--t-5 t e Oostende nog geene haven 
bestond. 

H et eerst e \verk J.er r egeering der Vereenigde 
Provincien, op het laat st e der volgende eeu\Y 
( r S84), \vas de slechting of doorsnijding der oost
duinen, \Vaardoor de zee\\rat eren vrijen inloop 
kregen in het land : een hoogst gevolgrijke Inaat
regel \VaarYan de uit,verkselen gedeeltelijk nog 
bestaan . En zoo is het dat de t\veede haven van 
Oost ende ontstond, "\vaarYan er in dit \Verk lat er 
spraak zal zijn, en die 1nen slechts in dien zin als 
natuurlijk beschou\ven kan, dat de zee aldaar haar 
bed geinaakt en uitgebreid heeft dank z ij eenè 
opening door 's n1enschen handen te\veeggebracht , 
1net het oog op eene onder\Yaterzetting Yan het 
otnliggende, on1 de stad b ijna ongenaakbaar t e 
n1aken . 

D e dclYing der yaart tot tegen den zeedijk had 
onvoorziene geyaren doen kennen : op Paln1cn
zonclag4 in1n1crs had een tan1elijk hcYigc storn1 

(1) Char ter boek fo 36. - I n de stadsrekening van 1466leest men : 
« Cornelis Maer tins ontvang bere van den kerken Jfl Oostende 

<<van zekere par tseelen van lande toebehorende denzeiven ker ken, 
« g he\·allen Jn t ghedelf van der ha vene, danof de stede jaerlicx 
« betaelt he1ft X L VIII s . p. g hetax1er t den penn . XV 1, beloopt 
(( alsoo t blijct b1 der quittancie XXXVII I [VI I I s . " 

(2J Dit stuk staat- meteene onjuiste betiteling- in de Coutume 

a·ostnrdt' b i. 5-t' gedrukt. 
t3) De la PlatJu 1l! arit zmt dtpuis Boulog11t jusq14'au Dancmark, bi. 38. 

(4) Reg. 37273, fo 16. 
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gcheerscht en, door den drang des ,, .. aters, den dijk, 
die van achter van steun ontbloot \Yas, op de plaats 
\Vaar hij n1oest \Vorden doorgesneden, bijna \veg
gesleept. Enkel aan eenen grooten toeyocr Yan 
bro1n, rijzen en hout had n1en het bchoud van den 
dijk te danken1

• 

1\an cle door dijken 01nsloten plaatsen gaf n1en 
de benan1ing Yan polders. D e besteding der oost
en "·estpolders greep den 29 n1ei 1446 plaats2

• 

De hinnenhaYen ,, .. erd gegraven ten noorden 
van den dijk on1strecks I390 op de toenn1alige 
zuidgrens of landsgrens der stad gen1aakt-'5, de\velkc 
sedert dien den naan1 Yan havendijk ontving-1-. 
Daar1necle verd,, .. een, naar alle ,,·aarschijnlijkheicl, 
de leet die lag tusschcn het oude en het nicu\\·e 
schependon15 • De haven scheidde dus cle oude 
stad van de nieu\ve. 

Het gezan1cnlijke der onkosten YéU1 het « nicu\\. 
ghcclclf » (,·aart), aan het\velk eene afzonderlijke 
plaats is gegund in cle stadsrekeningen Yan 1-J-43 tot 
144S, beliep tot 6Jg2 [I 3 schellingen parisis6 ,zonder 
Yan onkosten van bijeenkotnsten en dergelijke te 
spreken. En het gc\voon budget van entYangsten 
bedroeg slechts zoo iets als 23oo [! 

Ook blijkens de rekening 144S-1446 stond de 
stad niet n1inder dan 2606 [ 2 sch. 10 penningen 
parisis ten acl1ter1 . 

Op vorstelijke toelagen viel er in dien tijd nog 
niet veel te rekenen : de zeesteden n1oesten zelven, 
1net hare eigene penningen, hare \verken n1aken 
en onderhouden. 't Is hetgeen Oostende, on1trent 
een Yeertigtal jaren later, zijne afguns6ge tegen
streYers n1et fierheid 1nocht doen ben1erkenR. \\'el 

--·----
(1) Reg. 37273, fo 16. 

(2) Heg. 37273, fo 14 v.: « Anthoniz Vereeken (?)als t werc van 
<< den oost ende westpoldren was oversien ende besteid te 
« makene den XXIX''11 dach in meye, verteert bi der \Yet ende 
<c andre, ter steden deele IIII [XVI s. » 

\3 Charterboek, fo Ioo Y.- 101. Zie hooger, bl. 28. 
(4) H.ek. I.tog. Besteding Yan eenen steendam << lighen de over 

« de leed die leght tusschen den houden scependomme ende den 
. 

« n1euwen. » 
15) Rek. r.t34: « Item zo nam Gheraert filius Bertheltneeus 

« tteghen buerchmeesters ende scepenen te verdelvene ende te 
« Yernag hene {vtn•aglu11e .)) den leed die leeebt jn t ghesceet Yan 
(( den ouden secpendomme ende ,·an den nieuwen, lanc zijnde 
« LXXX\. I I I roeden ... » 

~6) Reg. Rijksarchief, nrs 37270 rfv Ig), 3T!.7I ([0 I6 l, 3]272. 
f7, Reg. n° 37 1..72. 

lS Charterboek, fo 134 v . , art. 78 : 
'• Item tlte ,·an Oostende draghen huer last ende costen zonder 

" yement anders daerby belast te zyne, want nyemeRt hemlieden 
" huer ha,·en ende dycken en heeft helpen maken noch en helpt 
"' hou den... » 

is ,, .. aar, de geldelijke betrekkingen n1et de regcc
ring \varen minder lastig dan heden en het Yerheven 
vruchtbaar geyoel Yan onafhankelijkheid en zelf
regeering \VOn er bij. 

Buitenge\vone geldelijke n1aatregelen \Yas de 
stad dus ged,vongen te gebruiken, nan1elijk dC' 
«zetting >> die 689 [ 2 sch. opbracht in 1~43 en 
873 [ 12 sch. het Yolgende jaar1

, en de huiten
ge\vone accijnsen : op den Yerschen Yisch, den 
haring, het vleesch, de boter, olie en azijn, het 
uitlandsch bier, den \vijn en de nieu\ve schepen 
die 1nen « opzetten » zou2

• 

De stad had Yan 's heer \\T outern1ansan1bacht 
eene toelaag bekon1en Yan 135o ponden parisis, 
opbrengst van 8 grooten het gen1et, en Yan 192 
ponden Yan het Ghistel-A1nbacht << Oost-over-cle
\Vaere·l» , ter hulp der scheepvaartondernen1ing. 

Met een gevoel van edele vaderlandsliefde, 
verzaakten de schepenen der stad voor vier jaren 
aan hunne« kerellakens », \velke zij jaarlijks op de 
stadskosten genoten, 01n het geldelijk bedrag ervan 
- dat het vorig jaar iets n1eer clan 35o [ parisis 
bedroeg4 - aan de haven\verken te besteden~. 

Den 22 Maart 1447 ontbood de \vet de notabelen 
ten stadhuize 0111 de n1iddels tot het dekken van de 
onkosten dezer ge\vichtige onderne1ningte beran1en. 

De \vethouders en voornaan1ste ingezetenen 
k\van1en over<::en dertig ·pond groeten 's jaars 
lijfrente te verkoopen, na het noodig octrooi daar
toe bekon1en te heb ben6 • 

Luidens den tekst van e.en vonnis van 14S6 
had de ha \"'en aan de stad vijftien tot zestien duist 
kronen gekost7 . 

(1) Registers nn 372ïv en 3727!. 
(2) Registers 37270 tot 3ï272 (1443, 1444 en 1445.) 
(31 I~eg. 3727o (1443-44' · 
(4) Heg. nr 37272 (1445). 
(5) R. 3ï273, fo 14; Andre costen van der steden lakinen. 
«Den XVI''" dach in laurnaend jn tjacr dunst IIIIc XLV laetst· 

« leden jn eenne ghemeene verghaderinghe van der wet metten 
« notabie ende poorters van der voorseide stede was overeen
« ghedraghen ende gheordonneirt dat de toecammende I I 1 I ja eren 
« eerst achter\'olghende s ·epenen ghcenne deederen heLben en 
« zouden up den cost van derzelver stede, maer omme de hcere 
« van derzelver stede bewaert te zine, zouden hem de voorseide 
« IIII jaeren ghedeurende cleeden up haren cost up dat zy 
<.< meer costen daden om hare cleederen danne heurlteder kannen
« ghelt ende zegbelghelt daer zy jaerlix hare winterdeederen mede 
<( plaghen te makene, bedraghen zoude dese voors. jaerscare eerste 
<< van den voorseiden lil I jaren mids der voors . ordonnan. nihil. » 

Volgens eene Yerordening der commissarissen (r4So) moc.ht elk 
wethouder van Oostende « ende andre t secreit van der camere 
« van der stede anthierende » niet meer onh·angen dan r [ gr. 
Yoor zijn laken, tot verdere bevelen (Zie rek. r.t66, ft) 2 v .). 

(6) Reg. 37273 (Rek. 1.~46-47). 
( 7) Charterboek, fo Jg. 
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Het baart evenwel verwondering, bij het onder
zoeken der stadsrekeningen, in dezelve, niet alleen 
geen afzonderlijk hoofdstuk van uitgaven, maar 
zelfs geene 1nerkelijke uitgaven aan de haven
onderneining zelve toegevvijd, aan te treffen. 

Daaruit volgt dat het in verbinding stellen van 
zee en binnen\vater het betrekkelijk onaanzienlijk
ste deel ge\veest zal zijn der geheele ondernen1ing, 
die met de verdieping der vaart begonnen vvas en 
Je,velke tnen zoo ver zal gebracht hebben als 
n1ogelijk. 

Van een en anderen kant- en hier nog eens straalt 
het gevoelen van zelfsopoffering en n1ede,verking 
,,·onderlijk uit dat ons voorgeslacht onderscheidde : 
een deel der \Verken tot de oprichting der haven 
noodig \verd zonder vergelding uitgevoerd door 
de burgers der stad- die hierin een bestaande ge
bruik volgden 1 

- n1et n1edehulp der inwoners van 
het 01nliggende : van Ghistel, Breedene, 1\tiiddel
kerke, Steene en Sinte-Catharina, toegekon1en op 
verzoek der stad en vergezeld van hunne balju\vs, 
schepenen of notabelen, aan de\velke de oostend
sche \Vethouders dankbaar den eere,vijn aanboden: 

« Jan van Bonetn onzen bailliu, Anthoniz van 
« Bonen1 ende anderen dietOostbende quamen den 
.« X\l iiien dach in octobre als onze voorseide haven 
« ghesieken et .. de ter zee,vaert ute ghedolven \vas 
« n1et vele ghesellen delvers ende \Verclieden ons 
« te hulpe alzo \vij hen11ieden ghescreven ende 
<< ghebeden hadden, IIII kannen \vijns elke kanne 
cc XX s. beloopt IIII [ 2

• » 

GRISTEL : 

« l{oelland van Calonne n1etgaders eenighe Yan 
<< <ler \vet van Ghistele die t ()osthende quatnen up 
« denzei ven dach 1net vele gheselsci ps ende \Verc
« lieden ons te hulpe jn t voor~eide \Verc alzo \vij 
« l{ollande voorseid ghescreven ende ghebeden 
« hadden, IIII kannen \vijns elke kanne XX s. 
<<beloopt IIII [ . 

« Salehadin van Ghistelen up denzeiven dach 
« 1net Yele gheselsci ps ende \verclieden ons te 
« hulpe jn t voorseide \verc alzo \vij hen1 ghe
<< sereven hadden als boven, IIII kannen ... 3 

<< lton1ain van Heulen voornoen1d, \\r outertnan 
« van Ghen<.l ende Chri3tiaen Yan Polichove n1et 
<< Ycle ghesellen ende \verclieden ons te hulpe up 
« denzeiYen dach t onser bede ende scrivene, I I I I 
« kannen ... » 

(1 ) Zie hooger bl. 47, rè kolom. 
(2) Rijksarchief, reg. 3ï273, fo 5. 
(3) F 0 6. 

BREEDEXE : 

<< Heere JA).; KIE~ priester prochiepape Yan 
« Bredene 1net zin en prochianen up denzeiYen dach 
« ons te hulpet onser bede als. boven, II kannen ... » 

lVIIDDELKERKE: 

« Heere Jan Maertins priester prochiepape van 
« Middelkerke n1et zinen prochianen up denzeiYen 
« dach ons te hulpe alzo voorseid es II kannen ... >> 

STEE~E: 

« Den prochiepape van Steene 1netgaders 
« lVlichiel F . J ac . \\'outers landn1eter van sheer 
« W outer1nans a1nbocht ende vele \Yerclieden van 
« derzelver prochie up denzeiYen dach ons te hulpe 
cc jn t voorseide \Verc, I I kannen ... » 

SINTE-CATHARI~.A : 

cc Den prochiepape van Sinte Kateline n1et zinen 
« prochianen up denzeiYen dach ons te hulpe, II 
« kannen. 1 • • • >> 

Eindelijk, den r8 October I++6, onder eenen 
aanzienlijken toeloop van Yolk zoo van de stad als 
van het on1liggende, Yan de helpers uit alle kanten 
toegesneld en hunne notabelen, in de tegen\voordig-
heid ook van n1eester J .ACOB RouDOLF2 

- een 
kind van Oostende - Provinciaal der Paters 
Augusbjnen, die de stad 1net zijne kennissen in 
deze on1standigheden hulpveerdig schijnt ter zijde 
gestaan te hebben3 , en van verscheidene klooster
lingen zijner Orde, \\perd de zeedijk doorgestoken: 
het zee\vater spoelde tegen de zoele \Vaters der 
I perieet op : Oostende had zijne haven ! 

De tnond der haven lag tusschen den tegen
\VOordigen kursaal en het H ótel Continental en de 
haven bedekte verder de huidige Van Iseghen1s
laan en de ge,vezen Yestingsgrachten van die zijde 
der stad. 

T'vee dagen nadien zeilden de iwee eerste 
schepen binnen - 't \varen t\vee haringschepen, 
stuurlieden Gillis Tiessen en Cornelis Hannes, die 
den eersten haring in Oostendes nieu\ve haven 
brachten. Eenvoudige zeden onzer voorouders ! 
De \vet schonk aan die « eerstelingen >> den 

---
( 1) F 0 6 V. 
(2) Reg. nr 37273 v.b. Rijksarchief (rekening der stad 1446-47) : 
« Meester J acob Roudolf, provincial van den Augushnen, 

«dewelke up denzeh en da<..h quam tOostbende met \ele anderen 
<< religieusen omme t voorseide werc ... » fPresentwijnen). 

(3) Rek. 1440: « Item zo quam t Oostbende meester Jacob 
« Roudolf, provinciael van den Augustinen, ende hem waren 
« ghepresenteert II kannen wyns, beloopt XL s. p. »Reg. n r 37268 
(Rek. 1441-42) : " Item zo waeren ghezonden te Brucghe beede 
<< onse buerchmeesters ende Jan ~loens ter feeste van meester 
u Jacob Roudolf, prov1nciael van den Augustinen, waeren ute elc 
« I I dag hen, bel. VI I [ I II (III I ?) s. p. >> - Rek. I 443-44 : 
« ~1eester Jacob Roudolf, provincial van den Augustinen dewelke 
« quam t Oosthende ... » 



DE BLOEIENDE VISSCHERSSTAD 

den \Ye1bekenden, echt midde1eeu,\·schen rozen
hoed, tot teeken Yan 'velkornl'. 

J3ij acte yan 28 Octoher 14472 ~Yerd het tolrecht 
vastgesteld Yoor de schepen die de haven Yan 
()ostende invoeren en de koop,\·aren door dezelve 
ingebracht, volgens het tarief Yan Damme. Deze 
acte ,,·as het geYolg Yan de brieYen van 4 Sep
tetnber 1447 , door ,,·elke de hertog Yan Burgondie 
den tolYrijdom der Oostendenaren in de andere 
plaatsen Yan \'laanderen bekrachtigde, een voor
recht dat Yroeger - tegen klinkende munt4 - bij 
hrievcn van 7 J anuari 5 en 23 Juni 14196 Yergund en 
bevestigd '''aS ge,\reest en dat zj j hadden getneend 
te n1ogen inroepen tegen de inning van 's Yorsten 
tolrecht in hunne haYcn. Zij hadden zich inderdaad 
ge,vend tot het parijzer parle1nent, doch op ver
zoek Yan den hertog trokken zij hun beroep jn7 • 

'fen jare 1S44 'vcrd er aan de ,, .. estzijde8 der 
haven een « rij&hoofd » gcn1aakt, 3o Yoeten lang 
en 18 hoog, hct'\velk in 1SoJ, 18 roeden Yerlengd 
'vcrd. ()m de onkosten Yan djt ,,·erk en Yan de 
herstellingen aan ''velke het rijshoofd toen behoefte 
leed, te bestrijden, Yerkrecg de stad, den 3I 
J)ccen1ber rS62, octrooi o1n achttien jaren lang 
van elk in,~arend schip of (( hu ede >J, Yan n1instens 
1 5 lasten inl1oud, acht grooten en Yan de n1indere 
schepen, zooals « ijtingcn » en booten, t,,·ee 
stuiYcrs te ontYangen, en t\\·cc stuivers per ton 
ve:u1 elk yaartuig n1et engclsch bier geladen~. 

1·\vcc sluizen 10 de Noordsluis - ook de Oost-

(1) Hek. l4-J6-47, fo 16: 
H Gilh~ T1essen ende Cornchs Hannes stierrnans ende poorters 

(< \'an Oosthende omtne dat zij stappans ende cent l?) quamen in de 
(( n ie we ha' én alhier ghemaec t, te weten den XX;'' 11 dach in 
" octobre ende den eersten haryn< brol htcn, t haeren rosin hoeden 
(( al~o n1cn 1n andre havenen ghecostumeert es te ghevene Inettcn 
« a nelren costen daertoebehoorcndc XI V l XII s. p. » - Ten jare 
1618 greep zoo 1ets ook plaats 1Kamerrcg1ster, 3o Oogst 1618). 

(2) Charterboek, {o 142. 

t3J F 0 52. 

4) Zte stadbrekentng. Ecne H OJnn1cstelhng >> haJ te dien einde 
plaats tot het opbreng·en \'an 26ou i. 

(5) Charterboek, i 0 9 , .. Gege\'eJl te Beauvats. 
\6) Fo 52 \'. 

(7) F'' 3.- Fu 53 v. staan de<< cxel'utoire bric\'Cll >>en f' 209 ''· 

de vcrbandbrieven vanwege de stad Oo::,tcnde (2o October 1 447). 
(8) Op het « canael >) de1 ha\'cn, ze~t de no1konde Jn de 

, olg ende aanteekening aangeslapt. 
(g) Charterboek, to I56 ''· Het riJksarchief bezit eene afzonder

h]kerekentng van bet rij~hoofd (n• 37581,1 .ApnlJ57g-3I Maart 
1S o ; de 1nn1ng der rechten 1n gezcid octrno1 ''ermeld werd in 
pacht gege,en dtt jaar). - Een vonnis v. d. H.aad \'. \'1aanderen 
(21 teb. 1S72 o. s.1 ontsloeg de ·1cupoortenaren \·an d1e rechten. 

po) Charterboek, f1 6g. - l)e Oostslu1s \\ erd 1n 1517 herbou\\·d 
t ta'--lsrekentng 1S17, fo 74. In den lonp <.ler berstelhngs\\erken 
stelden dte ,·an Oostend<', op vcrzoek \'an\\·ege het \"rije, die slu 1s 
tijdeliJk in onbruik, doch de \Tees \OOr hal'CD\'erzanding dwong 
ben ze te heropenen (Charterboek, fo 16S , .. , 5 Juni 1SJ4). 

sluis of Blau,,~e sluis genoetnd- en de \\Testsluis 
dienden tot diephouding der ha,·en. De besteding 
der sluizen had den 19 Maart 1446 plaats : het 
bestek bedroeg 5oo [ grooten. Elke sluis 'vas 
13 Yoeten ,,-ijd, 14 Yoeten hoog en 8 roeden lang ; 
op de t,,~ee einden ,,·as zij Yan een Yalbed Yoorzien, 
een Yan 40 Yoeten lang al den zeekant en een al 
de landzijde Yan 28 Yoeten. 

De aanbestedinrr bev-atte bov-endien nog de 
oprichting Yan t,,·ee speien of spuien, insgelijks 
1net deuren, doch hier 'vas het ,,~jndas v-an t,, .. ee 
'Yielen Yoorzien, een op elke zijde. Dit be,,:ijst dat 
n1en toen draai- en ophaaldeuren te gelijker tijd 
gebruikte 1

• 

Opdat het opper''"ater tot doorspoeling der 
haYen Yerstrekken tnocht 'verd, op aanvraag der 
stad, de Wouter1nansluis gesloten2

, gedurende 
eenigen tijd ten n1inste. 

Later - in 1SS2 nan1elijk - zien 'vij de stad 
nogn1aals de sluiting dier sluis Yerzoeken, doch te 
vergeefs3 • 

Intusschen n1eenden de in''"oners Yan Oostende 
het nut hunner haven Yoor het oinliggcnde hoog te 
111ogen schatten4, in geYal v-an OYerYloedig opper
,,·ater, zoo daarYan in J)ccenlher 1482 de onder
Yinding gedaan ''rerd 5 • 

1"'en jare I573 'vas de \\1outcrn1ansluis zoo 
ondicht dat de afloop Yan het Yersch ,,·ater de 
bcv-aring v-an de Oostendsche \\ra tergang ten 
cenen n1ale hinderde : de stad ' 'erzocht dicntcn
geYolge van'\"ege het \ 'rije het leggen Yan ccncn 
kistdatn ,~óór de Sluis". 

(~) Z1e Ed. Gailliard, Glossairr, SPEYE, bi. 378 en volg. 
(2 H.ek. 1446-47 : · 
(( ... Lodewijc van Ha,·cskerkc, RoeHand van Calonnc, IJJcdenc 

a ,an liale\\·ine ende Jan van Bonem onsen Hatlhu, den JXru dach 
tt in novembre commendc ,·an s heer \Youtennanssluus t Oo thcndc, 
(( daer zij de voorseidc slu us hadden t c n en \er zout kc ghcdaen 
<< sluten omme t upwatcr te commen tOn thende ten oorboorc \'an 
" der ha' en ... '> 

(3 F u 48: << 22 Maart) so "·a~cn J ace p De Mysterc, hurchmec ter 
cc \ an den t ourpse ende Jan Dumouthn, upperbr,oftman, ende 
<c l.aur. \ "an Essen gbedeputeert te reysen te Brugghc ommc tt 
" g·aene by den coHege \'an den Vryen ende aldaer te !kennen t( 
f( gheYen de grvote costen d1c de ghelande \an s heer Woutermans 
(( amlJot ht up handen badden om me te maLen eenen n1cuwcn 
u , ar se hen sluuse ende dat men te cleenen <.O te zoude df en 
f( su" eeren alle t watere 1:an dezeh·c \'an s heer \V outermans ducr 
« de sluusen ende ha\·ene ,•an Oosthende, twelcJce zeer proffytchc 
" ende gheneve Z( ude \\·cscn.. \OOT den jnghelandc .•. " 

( 4 } ({ Jte1n dat de \TIK rnrJerllqe ha,·ene van Oostbende wel 
<< ,·oughehck es........ ende zyn 'ele andere oorlxtrhckc sa ken 
,, nepende desen lande, als jeghens t g:rocte upwatcre ornnmcndc 
({ l1nnen s landts ,·an den Vryen ''an 00\Cn, t":elc1cc sueert duer 
u dezel,·e ha'ene, dat anders t landt ,·er:dnncken ende de Jnghc
" zetene gro te onsprekelt kc sc.ade Jyden z.c u den :n ••• 

Antw ~ord op de klacht ''an 148l, art.. Jl lf' 1zS ,·an het 
Charterboek . 

5) Charterbe>ekt {o 136 art. gS). 
6 Rek. 15]2-73, fo 4J , .• 
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3 4 . BliJken van vooruitga-ng. 

De lang gewenschte verbinding met de zee was 
eindelijk eene wezenlijkheid geworden. 

Zelfs nu nog rezen moeielijkheclen op, en zulks 
van verscheidene kanten, doch de stad mocht zich 
in de zegepraal verheugen over 't geen meestal 
niets anders was clan begeerlijkheid en jaloerseheld 
yan naburen en mededingsters . 

De Iperlingen poogden zich tegen de afwatering 
door de Wouterman,;sluis te Yerzetten; Oudenburg 
en Brugge begeerden den stapel der koopwaren 
die in de haven van Oostende zouden binnen
gebracht worden. 

V\Tat de aanspraken betreft der stad Iper - aan 
dewelke de I perleet toebehoorde, die het bed dezer 
ri \'i er groef en den loop ervan onderhield' - onze 
stadsrekeningen van 1447 tot 1449 vermelden 
eene afveerdiging van Oostende naar I per, eene 
klacht vanwege deze laatste stad tegen Oostende 
en het W outermansambacht, het bezoek der 
Iperlingen die over het zoogezeid gebrek aan 
water in de Iperleet door het toedoen der nieu·we 
sluizen komen spreken ; ook nog de bezichtiging 
van de I perleet en van de 'vV atergang van Oostende 
door de afgeYeerdigden van het Vrije en van I per, 
de stappen van eenige oostendsche wethouders 
bij den vorst om '' provisie » te bekomen tegen de 
I perlingen, op het sluiten der nieuwe sluis, alsmede 
een beroep bij 't Parlement van Parijs, vanwege 
de stad Oostende. 

D e zaak schijnt echter geene Yerdere gevolgen 
gehad te hebben. 

Die van Oudenlmrg staafden hun verzoek om 
den stapel der haven van Oostende te bekomen 
op eene zoogezeide geldelijke medehulp van 
hunnentwege in de werken der vaart van 14-1-Y 
en, in het vooruitzicht van eene gunstigen uitslag, 

----- -- -- - ------

(r) Histoire d'Oudwbom·g , l bl. 68 en 571. 
(2) Reg. 37273, fo & : 
« Jan Moene ende Jacop Floore beede huerchmeesters, J acop 

« Maertins ende Pieter Pendele den XXVIII•n in hoymaend 
« ghesonden te Brucghe biden voornoemden commissarissen van 
" Oudenbuerch om me heml ieden te toghene ende over te ghet·ene 
« zekre ghescr iften ende memor ien jeghen t vervolgh van den 
« voorseiden van Oudembuerch, t vannessen Yan onser niewer 
« scipt·acrt ende and re zaken betoghende dat die van Oudem
" bucrch voorseid gheen cost danof ghehad en hadden alzo zy 
« overghegheven hadden, daer zy waren toot den laetsten daghe 
« ,·an derzelve rnaend maect IIII daghen elc s daechs XXIII I s . 
u beloopt XIX [ I III s . n 

Zie ook f•' 7 vtrso. 

deden herstellingen aan de Iperleet verrichten'. 
Doch hunne pogingen bleven vruchteloos. 

Vervolgens was het de beurt der Bruggelingen", 
die niet beter lukten . 

Het vraagpunt dier moeielijkheden zou hier ten 
einde zijn, ware 't niet dat weinige jaren later een 
ander geschil oprees Yan grooter gewicht en lange
ren duur . 

Brugge kon het mislukken zijner pogingen tegen 
de haven en den handel \'an Oostende niet verkrop
pen . Bij de e'erste gelegenheid zou zijn spijt zich 
lucht geven . Wat die stadmet onze lakennijverheid 
deed, wenschte zij het misschien ook met onze 
haven te doen ? 

De gezochte gelegenheid bood zich weldra aan . 
't vVas eene beroerte onder de visscherij van 
Oostende, die in 1448 uitbrak. 

Omtrent Sint-Maartensdag 1448 had het magi
straat van Oostende eene « keure >> afgekondigd, 
door dewelke het den stuurlieden verboden was 
boven de drie ponden grooten eenige penningen 
van hunne scheepsgezellen te eischen, zooals zij 
het tot dan toe zekeren tijd tegen wet en recht 
gedaan hadden . 

Bij sommige stuurlieden was die keure geens
zins welkom, en niet lang duurde het of hunne 
misnoegdheid berstte in oproerige vergaderingen 
los, bij eene derwelke de aanwezige elkander 
hulp en bij stand tot den dood toe zwoeren, om 
de herroeping der nieuwe verordening te beti-ach
ten. Dadelijk gingen zij, vier en twintig in getal, tot 
den stedelijken magistraat, aan denwelken zij door 
den mond van Anthonis Scotte hunne klachten te 
kennen gaven. Terzelfder tijd vroegen zij de 
afschaffing van zekere rechten op den haring, van 
het « zaterecht >> 3 , en andere die tot de ontvangst
bronnen der stad behoorden. H et vertoog door 
Ant. Scotte gelezen was juist niet in den stijl Yan 

(1) Histoire d'Oudmbourg, I hl. 192-194. 
(2) Rek. 144ï : « Cornelis Boudeloot als de notabie van der s tede 

«ontboden waren omme met hemlieden avi z te hebbene van den 
« g hescille wesende tusschen die van Brucghe omme t fait van den 
« kakar inghe ende andren goede commencle jn de ha vene t Oost
" bende, ende tusschen den ontfanghere van Vlaenderen ter cause 
« van den tc,olne .... »-

De rekening van Brugge, 1447-1448, maakt gewag van« bewar
pen, n van" consultacien" te Gent, bezoeken ter plaats, aanvraag 
van een hertogelijk « mandement " (L. Gilliodts Van Severen 
Juvurtaire, V, bl. 3o6). 

(3) Zie verder de beteekenis van di t woord. 
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een ge\voon Sineekschrift opgesteld. Het geleek 
eer op eenen bedreigingsbrief Yan opstandelingen. 

De schepenen van Oostende poogden de gen1oe
cleren der Yerzoekers te bedaren, 1net hun een 
onderzoek der zaak te beloven en het ongegronde 
hunner klachten nopens bedoelde rechten voor 
oogen te houden. I) och 't \V as boter aan de galg 
gesmeerd : de stuurlieden eischten in eenc alles 
behalve behoorlijke en eerbiedige taal, de afschaf
fing der gezegde << keure » en rechten. En toen ziJ 
het Stadhuis verlaten hadden, k\Yatnen zij in nog 
grooter getal bijeen en Z\VOeren « op brood en 
zout » en op een afbeeldsel der Heilige \ T eronica 1 , 

dat elk hunner kuste, al hunne krachten, ten koste 
zelfs Yan hun leYen, tot het bereiken Yan hun doel 
te gebruiken2

• 

Het aanzienlijk getal der oproerigen in aanmer
king ne1nende spraken de schepenen slechts tegen 
drie hunner een banvonnis uit : 't ''raren J acob Van 
den Zande, Jan Scele\Yacrt en Anthonis Scotte: de 
kopstukken der be\\reging onget\vijfeld. 

vVat deden de stuurlieden nu? Een flaU\V be\Yijs 
van vaderlandsliefde geyende, nan1en zij de ge5pan
nen betrekkingen tusschen Oostende en Brugge te 
baat 0111, ten getalle van vijftien, bij de schepenen 
deze·r laatste stad in beroep te gaan. Zij gaven voor 
dat hunne \Yethouders « keuren » hadden afgekon
digd die tnet de rechten, vriJheden en voorrechten 
van Brugge tegenstrijdig \varen. 

De stad Brugge had reeds Yroeger de \vet van 
Oostende voor haren sch'cpenbank gedagveerd, 
bedreigingen tegen dezelYe uitgesproken, den 
burgenleester van Oostende, J acob Ghiselin, uit 
het land gebannen verklaard en de schepenen voor 
den raad des hertags doen dagen. « Dit alles », 

zegden die van Oostende, « 01n de Oostendenaren 
tot hunne slaYen en schatplichtigen te n1aken. » 

Het beroep van\vege de stuurlieden k\vatn den 
toestand ver\vikkclen en de plaagziekte der 
brugsche \Yet aanvuren : ondervragingen, bezoek 
ter plaats, dagingen en alles behalve \Vettige 
vonnissen volgden elkander op. 

Geloof hechtende aan de gezegden der stuur
lieden, zonden de \Yethouders van Brugge Yer
scheidene hunner a1nbtgenoten naar Oostende, om 
de stedelijke keuren na te zien en de redenen te 
kennen van het banvonnis tegen de drie hooger 

(1) ELce Hon1o. 
( 2 Coutunus des Pays tt Comté de Flandre. Quartier de Brug es. Cou

tumcs dts jctitts villes tt sngneu,-zes nulavéts, IV (1892) bl. 63. Punten 
vooruitgezet door d1e van Oostende (7 nov. 1449), ar-t. XIX. 

genoe1nde stuurlieden uitgesproken. J)e verzochte 
n1ededeeling van stukken \verd toegestaan en de 
brugsche schepenen, vooraleer heen te gaan, 
beloofden het geschil, zoo 't 1nogelijk \vas, in der 
n1inne te trachten bij te leggen. 't Is het tegen
oy·ergesteldc dat gebeurde. 

Kieu\Ye daging en Yonnis grepen plaats, aan 
het\vell~ de \vethouders ,·an Oostende, 'villen of 
niet, zich onder\Yerpen n1oesten, 0111 een ban
vonnis te ont\vij ken. 

Te vergeefs beval Philips de Goede, tot t\vee
lnaal toe, aan de vvet van Brugge hare proce
deering te staken, tot zijn Groote !{aad over 
het geschil zou uitspraak hebben gedaan. De 
stad Oostende \verd veroordeeld tot eene jaar
lijksche gift van 3z loten \vijn en eene boet van 
400 ponden parisis. Op verzoek der oostendsche 
\Vethouders \verden die van Brugge voor 's her-. 
togen raad gedaagd, iets dat dezer \'er bittering ten 
toppe dreef ; in eene « duerghaende \Vaerhede » of 
openbaar gerechtelijk onderzoek1

, gehouden op 
3r Oogst 1..J.50, verbanden zij t\vee schepenen en 
den greffier van Oostende, de t\Yee eerste Yoor 
zes, den laatste voor drie jaren uit het graafschap, 
op de straf van het strop . 

De schepenen Yan beide steden ,,·erden YOOr 
den Grooten Raad geroepen, die slechts den 
21 l\1Iaart 14S7 uitspraak deed2

• Het ban,ronnis 
door de \Vet van Brugge uitgesproken \verd nietig 
verklaard en die stad tot eene boel van 3ooo 
gouden leeu\ven en de kosten ·veroordeeld,;. 

\Vij haasten ons deze uit\~leiding te sluiten, die 
een aardig daglicht \Verpt over de toenn1alige 
betrekkingen tusschen groote en kleine steden, 0111 
te spreken van de l1andelsbe\veging onzer stad in 
de t\\'"eede helft der XVe eeU\V. 

Een vergelijkend overzicht der opbrengsten van 
zekere ontvangstbronnen in de stadsrekeningen 
van voor en na de havenoprichting zal de n1aat 
doen kennen van den voordeeligen invloed dezer 
gebeurtenis. 

-------------------------
(1) Rek. Oostende, 1492-gJ : 
« Vertbeert den XXV!''u enden XXVIJeu in lauwe duergaende 

<< waerhede houdende ten huuzen van diverssche personen 
« XVII [, IIII s. p. » - Zie L. Gilliodts, Cotttume dtt Fra11c, 
lil 472. E. Gailliard, Glossai1'e flamand, bi. 534-537. 

(2) De stad raadpleegde meester Jan Terfevre (?)alsook meester 
Tbiebaut Van der Hag-he, advocaat te Atrecht. 

(3) Charterboek, fo 38 en volg. Gedrukt in de Coutumt d'Oslttlde, 
bl. Sr. Zie ook bl. 57, stuk van 7 nov. r 449· 
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Het haringaccijns bracht 132 [op ten jare 1418, [ 
258 [ in 1430, 228 [ in 1432. 

In 1453 werd dit recht verpacht ten prijze van 
864 [ ; in 1458, van 948 [ ; in 1467, van 960 [. 
Daar het haringaccijns een recht was van 12 
grooten per last haring door de visschers der 
stad sedert Onze-Lieve-Vrouwdag (15 oogst) 
gevangen, zoo duiden die cijfers eene opbrengst 
aan van 1400 tot r6oo lasten haring. Een last 
bedroeg 12 tonnen, soms meer' . 

Van geen mindere beteekenis zijn de cijfers van 
het Weerdgeld, een slag van belasting dat betaald 
werd door de « Weerden >> ter visscherij, op den 
voet van een ten honderd op den haring en visch 
te Oostende verkocht" . 

Welnu de middelmatige opbrengst van het 
\;v' eerdgeld in het eerste tiental jaren sedert des
zelfs instelling (q5o-59) bedroeg iets meer· dan 
269 [. In het tweede tiental bereikte het de som 
nn een weinig meer dan 546 [. Het derde tiental 
jaren geeft eene middelmatige opbrengst aan van 
boven de 843 [. De eerstvolgende jaren leveren 
nog sterkere cijfers : 

Jaar q8o 1078 [ 3 sch . 
>> 1481 183o [ 
>> 1482 1036 [ 7 sch. 3 penn. 
n 1483 1781 [ 2 sch. 
<< 1484 1653 [ 16 sch. 

Eenige dier sommen had men vroeger nog niet 
bereikt. 

Wat het getal Weerden ter visscherij aangaat, 
het was niet altijd gelijk : het klom en daalde. 
Men telde er alhier zestien in 1450, zeventien in 
q52, vier en twintig in 1466, acht en twintig in 
1467. Het volgende jaar valt dit getal op twintig 
en blijft :1et tusschen negentien en drie en twintig 
tot in 1484. 

Acht en twintig stuurlieden en hetzelfde getal 
vaartuigen staan vermeld, ten jare 1450 in de 
ontvangstrubriek van het zategheld, een niet zeer 
volksgeliefd recht, zooals wij gezien hebben, van 
12 grooten welk de stad gedurende eenige jaren 
van de stuurlieden eischte voor elk schip dat op 
zijne << winterzate >> lag in de binnenhaven3 • Het 

(r ) Zie verder. 
(2) " Anderen ontfanc van den waerdghelde twelke es den hon· 

"dertsten pennync van all" den haring he ende ghezoutten vissche 
«die mentOstende vercoopt .n (Reg. 37321 (1498). 

(3 ) " Andre o ntfanc van den zaten van scepen hier li chende te 
"wintersate, XII gr. van elke scepe.n - De opbrengst voor dit 
jaar was r6 [ r6 sch. Slechts in de rekening van gezeid jaar staan 
de namen der stuurlieden vervuld. -De fransche teksten des tijds 
zeggen: gisaig1 drs batta~<x • 

getal stuurlieden veranderde insgelijks elk jaar. 
Het middelmatig getal voor de jaren begrepen 
tusschen q5o en 1459 ·was 23. 

In het jaar 1455 stelde het stadsbestuur eene 
belasting in die de stuurlieden en kooplieden trot 
wier invoer of aankoop van haring een zeker cijfer 
niet bereikte' . Ongelukkiglijk beneemt de onduide
lijkheid der teksten alle statistieke weerde aan dit 
ontvangstartikeL 

De betrekkingen met de vischmarkten van 
binnen en buiten het land moesten natuurlijk ook 
den invloed ondergaan van den nieuwen toestand. 
De namen van Valenciennes' en Doornik3 , hij 
voorbeeld, blijven voort in de stadsrekeningen 
vermeld staan. 

Den 26 Maart 1460 zendt de stad twee van hare 
wethouders naar Nieupoort en vValr;tvenside, om 
met de Yischkoopers dier plaatsen een onderhoud 
te hebben over eene verordening opgemaakt door 
de stad Rijsel aangaande den visch aldaar te koop 
gezonden<. 

De bedrijvigheid die in de haven van Oostende 
heerschte trof de aandacht der kronijkschrijvers, 
zooals blijkt uit de volgende plaats der <<Eccellente 
Cronike ll, sprekende van het laatste vierde der 
vijftiende eeuw : 

<< Corts daernaer soe naecte den harijnctijt, so 
« dat die visschers al toereeden te haringhe, ende 
« specialic dye van Oostende, want up dyen tijt 
« voeren huyt Oostende wel XLIIII busen. Ende 
<< ander plaetsen ende dorpen voeren ooc ter zee 
<< naer haerlieder vermoghen, so dat si grote 
<< menichte waren5 • )) 

De vooruitgang harer jongste zuster stoorde 
echter de andere vlaamsche zeesteden . 

(1) << Van diversehen stiermannen poorters, van dat zij min 
"harijncx dese jaerscare hier ghebrocht of ghezonden hebben te 
"ven te dan haer taxt , naer der ordonnancie daerup ghemaect, 
"ende oor. van di,·erschen cooplieden poorters min harijncx ghe· 
« cocht hebbende dan hu er taxt, naer derzelver ordonnancie over 
«alt samen" (1S6 [ 16 s) . 

Rijksarchief, reg. nr 37J8z (Rekening 14SSJ. 
(2) Rek. 1459 en 1460 . Bezoek van den meier dier stad. 
(3) Rek. r 446 : 
« Jan L otin ende Pi eter Pendele ghezonden te Doornike jn de 

u camere den andren dach in ougst, aldaer te bescuddene ende 
« oetsculdichene eenighe van onsen poorters aldaer ghearresteert 
" ende ghelet omme 't fait van huerlieder coopmanscepen (?) van 
u visscbe ... l> 

Rek. 1454. 
" Tween ghedeputeirden ,·an der stede \'an Doorn icke die 

" quament Oosthende den XXIII•••• dach ougst spreken metter 
"wet up t fait van der coopmanscepe van den vissche. » 

(4 ) Stadrekening. Reg-. 37287 v.h. rijksarchief. . 
(5) F o CCX VIII (Cap. LXVII. ) 
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Een nieu'v geschil ontstond, ditn1aal 1net de 
steden Nieupoort 1

, l)an11ne en Sluis, aangedreven 
niet, zooals dertig of vijf en dertig jaren vroeger, 
Oudenburg en Brugge, door de hoop op aandeel 
in eene ont,Yakende nijYerheid, n1aar door jaloer
sebeid on1 den bloei een er ,,·edijveraarster. 

H et feit op zichzelf en nog n1eer de talrijke nlerk
\\'eerdigheden tot ,, .. ier bekendn1aking en bespre
king het geschil aanleiding gaf, n1ogen terecht 
onder de be\vijzen gerekend \Vorden Yan den 
voorspoed van den oostendsehen handel in de 
jaren Yeertienhonderd . 

Den vierden decen1ber I{83trokkenJacob lVIaer
tins, burgetneester, Anthonis \"an den Berghe, 
schepen en Jan Van Billen1ont, tresorier of 
penningn1eester der stad Oostende, naar Gent, 
op Yerzoek der Drie Leden v-an Vlaanderen, 01n 
te ant\voorden op de 1nenigvuldige klachten \Velke 
die Yan Dan1n1e, Sluis en Nieupoort, benevens 
eenige kooplieden Yan Frankrijk, verscheidene 
keeren tegen de Oostendenaren hadden laten 
hooren2

• De stad verkreeg yeertien dagen tijd tot 
het opstellen Yan haar ant,,·oord op die klachten. 
T\vee stuurlieden, \ yincent 1Ieester J ans en 
Andries Kod, \Verden insgelijks naar Gent ge
zonden te dien einde". 

In het opzicht dat ons hier bezig houdt, is de 
belang\Yekkendste be\vering van geheel het ver
toog door gezeide steden en hunne fransche 
genoten4-, bij de Drie L eden van \ 7laanderen 

• 

ingediend, deze volgens de,velke de~ Oostende-
naren hunnen haring naar verscl1eidene fransche 
steden verzonden, zooals Orleans en Parijs en 

( 1) De stadsrekening van Nieupoort (r483) gewaagt \ 'an Je 
« dach\'aert jeghens d1e van Oostende » en Yan het afschrift der 
« dachten en dolcancen van dte van Oostende. » 

(2 Stadsrekening. 
H et klaagschrift staat in het Charterboek, fo 116 en \'Olg. en 

is betiteld a ldus : « Copie van zeker requeste van <.livcersche 
« cooplieden zonder natne Pransoysen, by toedoene ende jnsti
<c gatie \'an die van Damme, Sluys ende )J"ieupoort, ghepresenteert 
« den drie leden s lands van Vlaendren, tendeerende ten fyne dat 
« men vullen zoude de havene van d er stede van Oostende ende 
« beletten zoude zeghel te ge\·en an den harync aldaer ». 

(3 ) Rek. 148J. 11en betaalde 3 i voor het afschrift van den eis<.h 
Yan Damme en Xieupoort. 

(4) De Oostendenaren beweerden in h un antwoord (art. 5g) dat 
zij de namen dier kooplieden kenden en voegden er bij dat de 
beklagers \ ruchteloos gepoogd hadden de bijtreding te bekomen 
' :an Bierdiet, Yan het Vrije alsook van de wa tenngen r und 
dostende (art. I I en t 2, fo I 24 v. 1• 

naar N orn1andiet, alvvaar zij factoren of zaak
gelastigden kadden, 0111 door deze voor hunne 
rekening in het klein Yerkocht te \VOrden\ terzelf
der tijde denzeiven aan n1inderen prijs clan hunne 
1nededingers (r [ grooten het last tninclcr) Yer
koopende . Bovendien \Yas er ten jare r-t-83 in de 
haven Yan Oostende n1eer haring gebracht gc,,~eest 
dan in de andere bovengenoen1de hav-ens van 
\

7laanderen·, . Op zulke 'vijs zou n1ett.ertijd de reeds 
vervallende nering der bedoelde steden, door de 
\vedijvering van Oostende, ten eenen n1ale ten 
onder gaan4 . 

De Oostendenaren aarzelden niet zulks te beves
tigen en voegden claarbij 5 dat er dagelijks fransche 
en bretonsche kooplieden, na de haYen van 
Duinkerke bezocht te hebben, alYvaar ook haring
teeken gegeven \Vet cl, regelrecht naar Oostende 
k\Yan1en o1n haring te koepen en Nieupoort lieten 
liggen6 • \\T are 't niet van den haring dien n1en uit 
()ostende zond naar Brugge, Gent, I per, Rijsel 
en andere plaatsen, dit slag van eet,varen zou 
aldaar nog duurder zijn7 . 

Er dient hier aangen1erkt te \\"Orden dat in de 
jaren ycertien- en vijftienhonderd de vlaan1sche 
haring 1neest in Frankrijk zijnen aftrek Yond . Ten 
jare I-t-78, vertellen de kronijkschrijYers, Ying n1en 
den besten haring dien n1en sedert vele jaren had 
aangetroffen. Ook k\Yarnen de fransche kooplieden 
in alle de havenen van Vlaanderen en kochten er 
eene groote hoeveelheid, aan eenen hoogen prijs . 
Terzelfder tijd brachten de 'fransche kooplieden 
vele \ VÎ jnen in \Tlaanderen « te schepe en te 
\vagen » en Yoerden veel haring \Yeg. In dezelfde 
n1aand k\van1en de Oosterlingen over zee, kochten 
al den haring door de Fransche kooplieden ge
scheept en trokken daern1ede naar A1nsterda1n . 

\
7erre van een grond van beschuldiging te 

kunnen genoen1d \Vorden strekte de zoo even aan
gehaalde be\\·ering de Oostendenaren tot eer. 
Beschou\ven ''Tij nu de antiere feiten en be,vijs
gronden aangebracht in het klaagschrift, het\Yelk 
in drie deelen verdeeld \Vas en beurtelings de 
grieven zoogezeid der franschc kooplieden, der 

(I) pc- I Ig. Art. r o en 11 der klacht. 
po IJL Art . 55 en 56. 
(2) « Omme voorts uut huerlieder name <.lie te peneg hen ten 

tneesten prouffyte. >> 

t3) F 0 117 v. 
(4) Art. 3 en 4 der klacht. (F 0 I 17 en I I 8). 
(5) Art . 55 en 56. 
(6) .A.rt. 25 (fo 126 v. ). Zie ook art. 22. 

(7) Art. 37. 
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drie steden en eindelijk van het land voorstelde . 
De eerste klaagden dat de spoedige bloei' 

van Oostende, door onrechtveerdige middels -
die wij straks bepalen zullen - bekomen2

, de 
steden Damme, Sluis en Nieupoort in de schaduw 
zette en de fi'ansche kooplieden, die deze plaatsen 
sedert zoolang bezochten, naar eerstgenoemde 
stad trok·' , alwaar de vischhandelsbeweging zich 
meer en meer samendrong, maar die eene minder 
veilige plaats was, aan vijandelijke invallen en aan 
overstroomingen blootgesteld+ en niet zoo wel 
bemiddeld tot het verschaffen van eenen winst
gevenden terugkeer aan de vreemde kooplieden5 • 

Door zijne verzendingen van haring naar de fi·an
sche vischmarkten6 stelde Oostende den vreemden 
koopman buiten de noodzakelijkheid uit zijn land te 
gaan7 en de markten van Vlaanderen te bezoeken. 

Hetgeen waarmede de drie steden voor den dag 
kwamen was, dat de Oostendenaren, sedert zij 
hunne haven verkregen hadden en haringmerk 
gaven- ten bate van een gering getal rijke burgers, 
die hunne stuurlieden en visschers door toereeding, 
geldvoorschotten en door een slag van truck
system uitbaatten, met hen den aankoop op te 
leggen, aan eenen duren prijs, van getuig en 
levensmiddels8 - dat de Oostendenaren, zeggen 
wij, die zich zooveel geldelijke opofferingen om het 
onderhoud hunner brooze zeewerken te getroosten 
hadden9, oorzaak waren van het verval' 0 van 
drie aan den vorst verkleefde" steden, door de 
laatste oorlogen reeds verminderd en eertijds zoo 
bloeiend : ten bewijze de cijfers van haar aandeel 
in het Transport van · Vlaanderen'", in hetwelk de 
stad Oostende niet in evenredigheid harer belang
rijkheid belast stond' 3 • Daarenboven, middels die 
in tegenstrijdigheid waren met de rechtveerdigheid 
zoowel als met de gebruiken des lands, werdendoor 
deze stad aangewend, dezelfde middels waarvan 
het vertoog der Fransehen spreekt. 

(1 ) Art. ::en 3. 

(2) Art. 3, 8, 9· 

(3) Art. 4· 

(4) Art. 7· 
(5) Art. 6. 
(6) Art. 10-11. 

(7) Art. 5. 

(8) Art. 7. 
(9) F• 122. 

(10) Art. 4· 

(11 ) Art. 1. 

(12) Art. 2. 

(13) Art. 3. Zie het antwo:>rd der Oostendenaren daarop (art. 63, 

68 en ;9). 

En welke waren die middels ? 
I 0 De voorkoop, bestaande in het verkoopen ten 

lagen prijze van den haring eer hij gevangen was, 
hetgeen de prijzen bedorf' . 

2° Het gebruik van het haringmerk na Aller
heiligendag, dat is na het tijdstip der teelt2 

; eene 
kwestie die dit jaar druk besproken werd tusschen 
de zeesteden van Vlaanderen, Holland en Zeeland 3 • 

3° Het gebrek aan ambtelijk toezicht vanwege 
de stadsoverheid over de toebereiding, inpakking 
en bestempeling van den haring en der haring
tonnen : dit alles liet men te Oostende over aan de 
willekeur der . bijzonderen, alzoo afbreuk doende 
aan de goede faam van den vlaamsehen haring+. 

4° De namaking van het haringmerkteeken der 
drie steden5 en de lastering van de voortbreng
selen harer nijverheid6 • 

Men ziet dat deze reeks beschuldigingen het 
gewichtigste deel, « la pièce de résistance » uit
maakten van het vertoog, waarvan de andere, 
hooger vermelde punten meer door eigenaardig
heid dan door bewijskracht schitterden. 

Ook de algemeene belangen des lands leden 
onder dien toestand van zaken, voegden de klagers 
erbij : de voorkoop bracht duurte in den haring 
t.eweeg7, de koopman bleef te huis8 , en het gebrek 
aan versterkingen maakte van de haven van 
Oostende eene opene poort voor den vijand9, 
terwijl de zee aldaar eenen gemakkelijken ingang 
vond om het land te overstroomen ' 0

• 

Wat de beschuldigingen aangaat tegen Oostende 
door zijne tegenstrevers ingebracht, het ware 
voorzeker voor den geschiedschrijver geene ge
makkelijke taak de gegrondheid daaiövan te onder
zoeken en in de pleitreden nauwkeurig het koorn 

• 

van het kaf te scheiden . Zelfs ontbreekt er hier en 
daar bij de stukken van dit nogal zonderling 

(1 ) Art. 8. Zie ook fo 119 v. 

(2) Art. 9· 
(3) Blijkens de rekeningen van Oostende en Nieupoort (148J). 

Rek. Nieupoort; «Jan De Teghelaere pensionaris ... te Brugghe ... 
" ende te communiquierne met die van Hollandt ende Zeelandt op 
« den caecharinc voorvanc ». - Rek. Oostende ; « Jan Ma ets 
«voornoemd ende meester Jan Kerrest ghezonden te Heys, te 
« Blanckenberghe ende te Wendune, spreken metten visschers 
" aldaer angaende den caecharinc die men maken zoude voor 
« sin te J acobs dach ». 

(4) Art. 3 en 9 van het vertoog der fransche kooplieden. 
(5) Art. 5 en 10. 

(6) Art. u. 
171 Art. r van het derde deel der klacht. 
(8) Art. 2. 

(9) Art. 3. 
(1u) Art. 4· 
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geding de toon Yan grootsprekerij niet, en aan 
stellige be,Yijzen schijnen de partijen so1ns '""einig 
of geen belano- te hechten. 

Het ant\YOorcl der Oostendenaren bevat niet tnin 
dan 104 artikelen . T3uiten de k'vestien van Yoor-. 
koop - "·a<lroYer zjj alleenlijk trachtten zich te 
verschoonen1 

, en van het gebruik des haring
teekeus na Yerloop Yan het gebruikelijk tijtl,·ak, 
dat zij eenvoudig loochendcn2

, tnunt de ,,·eer-
legging .door gegrondheid en juistheid uit. · 

Aangaande het toezicht van stacls,Yege over het 
gebruik van het steelelijk n1erkteeken op de haring
tonnen, n1cn zal ·niet he' inden, luidde het ant\voord, 
dat n1en te Oostende eenigen haring ten huize 
heitnelijk pakt noch dat het ien1and veroorloofd 
is zijn goed zelf te « \Yaardeeren ». 

Integendeel daar bestaan scherpe, goed nage
leefde Yerordeningen, rakende de kuipers, zee
lieden, pakkers, \Yaardeerders en « ycrlcggers », 

en het toezicht \Yorclt door trelfelijkc en bek,YcU11C 
personen uitgeoefend, die hunnen eed afleggen, 
Yooralecr in dienst te treden ' . 

Zou n1en anderszins den bijYal uitleggen Yan 

den oostendsehen haring onder de uitheernsche 
kooplieden ? 

lVIen beschuldigde de oostendschc kooplieden 
een vreen1d n1erkteeken te lJezigen, nan1elijk dat 
Yan Dan1n1e en :0:icupoort : n1en had hier niets 
Yoorhanclen, zegde het ant,voorcl, dan eene toc
, .. allige oYercenkon1st Yan teeken en plaatsing 
crYan op de tonnen, spruitende uit cle jaarlijksche 
IncrkYcrandering te Oostende in Yoegc4 . BoYen
<.lien, \Yaaron1 de \vet dier stad daar\'an niet 
ver,,·ittigcl~ ? In alle geval, \Yat K ieupoort betreft, 
de zoogezegde gelijkenis Yan 1nerk kon de koop
lieden dezer stad geen schade doen, YClïnits de 
Fransehen doorgaans te ()ostende den haring 
duurder kochten dan te K ieupoortn. 

Eene der beschuldigingen raakte het gebied 
der betrekkingen tusschen reeders en visschers, 
een onder\Ycrp dat \vjj Yoorncn1en~ zijn Ycrder 
afzonderlijk te behandelen. \\f are 't niet, \Verd 
hier door clc Yerdecligers zeer juist gezegd, Yan de 

--------------------------------------- ------------------------------------

(1) Art. s~. 53 en 9'' van het antwoord. 
(2) Art. 83. 
(3) Art. 55 (f0 r3r} : cc . . . Ten toezienc Yan denwekken altyts 

(( ghestelt zyn Yan den notahels~en, ydoensten ende souffissansten 
<< van der stede die daertoe eed Joen ende hem dies best verstaen». 

(4) Art. 84. 
(5 ) Art. 87 en 88 . 
(6) Art. R7. 

hulp cler hegoede burgers die, Yerrc van de 
YÎsschers uit te baten, ze helpen in staat stellen 
naar zee te gaan en hun brood te \VÏnnent , en hen 
uit de geYangenissen clcr zeerooYencle Yree1ncle 
natiën n1e rn1aals Yerlost hebben\ er zou te 
Oostende geene nering bestaan, daar die stad 
slechts 1net de YischYangst leefde en ni~t, zooals 
hare tegenstreefsters, op .den handel « '"an coop
Yaerclerie van grooten scepen » rekenen tnocht3 • 

Juist aan het gebrek aan eene voordeclige 
inrichting der vischnijvetheid ,,~cl!:~ het vcrYal der 
drie bedoelde steden toe te schrijYen. 

\Terder vergaten de ()ostendenaren niet ge,vag 
te n1akcn van hunnen onverpoosclen ijYer 0111 door 
dan1 en dijk de \YOede der zee te stuiten, tot het 
behoud Yan stad en on1strekcn ; Yan hunnen strijd 

~ 

tegen den vijand op zee; van het driedubbel nut 
hunner haven, eerst Yoor het on1liggencle, in de 
dure tijden. ''" ,lnneer het land koorn van O\'er zee 
noodig had~, en in geYal Yan overYlocd van opper-

. \Vater 1 ; YerYolgens Yoor de stad, n1et clezclYe in 
ruin1c n1aat Yan overstroon1ing te Yrij\Yaren -
dank zij den uit\\·eg \Yelken de haven aan de zee

,,·atercn Yersc haft et_) -----eind el ijk, bij groote stortnen, 
Yoor de Yooruijgaande schepen, daar de haYen 
juist tusschen Sluis en Kieupoort en niet diep in 
het land gelegen '"as7. 

(),·erigens \Yas het aan ()ostende niet, \TOegen 
zij, dat de haringYisscherij haren bloei deels ver
schuldigd stond, door het aandeel Yan eenen zijner 
zonen, J acob J{ien, in de uitYinding van het kaken 
' an den haring~ ? 

In zijne laatste lJepaling liet het anl \Yoord hoo
r en dat deszc lfs opstellers in staat \Yaren hunne 
be,,·eringen door be,Yijzen te staven. 

En \\·elke \Yaren nu de besluitseis der bel-dagers, 
die Oostende zoo Z\vart tnogelijk poogden te 
n1aken? 

Geheel eenYoudig dat 1nen de zaak zou onder
zoeken en aan de stad ()ostencle - de,velke men 
n1et de \Yeinig vleiende bena1ning bestetnpelde van 
« onbesloten, onl>eYriet0 ende nieu pass ai ge >>, 

steeds n1et ondergang door de zeeYlocclen bedreigd 

---------~-------

(1) Art. 54. 
(2) Art. 64. . 
(3 Art. 65 (fo 132 v. · en G8 (f0 r33). 

(.t) F 0 124 v. (Art. 7.) 
(5) Art. 8 \fo 125) en 1 I5 . 
(6) .1\.rt. 9· 
(7) Art. 8. 
(8) F 0 126 tart. 18). 
(9) Onbevrijd. 

------------
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en zonder wederstand tegen den vijand' - het 
recht van haringstapel en haringmerk ontnemen, 
hare haven vernietigen2 zou of andere doelmatige 
middelen gebruiken, om aan de ingediende klach
ten recht te doen, in het belang van het land, der 
kooplieden en der drie steden•. 

De aard der besluitselen benevens de erkenning 
door de beklagers, én van-de belangrijkheid van 
den oostendsehen handel én van het verval hunner 
eigene zaken, ·doen den aap uit de mouw komen, 
volgens eene bekende 'spreuk, en toonen de waar~ 
achtige drijfveer - te weten den nijd, zoo 't die 
van Oostende het hun verweten4- en het ware doel 
der aanvoerders van dit aardig geschil : de vernie
tiging van eenen ernstigen wedijveraar. 

De benuttiging, op andere plaatsen van ons werk, 
van sommige deelen dezer belangvolle oorkonden, 
is voor ons een reden om over den inhoud ervan 
niet langer uit te weiden. 

Wij kunnen echter niet nalaten de gepastheid 
van het antwoord der Oostendenaren te doen uit
schijnen op zekere punten der tegen hen gerichte 
klachtschriften. 

Men verweet hun hunne geringheid en armoede : 
« Wij weten dat wij arm zijn, is dat een reden om 
ons brood te benemen n 5 ? 

Men wenschte de vernietiging hunner haven : 
« Zult gij ons volk schadeloosstelling betalen »0 ? 

Men nam hunnen bloei en hunne wedijvering 
kwalijk: << Hoe meer nering, hoe heter voor het 
land n 1. I 

Dat soortgelijke pogingen op al niet veel uit
liepen, is iets dat men zonder moeite raden kan. 
De Leden van Vlaanderen, na onderzocht te 
hebben het ingediende vertoog, het antwoord 
hierop, het voorrecht door de stad Oostende ver
kregen van eene haven te maken, alsmede deszelfs 
bevestiging door den koning van Frankrijk, en de 
aanmerkingen gedaan doorJan Van den Schagen, 
algemeerren ontvanger van Vlaanderen, nopens de 
schade welke de uitvoering der wenschen door 
de aanklagers geuit, aan 's vorsten financiën zou 
toebrengen, en na de vier steden vruchteloos 
aangeraden te hebben « dat zy met mekandere 
« goede cyere ghinghen maken ende voortaen 
« goede vrienden bleven n, terwijl zij (de Leden) 
het land en 's vorsten rechten wel bewaren en 
beschermen zouden, verzochten zij de partij en te 
beraadslagen over het vraagpunt van een onder
zoek« ten koste van engelij ken n: de Oostendenaren 
stemden aanstonds daarin toe, de drie steden 
aanveerdden zulks alleen voor de vraag van het 
haringmerk . Doch na eene tweede beraadslaging, 
verklaarden Nieupoort en Damme het onderzoek 
insgelijks te aanveerden. De Leden verzonden de 
partijen tot latere wederroeping. Verslag zou 
hierover aan de « Heeren van den Bloede n en 
aan den Groeten Raad gedaan worden'. 

't Was al dat er van kwam. 

§ 5. De ramp van I489 en hare gevolgert. 

Elke eeuw in de zoo afwisselende geschiedenis 
der stad Oostende sluit of vangt aan met eenige on
gelukkige gebeurtenis. Op het laatste der veertiende 
eeuw grijpt de groote vloed van 1394 plaats ; de 
r amp van 1489 geeft haren stempel aan het einde 
der vijftiende. De laatste jaren der zestiende eeuw 
zien het verval der stad door beroerten en oorlog 

(1) Zie hierop het gepaste antwoord in het art. 43. 
(2l Acht en zeventig jaren la ter werd, zoo wij in het vorig hoofd

stuk gezien hebben, de vervulling der haven van Oostende aange
raden door de wateringen, teroorzaak van den last van zeewerken
onderhoud ... 

(J) F• 122 V. 

(4) Art. 82 des antwoords. 
(5) Art. 77. 
(6) Art. 75. 
(7) Art. 38. 

t eweeggebracht, gevolgd van eene driejarige 
belegering. D e voorledene eeuw begint met het 
beleg der stad door de Bondgenoten (1706) en 
eindigt met het alles behalve verheugend fransch 

• 

r egiem. 
D e voorspoedige jaren dervijftiende eeuw onder

gingen met de gebeurtenissen van 1489 eene 
droevige onderbreking, gebeurtenissen die men 
in twee woorden kan samenvatten : verwoesting 
der stad en vlucht der bevolking. 

Vlaanderen lag verdeeld in aanhangers der 
Staten van Vlaanderen en van keizer Maximiliaan, 
in hetgeschil nopens het r egentschap gedurende de 
minderjarigheid van Philips den Schoone, zoon 
van dezen laatste . Inlandsche oorlog, regeerling-

(I) Charterboek, fo 128 v. 
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loosheid, inYal yan vTeen1de troepen, verwoesting 
van allen aard teisterden het land. 

Die vijandelijkheden en beroerten hadden weer
klank op de zee en 1nenig geval van zeeroof staat 
in de kronijken en oorkonden des tijds, voor 
rekening of ten nadeele van de visschers van 
Nieupoort, Oostende, W alravenside en andere 
visscherssteden- en dorpen geboekt. Vlatningen, 
Hollanders en Zeeu\ven k-vvamen bijeen om de 
1naatregelen te bespreken \velke de toestand der 
visscherij, door de engelsche en fransche zee
raovers bedreigd, eischte 1

• 

De koning der Ron1einen (Maxin1iliaan) k\vam 
eed doen te Oostende als vader en « n1ambour » 

van zijnen zoon, in den loop van het jaar 1488. De 
stad gaf hetn een peerd ten geschenke2

• 

Doch het duurde niet lang of Oostende n1oest 
zich aan de zijde scharen der n1achtige buurstad 
Brugge, wier afgeyeerdigclen dik-vvijls de \Vet 
kotnen bezoeken3 • 

De Staten van Vlaanderen hadden de hulp 
ingeroepen Yan Karel VIII, koning van Frankrijk 
die troepen naar Vlaanderen zond. Maximiliaan 
\Toeg en bek,vanl hulp van de Engelschen. Een 
gevecht greep plaats te Beerst - 13 juni 1489 -
\vaarin de Vlatningen de nederlaag hadden. 

Nieu\ve hulptroepen kwan1en intusschen uit 
Frankrijk, onder het bevel van den Hertog van 
Vendênne en den l\iaarschalk van Crêvecreur, 
Heer van Esquerdes. 

Twee dagen na het gevecht Yan Beerst, trok 
Daniel Van Praet, Heer van Meer\vede en kapitein 
Yan Nieupoort, 1net de Gouverneurs van Kales en 
van \ T eurne naar Oostende 01n die stad aan het 
gezag van Brugge te onttrekken en onder de 
gehoorzaan1heid van den vorst te brengen. 

Wij zullen liever het woord laten aan Andries 
Die Sn1et, schrijYer der « Eccellente Cronike Yan 
Vlaenderen >>4. 

(I) Zie ons reeds \·ermeld werk : « Eeue bladzi}dt uit de geschiedtnis 
der stad N ieupoort, bl. 37-44. 

(2) Stadsrekening. 
t3) 1488 : 18 november: afgeveerdigden van Brugge. 

27 december: Joris Picavet, schouteet van Brugge, 
meester Jan Beulin, algemeen procureur en 
afgev. van Brugge. 2 schepenen van Brugge. 

1189 : januari ? en 5 februari : Denys en Metteneye en andere 
af~ev. van Brugge. 

16 februari : Atgev. van Brugge. 
20 maart: Idem en Picavet. 
23 » Heervan Lichtervelde, baljuw van Brugge. 

2 april : Afgev. van Brugge. 
12 » Pica vet, en afgev. van de ·wet en dekenen 

vanBrugbe. 
(4) Uitgegeven teAntwerpen. «Dit is die E ccellente Cronike van 

Vlaenderen ». Boekzaal der stad Brugge, nr 1001. 

« Ende aldus overgheco1nmen sijnde 1net haer
« lieder n1enichte, trocken voor Oostende den 
<< XIII! ende XVsten dach van derselYer tnaent 

' 
<< daer si parletnenteirden met die van Oostende, 
<< of si hen up wilden gheYen. Daerup si ant
<< vvoorden neen, 1naer schoten 1net eender serpen
<< tijne in den hoop, ende staken terstont eenen 
<< dijck inne, bij denweleken si 1noesten van danen 
<< vlien. Ende ooc dat si hoorden dat Monseur 
<< De Cordes (d' Esquerdes) volc t Ypre '\vas, so 
<< hadden si Yreese of si van achter 1nochten 
<< Yerlactr \Vorden, so traeken si \veder in. 

<< Ende die Yan Oostende sondcn haestelic on1 
<< een duyst knechten, ende seyden, si souden 
<< t wel houden, die -vvelcke hen1lieden ghesonden 
« vvaren. Ende tnen ordonneirde up denselYen 
<< dach te Brugghe n1eer volcx, om elder ooc te 

• 

<< Yers1ene. 
<< Ite1n up den XVstcu dach als voren, in 

<< t vertreeken van 1nijn here Van Meer-vvede, 
<< so waren VI mannen van Oostende die hetn 
<< Yolchden, ende 1naecten een tractiet 1net hetn, 
<< als dat hi \vilde tnet hemlieden allene \veder
<< keeren, sy souden hetnseLven sterc maken dat 
« si he1n die stede van Oostende over souden 
<< gheven in sijnen handen, ten oorbore van onsen 
<< prinche den hertoge Phelips, bevanghende drie 
« tnijlen ronton1me, alsoot den voors. dach ghe
« buerde, ende alle die niet met he1n S\veeren en 
<< wild,en lieten si huytgaen, \vant die stede 
<< bedwanck het garnisoen datter inne \vas, tnaer 
<< het \vas een cleen menichte. 

<< Item als mijn here Van lVIeer""rede aldus 
<< Oostende inghenotnen hadde, up die condicie 
<< als voors. es, dat hi hen1lieden niet n1esdoen en 
<< soude, nietyeghenstaende dede terstont àer conl?'a
« rie, vvant hij ~rel X of XII Yan den macbtichsten 
<< van Oostende vinck, enJe Yoerde se tnet 
<< hem ter Nieupoort ende liet in Oostende wel 
<< IIIIc Inghelschen >>. 

Den 17 juni trok Daniel VanPraetuit Oostende 
otn de stad Brugge te gaan opvragen2

• 

<< Ende den XVIIsten dach van derselYer rnaent 
<< so qua1n Monseur De Cordes te Ipre wel n1et 
<< XX duysent tnannen, onder te peerde ende te 
<< voet, ende tnet vele artijlegerye (artillerie), ende 
<< n1et vele schone engienen, vvant in die engierren 
<< dye hi n1et hen1 brochte ghinghen grote tnenichte 

(r) Verlakken= bedriegen, foppen. 
(2) « Het B oek van alt 't gene datter geschied is binnen Brugghe 

" stchtend jaer 1477, 14 Februari tot 1491 » tVlaamsche 
Bibliophilen). 

• 
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<< van peerden om die te trecken. Ende van Ipre 
« quamen si terstont voor Oostende, ende vraech
« den of si hé overghe\·en wilden, behouden lijf 
« ende goet. Hetwelcke si terstont deden, ende 
« lieten die Fransoysen binnencommen, ende die 
« Inghelschen liepen al harer veerde' ter Nieu
« poort waert » . 

« Ende Monseur De Cordes leyder inne 
« t garnisoen van sijnen volcke, ende trac terstont 
«met al sijnder macht ligghen voor der Nyeupoort 
(( up den xxvsten dach van der maent )) , 

Het mislukt beleg der stad Nieupoort, dat 
nog alle jare door de Sint-] ansprocessie herin
nerd wordt, hebben wij in al zijne, soms nogal 
eigenaardige, omstandigheden in een ander werk 
beschreven2

• 

« Ende quamen doe wedere van darren te 
« Oostende ende bleven daer ligghende totten 
« sesten cl ach van hoymaent. M aer daer deden dye 
« Fransoysen den schamele lieden vele ongheli:fcx, 
« vau t !tm'e te uemene, daer men lettel we?'CX of 
« maeckte eude lettel of glzeene iusticie of en dede >>. 

Het is daar dat Maarschalk van Crèvecceur -
~iek ten gevolge eener wondein het beleg van Ni eu
poort bekomen- het bezoek ontving, den 12 juli, 
van den Burgemeester van het Brugsche Vrije, 
om hem tot eene nieuwe poging op Nieupoort of 
tot eerren aanval op Diksmuide te trachten 
te overhalen . Doch deze zending bekwam den 
gewenschten uitslag niet : een paar dagen daarna 
trok het fransche heir naar Frankrijk terug. 

De wethouders van Brugge en van het Brugsche 
Vrije kwamen dadelijk bijeen (q juli) om te 
spreken over « de bewaernisse van der steden van 
« Oostende, mits dat de armee van Vranckerijcke 
« van daer vertrocken was naer Couckelare >>, 

maar 't was te laat. Pas immers hadden de 
Fransehen Oostende verlaten of de kapitein van 
Nieupoort kwam met zijne wapenlieden af en 
stak de stad in brand. 

« Ende binnen den middelen tijtso verbarnden 
« (verb?'auddeu) die van der N yenpoort ende van 
« Dixmude die stède van Oostende, metgaders 
« datter mijn heer van lVIeerwe weder voren quam, 
« ende si gaven hem die stede overe . 

« Ende als hij daer binnen was met menichte 
« van volcke, so pi!gierdé !ti die stede ende nam die 

(zl Spoedden weg. In sommige plaatsen bij 't volk bestaat nog 
de spreuk : :rijm tw rdm gaa11, zij11t vterdm loopm ( L. L. De Bo, 
\Vestvlaamsch Idioticon, woord Vurd). 

(1) Euu bladrijdt (enz.), bi. 52 en volgende. 
(3) Pllltr, plunderen. 

« rijcste gheYanghen ende Yoerde se ter Nyeu
« poort, ende si staken t vier in Oosteude. M aer 
« !tadden si wel toeghesieu, teu !tadde g!teeuen ·noot 
<< glzeweist' . 

De twintig gijzelaars, wier namen waren : 

Jan Scotte (burgemeester), Vinc. Cuddin, 
Jan De Witte, Corn . Ghijselin, 
Victoor De Clerc, Vinc. Oudegheer, 
Anthuenis Lothins, Rijckewaert Ballijnc, 
J acop Hugaert, P. De Grijse, 
Pi eter Gillains, Joos Cot, 
P. vVulffaert, Jan Arnouts, 
Loij Lams, Ant. Obrecht, 
PIETER DE Kr·wc, Corn. Zeghers", 
And. Cot, ]ACOP LEEUWE, 
bleven daar gevangen tot na de bekendmaking van 
den \Tede3 • 

Hun rantsoen bedroeg 88o [ grooten en werd 
door de stad betaald. om, volgens belofte van 
Roeland Lefebvre, van haar aandeel in de eerst 
komende bede afgetrokken te vvorden4. 

Luidens de stadsrekening boden de schepenen 
eenige kannen wijn aan Vendênne d'Esquerdes, 
aan den Heer van Spiere en de andere fransche 
kapiteinen en baden hen << dat zij de stede niet 
<< branden en zouden »s . 

Een groot getal inwoners, namelijk de zeelieden, 
gingen zich vestigen binnen de muren van Sluis6 • 

Het bevelhebberschap der stad werd toever
trouwd aan Melcior Van Vlasmunster, kapitein 
van Nieupoort?. 

Onder den indruk van de jongste gebeurte
nissen vroegen de schepenen aan Philips van 
Moerbeke en aan de andere kapiteinen der 
<< gaerde » die de stad kwamen bezoeken, << dat 
<< zij jn t Jogieren met lmeren volcke binnen dezer 

--------------------------

(1) Volgens het dagboek van Dappere was het de bezetting ,·an 
Oudenburg die deze heldendaad verrichtte. 

(2) Reg. 373q. 
13) Charterboek (oorkonde van 1490 1• 

(4) Reg. 37314. 
(.5) Reg. 37314 (vierjarige rekening). 
(ó) Reg. 373I4: « Adriaen Gheertssone ende de weduwe van 

« Heinderic Aerts. van der Gauwe (Gouda), van leveringhe van 
« zekeren biere dat zij der stede g hedaen hebben, dauof de sculde
" 110trs mids dezer orlog!le meest g!lestorvm mde wee/I glulopm zijn, als 
" datter lettel of es ghescepen te cammen ten prouffijte van der 
« stede, de somme van hondert vier warf twijnti ch ende dertien 
« ponden grooten comt jn ponden parisis nm CCCXVII [I Vs. p.n 
-Zie ook verder. 

(7 ) Reg. 37314, 24 februari 1490 (149!?). Den 17 januari 1492 
(het vaststellen der juiste dagteekening is hier moeilijk om doen) 
komt hij als kapitein van Nieupoort, Savetinghe en Oostende. 
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<< stede den jnzetene gracelic ende ghenadich 
<< wezen zouden »'. 

Het is bekend hoe Philips van Ch:ven, verbit
terd over de ontrouwigheid vankeizer Maximiliaan 
aan den eed, gezworen bij de overeenkomst in 
q88 met het land gesloten, de vijandelijkheden 
herbegon en aan het hoofd der vlaamsche troepen 
geplaatst werd. Toen echter Leuven het vredes
aanbod vanwege Maximiliaan aanveerel had en de 
inwoners van Brussel, waar Philips korts te voren 
zegepralend binnengetreden was, zich insgelijks 
tot overeenkomst genegen verklaard hadden, trok 
hij naar Gent en vandaar naar Sluis, alwaar hij 
de voor Brugge bestemde schepen belette voort 
te varen, ten einde die stad, die in de macht der 
Duitsehers was, uit te hongeren en tot overgaaf te 
dwingen. Den strijd kon hij echter niet volhouden. 
De hertog van Saxen kwam de stad Sluis be
legeren, terwijl de Engelsehen de haven blok
keerden. Ten einde krijgsvoorraad, was Philips 
van Cleven tot onderhandeling genoodzaakt. 

Den 3o juli 1492 werd de vrede van Cadzant 
geteekend. 

Eene der schikkingen van den vrede bepaalde 
dat Gwijde De Baenst zes duizend guldens zou 
ontvangen om zijn huis te herbouwen te Sluis, 
hetwelk door de Sluizenaren en die van Oostende 
en Cadzant die binnen Sluis geweest waren, 
vernield en omvergeworpen was geweest". 

Beurtelings door de troepen van beide partijen 
geschonden en verwoest, zag er de stad Oostende 
maar geheel droef uit, gelijk licht te raden is. 

Vroeger door talrijke kooplieden en visschers 
bewoond, lag zij nu verbrand en verlatenJ tot 
schuilplaats dienende van arme en geringe lieden, 
in kleine armzalige woonsteden gehuisd ; het 
getal huizen was meer dan twintigmaal vermin
derd ; haven, kaaien, dijken en sluizen waren bij 
mangel aan onderhoud en herstelling in eenen 
deernisweerdigen staat. Zoo luidde het smeek
schrift dat de schepenen tot den vorst richtten. 

Gedurende verscheidene jaren werden de reke-

(I ) Reg_. 3;3I4 (I2 juli I490 of I491 ). 
(2) « Captivi resolvent suam redemptionem. Guido de Baenst 

cc accipiet VIm aureos XL gr. reredificandre domui sure Slusis, 
« qure erat prostrata et eversa impensis Slusensium et Oostendano
« rum et Cadsantensium qui fuerant Slusis. n (F~agments inédits de 
Homboudt de Doppert, bi. 39, Atmalfs de la Société d'Emulation, 1892) . 

• 

ningen der stad niet gesloten noch afgehoord'. Het 
zij ons vergund eenige uittreksels uit de vierjarige 
rekening van 1488 tot 1492 aan te stippen die den 
toestand, in het vertoogschrift der schepenen in 
breede trekken afgeschetst, nog omstandiger zullen 
laten kennen. 

Wij bedoelen de rubrieken van ontvangst der 
stadsrekening. 

« Van der bladinghe (inkomst) van der nieuwer 
« maerct, mids den brande ende orloghe niet. 

«Van Adriaen De Mol van een en parcheele an den 
« Zuudyc mids den brande ende orloghe niet. 

« Van Cornelis Lothins van eenen ghelyken 
<< parcheele" niet. 

<<Van Jan Maertins van twee ghelycke par-
<< cheelen niet. 

<<Van Pieter Jacopsonne Wielmakers van der 
<< bladinghe van den poldre tusschen beede den 
<< havendycken niet. 

<< Van Jan Robe van den lande gaende te zynen 
<< drayhuuze niet. 

<< Van diverssche cooplieden van stellaigeghelde 
<< jn de kercmisse, van lakenen ende andere, omme 
<< den voorseiden brant ende orloghe niet. 

<< Van den sci pwerckers van der plaetse van 
<< hueren wercthune, mids den brande ende 
<< orloghe niet. 

<< Van der steegheringhen (trappen) an de haven
<< dycken van der stede, mids den orloghe niet. » 

Het stadhuis moest herbouwd worden en de 
herstellingen en werken die op dit tijdstip en in 
de volgende jaren aan de kerk gedaan werden, 
bewijzen dat ook dit gebouw geenszins ongedeerd 
gebleven was. 

Hoe groot ook de ramp was geweest, de onver
zwakte geestkracht der burgers trachtte de ver
vallen welvaart weder op te beurens. 

Men begon met aan den vorst twee jaren 
opschorsing van betaling der verachterde renten 
te vragen, alsmede de toelating om, vier jaren 
lang, tot een door hem bepaald cijfer, de accijns
rechten op het bier, den wijn en andere kleine 

(I) Het register n•· J]3J3 (Rijksarchief) behelst de stadsrekening 
van I februari q87 (o. s.) tot 3I januari I491 (o. s. ). 

(2) Fr. Parctlle (stuk). 
(3) « Niet tegenstaende corts naer dat de Paeyse ghemaekt was, 

«heeft de stadt wederom fijntgens toeghenomen ende ghebloeyt n, 
schrijft Haestens (uitgaaf van I6I3), bl. 70. 

• 
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,yaren te verhoog-en en cene buitcnge,vone be
lasting Yan 8oo [, op de in,voncrs te leggen . 

Die verzoeken \Ycrden toegcstaan bij brieven 
van 21 Juni 1490. Aan hen die de stad hadden 
verlaten \Yaren zes \Yeken tijd toegestaan 0111 naar 
Oostende terug te keer en . \ " oortaan n1oesten de 
Yisschers in de stad zelYe al hunnen haring te koop 
brengen, . 

De ~ieupoortenaars hallden de beroerten te 
baat genon1en 0111 Yan l\Iaxin1iliaan de afschaffing 
af te Yragen, te hunnen voordeele, van het recht dat 
Oostende bezat Yan haringstapel (haringn1arkt2

) te 
houden en den haring te tcekenen, zulks 0111 reden 
dat die stad in de toenn1alige on1standigheden het 
n1et Brugge hield. Zij hadden het octrooi Yan 6 
n1aart 1490 (Y. s .) bekotnen, krachtens het\velk de 
oostendsche Yisschers yan toen af hunnen haring 
eerst te Nieupoort n1oèsten kon1en te Yeil stellen 
en aan Oostende het . recht ontnomen \vercl den 
haring te teekenen of te =egel en·, . 

Doch de Yorstelijke beYelen bieYen doode letter. 
De oostendsche Yisschers gingen hunnen haring 
o . a . te Dan1n1e Yerkoopen, zoo zij voortijds nog 
hadden gedaan4 en bleYen hun teeken of roon op 
de tonnen plaatsen. 

Drie n1aanden na het beleg hunner stad richtten 
de Nieupoortenaren een nieu\Y Yertoog tot l\Iaxi
nliliaan, dezen keer niet alleen 0111 de bekrachtiging 
zijner vorige beYelen te verzoeken, n1aar tevens 01n 
te Yerkrijgen dat hij den visschers van al de vlaanl
sche kuststeden en dorpen de Yerplichting zou 
opleggen eens 's jaars, in den haringtijd, tnet 
alle hunne yaartuigen, elk 1net ten n1inste zes 
lasten, binnen de haYen Yan Nieupoort te kotnen, 
en hunnen haring aldaar te d_oen pakken, n1erken 
en Yerkoopen, ter oorzake dat die steden en dorpen, 
te \veten Blankenberghe, Biervliet, Cokside, Heist, 
Lon1bardside, Oostburg, Sluis, Stepeldamn1e en 
\Venduine, den oproerlingen \Yaren toegedaan. 
Deze aanvraag 'vas inge,Yilligd ge\veest bij acte 
Yan r 8 october 14895 • 

De brieven van 21 juni 1490 Yernietigden al 
deze schikkingen. 

In de t\:veede helft des jaars I-J-90 begon de 
terugkeer der uitge-vvekene burgers. Met 8 oogst 

(1) Charterboek, fo S4 v. 
(2} Zie onze uitlegging bl. 86 van Etnt Bladzijdt u:"t de Geschiede11is 

der Stad Nieu.poort. 
(3) Charterboek der stad Kieupoort, ~n de zestiende eeuw opge

maakt. 
(4) Charterboek van Oostende, fo t3z. 
(Sl Charterboek van Nieupoort. 

1490 wordt eene nacht-vvacht te dezer gelegenheid 
ingesteld 0111 alle "\Yanorde te voorkomen 1 • 

Ten jare 1492 hadden de oostcndsche uit,vijke
lingen Sluis nog niet allen verlaten ; Loij Lams 
\Yordt naar die stad gezonden on1 van de oostend
sche stuurlieden aldaar hun << heilig geld >> ('vaar
over verder spraak) en andere belastingen te 
ontvangen. De \.Yet doet de naamlijst op1naken 
« der poorters van Oostende die te Sluis " ·onen >> 2

• 

J)en 14 en 20 januari 1491 \vas er vergadering 
yan schepenen en voornan1e burgers. Daar \.verd 
de geldelijke toestanel der stad onderzocht, de 
1naatregelen beraamd en geno111en berekend on1 
de stad « \veder in wezen te brengen » en de 
bevoegde personen geraadpleegd oYer de manier 
op cle"~elke de noodzakelij kc herstellingen best en 
ten n1inste koste zouden kunnen gedaan ,,·orden·' . 
In het hooger Yern1eld vertoogschrift schatte n1en 
op zes tot zevenn1aal het ge,voon inkoinen der 
gen1eente den kost der noodige herstellingswerken. 

1\tleldens\veerclig is het feit dat, on1 de onkosten 
te helpen dekken der versterkings,Yerken (Yan het 
11ÎCU\V « ghedelf >>), Ü1\VOners van v\lalravenside en 
\~T estende hunnen penning ga yen beneYens de 
poorters Yan Oostende ze1Yen4 . 

Ten jare I-t9-t vcrkreeg de stad een « 1~nande-

( I )« Jan !Yleeux, Cornelis De Hamcre, ] oorkin Ballync:~ Ghenn 
« J acops, Gillis Roric, T oor Xieman, Adriaen Vande Zande ende 
« Anthuenis Tuetele, dewelke alle nacht de waecte bilden als 
" t volc van dezer stede begbonst naer huerlieder vertreekene 
« weder thuus te commene, omme dat tzelve volc niet al vergaert, 
"gheconyncstavelt noch gbedisommcert en was, van den achtsten 
" nacht \'an oust jn t jaer XC totten eersten nacht \·an decembre 
(( daer naer eerst\·olghende . .. » 

(2) Stadsrekening 1492-93. I-Iet hanngacçijns had niets opge
bracht, « niet van d1e Yan der stede, mids dat zij t hier jnghe
broc...ht hebben, men (?) , zij \ ercotn·recrt up de stiermannen die 
buten woenen. » 

(3J Reg. 37314: 
<< Den XIII I en ende xxcu jn lauwe ... \.'ergaderinghe houdende 

<< van den notable poorters, overziende de lasten van der stede, 
c< ramende endeslutende de stede wedere jn wezene te bringhene, 
« nemende ooc advys van vele ende diverssche werclieden, h<)e 
« men ten min~ten costen ende meesten orbore de dycken, kayen, 
'' sluuzen ende havene refectioneren zoude ; a ldèe vertheert ten 
<< huuzen Ja.cop Maertins, vVillem Manteel ende eldere XI f.. » 

(4) Rek. 149 1-1492 (o . s.): 
<<Anderen ontfanc extraordinai re van diverssche personen up 

« tguend dat zy gha\·en ter hulpe van den nieuwen ghedelve 
« III [ XVl s. 

«Van die van vValravensyde ''an dat zy ghaYen ter hulpe van 
« denzeiven ghedelve XII[. 

<< Van die van \Vesthende ter cause voorscre\·en L s. 
« Van diverssche poorters van dat zy ghegheven hebben 

c< vut JOnste ter hulpe van den zwaren lasten van der stede 
« XC [ XII s . » 

(Zie e ok hooger bl. 49). 

• 
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ment » van den yorst, krachtens hetwelk iedereen 
de haringteelt alhier mocht bezoeken, zonder om 
eenige schuld te kunnen gemaand worden'. 

Ten jare r5or woeg en bekwam de stad toe
lating om kalsijderecht te heffen op de wagens 
en lasttrekkende peerden in stad komende, tot 
dekking der onkosten van het leggen eener kalsijde 
in de stad•. 

De verwaarloosde of beschadigde zeewerken 
werden hersteld of hennaakt ; het schepenhuis 
herbouwd (in 1495)3 ; de stad met eene omheining 
van paalwerk versterkt4 ; handel en nijverheid 
hernomen, en in de jaren vijftienhonderd zou de 
bloei der stad Oostende dezen overtreffen welken 
zij in de vorige eeuw genoten had. 

Zooeven spraken wij van den toestand der kerk 
na het gebeurde van Juli 1489. Den 29 Juni 1498 
werd de nieu\\·e kerk gev;·ijd (of liever herwijd ?) 
door den cc Deken der kerstenbeid >>. Den 5 Sep
tember kwam de Bisschop twee autaren wijden5 • 

Drie jaren later (r5or) ontboden de schepenen 
zekeren Jan De Steenhauwer, van Vilvoorde, om 
de pilaren der kerk te bezichtigen en den prijs te 
laten kennen van deze welke hij leveren moest6 • 

In den loop van 1404 wordt zeker Jan Vanden 
Poele wegens de cc metserie » der nieuwe kerk 

(1) Rek. 1494: « Betaelt Jan Turpin van zekere mandemente 
« vercreghen van onzen gl:enadeghen heeren by virtute van de
« welke elc deze stede frecquenteren mochte de harync teilt 
« lestleden zonder dat men eenich persoon van eeneghe sculden 
« arresteren moch te II I [ 2 s. p. " 

(:l) Charterboek fo 63 v. Octrooi van 6 oogst 1Sor. - In het 
vertoog stond er: « Reçu avons humbie supplication de noz bien 
« amez les bourgmaistres, eschevins, bourgeois, manans et 
« habitans de notre ville d Oostende, contenant que la di te ville au 
c< moyen des guerres et divisions que deslong ont rengnez en noz 
« pays et ... est fort povre et a larriere ... n 

(3) Intusschentijd vergaderden de wethouders in bet huis van 
Jan Robe (stadsrekening). 

(4) De noodige aanteekeningen staan onder de Bijlagen. 
(5) Stadsrekening. 
(6) Stadsrekening, fo 24: 
<<Jan de SteenbaU\vcr van Vulvoorde die hier was gbedaen 

« commen by der wet omme t visenteren van den pylaeren van 
« der nyeuwer kercke ende boe vele by van die te leverne zoude 
«willen hebben, voor zyn vacacie ... XIII [ p. n 

• 

geraadpleegd'. Een jaar daarna zendt men te 
Brussel het arduin halen voor de kerk bestemd• ; 
in I5Io wordt een nieuwe koop Yan arduinsteen 
gedaan3 • 

Op de bouwingskosten der kerk wordt er in 
eene opsomming der geldelijke lasten der stad, in 
eene vroegere reeds aangehaalde oorkonde{ van 
I5o7 gezinspeeld. Omtrent ditzelfde tijdstip is er 
spraak van een octrooi krachtens hetwelk, volgens 
den niet zeer klaren tekst hiermede in betrekking", 
eene « ommestelling » of belasting met recht van 
heerlijke panding toegelaten werd, om de onkosten 
der kerkwerken te dekken. 

Herhaaldelijk schonk de stad toelagen aan de 
kerkfabriek, cc ter hulpe van der refectie van 
derzelver kercke »6 • In r53r waren de bouwings
werken nog niet voltrokken, daar in dit jaar de 
Bisschop van Doornik zijnen Vicaris naar Oostende 
zendt, om de voorkerk, verscheidene autaren als
mede eenige plaatsen van het kerkhof te wijden?. 

In hare pogingen tot herstelling en herop
beuring vergat de erg beproefde gemeente niet de 
hulp des Hemels in te roepen. 't Is op dit tijdstip 
dat de Sint-Pietersprocessie of Ommegang werd 
ingesteld, waarvan wij de melding eerst in de 
stadsrekening over het jaar 1493 aantreffen8 • 

(r) Rek. r5o~ : « Gbepresenteert den letsten jn sporele J an 
« Van den Poele die bier ontboden was by der wet omme advys van 
« hem t hebbene ter cause van der metserie van der nieuwer 
« kerke, twee kannen wijns ... " 

(2) Rek. 1505, fu 9 V 0 : <C ghezonden den xxvren jn apri l Jan 
«Van Love messagier te Bruxelle omme t orduun van der nieuwer 
« kercke van deeser stede n ... 

(3) Rek. r5ro, fo 14 v . 
(4) Zie bi. 5o, r• kolom. Charterboek fo 72: edifficatiott de lwr 

ttO!IVelle eglise. 

(5) Rek. 15o8, fo 26 v, ; « Betaelt van eenen octroye vercregben 
omme t maken van der nieuwer kercke omme t hebbene van den 
consen te van der ommestellinghe heerlicke execucie ... II I [XII S. n 

(6) 44 [ 8 sch. in 1S1o (Rek. fo 68 v.J ; 173 [ 4 s . in 1512 (Rek. 
fo 56 v.). 

(7) Stadsrekening, fo 41 (Reg. 37354) 
(8) Rijksarchief, reg. n• 37316 . 

• 

• 



II. TWEEDE TIJDVAK: DE XVP EEUW. 

I. De Bestanddeelen der toenmalige Visscherij. 

§ I. De Va11gstrezzen. 

____ ,_,..,0 __ 

De rampspoedige gebeurtenissen van q 8g maken 
den overgang uit niet alleen tusschen twee eeuwen, 
maar tevens ook tusschen twee tijdvakken. 

Is de vijftiende eeuw de eeuw van oprichting -
nieuwe stad, kerk en stadhuis, gemeenschap met 
zee en binnenwaters, vestiging der haringvisscherij, 
die blijken geeft van spoedigen vooruitgang - de 
volgende eeuw is een tijdvak van herstelling en 
herwording , na den oorlog die eenen stilstanel 
teweegbracht tusschen de twee tijdperken der 
handelsgeschiedenis van het Oude Oostende . 

Alle zaken nemen grooter verhoudingen aan : 
stadsbudget , visscherij, bevolking, stadsbestuur. 
De aloude eenYoudi gheid blijft in wezen, doch hier 
en daar heeft zij voor eene matige pracht plaats 
gemaakt. 

De handelsbetrekkingen zijn uitgebreid er clan in 
de vorige eeuvv. D e voorname Oostendsche 
geslachten, die zich door wilskracht en bekwaam
heid onderscheiden, beginnen hunne geschiedenis 
om ze , na de droevige gebeurtenissen die den 
ondergang van Oostende voor gevolg hadden, in 
andere gewesten niet zonder roem voor te zetten. 

De voortdurige vermindering der Oude Stad, 
't is t e zeggen van de Stad gesticht in 1267 en, wat 
de Nieuwe Stau betreft, de herbouwing der vier
boete (1502), der Oostsluis (1517), van het gevang 
(1522), van de kapel van het Zusterhuis (15 37); de 
bouw van het rijshoofd (1544), de vergrooting van 
het nieuw stadhuis (1549) en de voltrekking der 
werken aan de nieuwe kerk, geven een nieuw uit
zicht aan de geheele st ad. 

W at de bijzonderste bron yan de welvaart der 
stad aangaat, de haringvisscherij, de studie der 
daadzaken en cijfers welke de oorkonden opleveren 
stellen den geschiedschrijver in staat te b etoonen, 
dat de haringvisscherij in de jaren vijftienhonderd 
grootelijks de belangrijkheid overtrof van deze 
welke wij in de vorige eemv hebben gezien. 

H et onderzoek di er feiten en cijfers zal de stof 
zijn van het tweede deel yan het tegenwoordi g 
hoofdstuk, in hetwelk \Yij opvolgend de tijelstippen 
en plaatsen van vangst, de rol der gemeentelijke 
overheid, de bestanddeelen of liever de deelgenoten 
cl er visscherij, den aftrek en de betrekkingen met de 
in- en uitheemsche vischmarkten, de vereeniging 
der vlaamsche zeesteden tegen de gevaren die de 
vischnijverheicl of den vischhandel bedreigden, 
zullen in oogenschouw nemen. 

H et overzicht der bewijzen Yan het belang der 
Oostendsche haringv; sscherij en der andere stati s
ti eke gegevens in de oorkonden opgesloten, dat de 
stof uitmaakt der volgende afd eeling van dit 
hoofelstuk, zal deze staathuishoudkundige schets 
der haringvisscherij te Oostende op geschiedkundig 
gebied volledigen. D e stoffelijke, m aatschappelijke 
en zeelelijke toestanel zal het onderwerp zijn van 
de daarop volgende verhandeling . 

In het opzicht der vischvangst w as het jaar in 
verschill ende tijdvakken verdeeld, met elkeen der
welke eene vischvangstreis overeenkwam. 
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-
,.Alzoo kende tncn bijzonderlijk de korfreisr, of 

de vangst Yan den Yerschen haring, dien tnen in 
korYen legde ; 

de voorreisl, in de n1aand juni ; 
de teelt3 ,die de yoornaan1ste reis of yangsttijcl Yoor 

de haringYisscheriJ \Yas, \vanneer n1en den haring 
kaakte, en de groote Yisscherij genoetnd ''rerd. 4 

l\1en kende ook nog de YastenaYondrei~5 , be
stemd on1 in de Yischbehoefte in den vastentijd -
die toen strenger \vas dan heden - te Yoorzien en 
de n1akereelrcis, "'·ier beteekenis geene uitlegging 
noodig heeft6 • 

De har!ngteclt begon in septc1nber1 of op het 
laatste Yan oogst8 en duurde tot Allerheiligen of 
Sint-Maarten9. 

( I ) Z1e verder den staat van I56u . -Rek. 1577-78 (ptJndgeh.l). 
« Dezel\'e \ Cor11ells K;'en) over de corfreyse \'an SebastJaen Hebbes, 
ontfaen twaelt scell. neghen gr. » 

t2) Zelfde bemerking. Zelfde rekening ; 
« Van P1eter .:\ertssins over zy(u 1 ~t1erman te corve ende 

« voorreyse ontfaen >> tenz .J 
(3) Zelfde bemerking. Gemelde rekening zegt, sprekende van 

' t vierboeterecht ; 
<< Ende angaende d andere weerden die by t capltcl van den 

" pontghelde hter vooren ghebrocht zyn ter causc van heurheder 
~< nsschene, danof t re<.:lt \'an de ,·ierboete up hemheden alh1er 
<< niet ghestelt en es, so '' ert h1er te kennen ghegheven dat dezeh e 
" weerden daer Jnne ntet ghehouden en zyn, als alleenelick 
« ghevaren hebbende te cort•e ende voornyse. alsdan men t zelve 
c.< 1echt niet en gheett mtdts dat de "1sschers de voorseide vierboete 
« niet eer en ghebruyckcn dan ter haryncteelt zo by den tecxt van 
« dese ru brycke dcinu~t \ erclaers ghedaen es. » 

(4) Stadsrekening I ~) .l, fo 45 : ... c.< de toecernmende haryncteelt 
ende groote visscherie >> . Ermenns, op . c1t., bl. 4S7-6o tmet J 578). 

(5) Vonn1s der schepenen van ~ieupoort, 12 jull 1501 \Wets
regïsters, stadsarchief ?\ 1eu p oort). 

~6) Stadsrekening Oostende, r5]5-78: «Van Thysman Aerboudt, 
pver zijn makreel vaerder ontfaen ze,·en sLell. dne penn. gr . . . » 

{7) H.eg . 3739ï, fo 33 v.: 
t< Adnaen Declercq als bediender \'an de vierboete deser stede 

« danof t recht ende Jn~ommen ,.an dien ontfanghen ende 
« gheadministreert wcrt bi den tresorier ende ghebrocht JD bate 
« \'an der stede htervooren, over zyn gaigen van eenen jaere 
« ghehendt alsboven, clie:> en compt t bedtenen tnaer jnne tdckozt 
<< stptembJ t, als de vzsschn s gaeu vuren t~·r har;·nctult eudt gludzurt tot 

« Paesschtn daernaer, dat hy boetert moet alle na<..htghetyde om de 
«schepen alsdan \ut ende jnvarende, de som me van ende l.Jetaelt 
«XXX VI{, p. J> 29 september zegt een charter van 1247. (Archiet 
". b. Seminane te Brugge). 

(b) Charterboek, fo 121, waar gezegd wordt dat alleen de haring 
gevangen tussch en Stnt-Bartholmreus en Allerheili~en « roon " ot 
teeken mocht ontvangen. 

g) Omtrent dtt tlJdstip immers moesten de kooplieden van 
~1eupoort de iJdel geble\·en tonnen aanbrengen, tot afneming \·an 
het baringmerk t \·erorden ing Yan 1.~7o) . Zte ook hooger beroepen 
charter \'an 124 7. 

« ... Gp Sin te Cathelynen dach in novembre, ten weleken tyden 
<< dezelve jaermarc t vele oirboirlycker ende prouffytelycker was 
« ende noch wesen zoude dan de Jeghenwo1rdige, overmids dat 
" alsdan de gemeente aldaer gestadiger es om te caopen dan jn 
« den som er vuyt zaken van huerlieder saisoen ende teelt van den 
<c harinck die alsdan geexpir eert ende gedaen es ... >> (Stuk van 
februari r 5ó2 betreffende de jaarmarkt, Charterboek, fo r6g v.). 

l 

Nog te Yern1cldcn is de « dogreis » of« doggc
Yaert >>, naar de Doggerbank bij Jutland, \Vaar 
1ncn den kabeljau'v Ying in den zotncr' . 

Dit ,, .. as de kleine Yisscherij 2
• 

Eene plaatselijke beteekenis treft 1nen aan'in tle 
uitdrukking : 

« Maesterlandsche reis» of« NiaesterlandYaert>>, 
vvaarinheteiland Marstrand bedoeld \Yercl-certijds 
<< l\Iaesterlancl » gehe~ten3 - bij de z,\ cedsche 
\\' estkust, die door een haringrijke zee bespoeld 
-vvordt. Marstrand is thans eenc ycel bezochte bad
plaats . Ziehier een paar teksten dienaangaande, 
Yoorkon1encle in de stadsrekening O\'er het jaar 
1S77-78, in het hoofdstuk van het l)ondgt.Jd : 

<< \ 1an COR):ELIS LAl\IPSI~S, burch1neestre Yan 
<< der courpse, over t pontghelt Yan zyn stier
« lieden, t\Yelckc bedraecht met zyn nzaesterlantsclzc 
« reyse . . . 

« Van Ül\IAER COLE?\, burchn1ecstre Yan sccpe
<c nen, O\~er t pontghelt \'an zyn stierlieden ende 
« Yan de 1naeste1'l au tsche reyse ... 

« Van JA:X BusscHOP, over zyn nzaestcrlaut
« ë. 1aerde1' ontfacn t\\"ee ponden t,, .. aelf schell . zes 
« penning hen ... 

« Van A~DRIES \ 'ERHELLE, over zyne stier-
• 

« lieden ende nzaesterlandvae1'der ... 4 . 

Doch het \Yas yoornaan1lijk op de kusten van 
Engeland en Schotland dat de Vlan1ingen hàring 

. 
g1ngen Yangcn . 

De Yolacnde feiten beYesti (ren het <rezecrde van 0 b 0 0 

den schrijYer J acob Marchant, in de laatste Yoet-
nota dezer bladzij de Yern1eld . 

Ten jare rS--to of rS.tr lieten de Schotten -
\YÏer kusten door den haring Yeel bezocht \\ .. aren 
en het nog zijn-hooren dat het hun n1ishaagde de 

------ --~-----------------

(1) \Vetsreg1sters van Nieupoort, a <..te van ;.o ~aart 1 5o2. -
Stadsrekening Oostende I577-ï8 · te van denzel ven (Omatr Colo1) 
« over t p llndtghelt van Adnaen Aernonts zyn stierman te dogg he

. « reyse LXXVII, ontfaen dertich SLellinghen grooten>>.- Va ndaar 
<< de tll tdrukk1ng « te <..orfve ofte te dogghe vaeren »(Rek. 1547).
Ac te van 21 maart I5oz (\Vetsregis ters ~1eupoort). 

(.!) Notulen der Staten vc:ln Zeeland, r 5gg, bi. r 1 . 

{3) Zie Jan Van l(eulen's Atlas. 
(4J Ermerins in zijne « Zeeuwsche Oudheden » (11 bl. 43o) 

vermeldt het verbod om den te harinck die in ~Iasterlant gevangen 
" ·ordt » te koopen - N1et onwaarschijnlijk s taat hiermede de 
volgende tekst uit de stadsrekening van r5x2 (f0 g v. ) in verband: 

<< Jtem den XX\'111' 1\'11 jn septembre diversehen cooplieden van 
" der nacie ,van den oosterltnghen die men gaf zekre lettren \'an 
c.c certificacien omme jn t Oostland te zendene ten bcscuddc van 
cc der \'Îsscherie van deser stede. » 

« Aleces sub Anglice Scoticeque ora, ab Augusto in Antumnum 
(( capiunt, illuc infinito exercitu cirta littora appellantes. >J 

~Jac. ]l.J arc/Jan ti i Flamlrza commnztarJoru'»• lib. IJ I I dtsct ipta, 
Antvtrpla IS961 . 
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vreemdelingen hunne netten te zien \verpen binnen 
zekere palen . 't '\Varen nan1elijk de Yisschers 
van Heist en vValravenside die in de klacht be
doeld \Verden, \Velke de afgezant van den koning 
van Schotland bij koningin l\!Iaria van Hongarië, 
Landvoogdes der Nederlanden, op dit tijdstip in
diende. Hiervan door de Landvoogdes schriftelijk 
vcr\vittigd, beschreven de schepenen van Brugge 
de afgcveerdigden der Ylaa1nsche zeesteden tot 
eene vergadering, die bijgc,voond \Verd door de 

I 

burge1neesters van het Vrije en verscheidene stuur
lieden der t\\ree genoe1nde visschersdorpen x. 

Toen Spanje in oorlog \vas n1et Frankrijk en de 
Schotten eene Yijandelijke houding opzichtens 
Spanje aannan1en, in rSS7 en r558, \vercl eene 
voorgestelde verklaring tegen Schotland sterk 
bestreden uit vrees voor de bez\varen \Yelke zoo 
iets voor de vlaa1nsche zeevaart en Yisscherij 
opleverde2

• 

2. A 1Jlbteli;.ke W aakzaaJJtheid ert Bescher7Jting. 

Eene zonderlinge ge\vaar,voruing \Velke 1nen, 
bij het onderzoeken der an1btelijke voorschriften en 
de inrichting en handel\vijs van het stadsbestuur 
in die tijden ondergaat, 't is dat stadsregeering 
en handelsbelangen zich on1 zoo te zeggen vereen
zelvigden. Zoo nauw \varen de betrekkingen, zoo 
ijvervol 'varen de bestuurders der gemeente., in 
hei be,vaken en beschern1en der visscherij . 

A1nbtelijke beschern1ing en \Vaakzaan1heid \varen 
bekroond door de vertegenvvoordig.ing der YOOr
naamste stadsnijYerheicl in den raad der schepenen: 
een feit dat door de stedelijke Yoorrechten 1net den 
stcn1pcl van grondvvettelijkheid bekrachtigd \.Vas . 

Hetzelfde charter \vaardoor Jan Zonder Vrees 
(I-t-19), op aanzoek der in,voners, het a1nbt van 
burge1neester en van stadspenningsn1ecster ont
zegde aan hen1 die geen geboren Vla1ning en 
poorter 'vas 1 , beY al dat er steeds een of n1eer 
personen aan de zeevaart toebehoorende in de 
'vet zetelen n1oesten2

• 

Niets \vas beter geschikt on1 aan den toen 
Yoornaan1sten handelstak eenc verstandige be
schernlin a Yan,,·ecre de stadsre<YCerin cT te " .. aar-o 0 b 0 

borgen. De nan1en der burgenleesters en schepenen 
die in den loop der xve en X\' Ie eeU\Ven van den 
stadsraad deel n1aakten \varen doorgaans die van 
\\"eerden of reeders, zelfs van stuurlieden ter 
Yisschcrij. 

(1) Charterboek fo ro v.: ~' Item que de cy en a,·ant aucun ne 
t< pourra cstre bourgma1stre ne tresorier en notre dite ville 
<t d Oostende s il n est tlamenc natif et bourgots demourant en 
u j .., ellc. >> Eene kantteckening vertaalt di t alLlus ; « gheen 
u ghcboren 'la1nync zynde ... en n1ach gheen burchmeester zyn. n 

(.!) Charterboek to 70 : 

u Item que chacune année au. renouYellement de la loy de nostre 
t< dite villeun marrinier ou plus soient mis et ordonne eschevin 
(( dïcellc nostre ville. » (Cou tunu cl'05ttndt, bl. 47 Zie ook verder, 
in het tegenwoordig hoofdstuk . 

Als rechters vereffenden de Schepenen de 
geschillen onder de haringvaarders, ZOO\Yel vreen1-
delingen als poorters : onze stadsrekeningen 
\Vijden regelmatig eene plaats toe aan de kosten 
dezer buitenge\vone zitdagen der schepenen·' . 

Daarin echter, zal men zeggen, vervulden zij 
slechts hun an1 bt, in een van deszelfs hoofdzake
lijke deelen . 

lVIaar het is vooral als bestuurders dat onze 
\Vethouders blijken \Visten te geven van schrandere 
zorgYuldigheid en neerstige \Vaakzaarnheid. Zulks 
op eene t\veevoudige n1anier: door hunne «keuren>> 
en verordeningen4 'vaarvan zij door een streng en 
regeltnatig toezicht de toepassing en het onderhoud 
verzekerden ; vervolgens door hunne aanhoudende 
pogingen 0111, samen n1et hunne an1btgenoten der 
andere zeesteden, de vischnering te beschern1en 
en te bevorderen. Dit t'veede punt echter zullen 

(1) Rek. Vrije, 1S4o-.. p, {o 42. 
(2) « )Ion habemus classem ut illis resistamus, et multurn 

« incommodi accipiemus 1n p1scatione » (Relatio11s pollt1qrus dts 
Pays-Bas et de l'Anglttèrrt . .. I b. to3. Notede ViglulS (sur la diclara
tion à fa i re contre l' Ecossc). 

«Est etiam alia negotiatio ex qua majorpars Frisire, H ollandiae, 
<< Zeianclire et Flandnre vi c;tum qureritat, scilicet piscatto hallec.um 
c< et majorurn piscium, quos Sure rviajestatis subdi ti soli ti sunt 
« prendere in confinibus Scotire )) (ib. b. 176). 

(3) Rek. r-l35. Item zo hebben buerchmeesters ende scepenen te 
« di versc.hen stonden binden jare vergadert gheziin up der steden
« huus, omme den goeden lieden die hier ten haringhe ghevaren 
« hadden te verscheedene ende te verheffene ,·an al haerlieder 
u ghescille, binnen ,\·eiken middelen tiide heift verteirt gheweist 
cc up der stedenhuus, uutghelcit bn den tresorier over al XVIII {, ." 

Rek. x4J6. « Item so hebben buerchmeesters ende secpenen 
(( desen jaere te diversehen stonden up scepenhuus verg-adert 
<< gheweist omme de vreimde lieden d1e hier ten varschen 
« haringhe ghevaren hadden te ''ersccdene ende te verheffene 
(( tieghen onse porters ''an huerliedcr ghescille . . . >> 

(4) Rek. I52I ; (( Vertheert den xxcn jn sporele by den heere 
" ende wet als zij bezich ghezyn hadden jn t maken van zeker 
t< ordonnancien ende.statuuten nopende der nsschene ... >> (F. 41 v.) 

' 
• 
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wij in een bijzonder paragraaf behandelen. 
Veelvuldig was de stof der stedelijke verorde

ningen die de.ze nering betroffen, doch haar voor
naamste doel was de verzekering eener goede 
waar in het belang der kooplieden en bijgevolg 
van de stad zelve, wier eer alzoo in stand werd 
gehouden. 

Zekere schikkingen regelden den verkoopprijs, 
andere bestreden alle poging om de vreemde koop
lieden ten nadeele der inwoners te begunstigen'. 

Eene algemeene en grondige studie dier gebrui
ken en verordeningen, de nijverheid en den handel 
van de visch rakende, zijn wij niet van zin hier te 
doen. De oude stadsgeboden van Oostende zijn 
verloren gegaan, hetgeen ons zou noodzaken ons 
gedurig te beroepen op het gezag of op het voor
beeld van hetgeen in andere steden in zwang was. 
Wij vergenoegen ons deswege eenige voorname 
punten aan te raken die door andere stukken onzer 
archieven kunnen toegelicht worden. 

De « voorkoop )) was door de stedelijke veror
deningen verboden2

• 

Hier mag een woordje uitleg van pas heeten. 
Mijnheer Ed. Gailliard, in zijne «Keure van Haze

brouckh) heeft aanhetvraagpunt van den voorkoop 
't is te zeggen, den opkoop van waren - van 
levensmiddelen in het bijzonder -om die met woeker 
voort te verkoopen, eene belangwekkende studie 
gewijd. Uit het reeds meermaals door ons aange
haald klaagschrift van 1483 blijkt dat dit woord in 
onze zeesteden nog eene andere, alhoewel eenigs
zins gelijkluidende, beteekenis had, namelijk die 
van den haring te koopen vóór de vangst, met het 
doel eenen voordeeligen koop te doen (soort van 
« marché à terme )) ). De vis eh moest dan in het 
« seizoen ))' dat is in den vangstijd, geleverd 
worden. 

Men leze de twee volgende teksten : 
Art. VIII. « Item ende zyn ghegreveert dezelve 

« cooplieden jndien dat zy ten ouden staplen voor
« sereven moeten co open een last roonen XVI, 
«XVIII of XX s. dierder dan den harync van 
« Oostende, omme dieswille dat die best berecht 
« es ende bekent ende dat die van Oostende vercoo
« pen groote menichte van harynghe voer den vanc, te 
« leverene in 't saisoen, denweleken zy betercoop 
« gheven om de cooplieden an te treckene. Ende 

(1) Keuren van Nieupoort.Zie ook de uitgegeven« voorgeboden » 
en verordeningen van Gent, Dendermonde, Hazebrouck, enz. 

(2) Keurenboek der stad Nieupoort (XV• eeuw). 
(3) «De Keure van Hazebrouck van 1396, met aanteekeningen en 

glossarium» (Gent, A. Siffer, 1894)· Eerste deel, bl. 337-347· 

<< wanneer die tsamen keeren jn huerlieder landt 
« ghesciet diewille veel verlies up deghuene dien 
« jn of naer 't saisoen diere hebben moeten coopen 
« ende gheen voorcoop ghedaen, omme twelcke 
« alle de cooplieden ghedwonghen worden voor
« coop te doene of t Oostende te caopene ten 
« minsten pryse, wanof commen soude de grieven 
« boven ghescreven zonderlinghe de destructie 
« van de drie steden' )). 

• 
« .... Es waer dat dezelve van Oostende den 

caecharync vercaopen te vooren jn grooter me1tichte 
den vremden cooplieden ende eer hy ghevanglzen es 
ende gheven om XVIII, XIX of XX [ g. den 
ykync ghereets ghelts die weert es ter leve'ringhe 
XXVIII, XXIX of XXX [ g ... )) 2

• 

Wij hebben hooger gezien hoe de· nood, die 
geene wetten kent, de stad in de jaren vijftienhon
derd dwong zelve een oogenblik handelaar te 
spelen en voorkoop te doen, om de penningen te 
bekomen welke zij wellicht bij middel van ont-

• 

leening moeielijk of minder spoedig zou bekomen 
hebben. 

De strenge keuren die de vischnijverheid en 
handel in die tijden beheerschten, waren de trouwe 
weerkaatsing der huishoudkundige begrippen toen 
• 

m zwang. 

Eene der voornaamste schikkingen betrof de 
waardeering en het haringmerlc 

Al de haring in de haven gebracht, hetzij 
door poorters, hetzij door vreemdelingen, moest 
« g_ewarrandeerd ))' 't is te zeggen onderzocht en 
goedgekeurd worden, vooraleer men hem ten koop 
mocht stellen in de « coopinghe )) of v1schmijn3 • 

Op de ton haring, waarvan de inhoud goed en 
deugdelijk bevonden was geweest, brandde men 
het haringmerk der stad4. 

Het gebruik van de haringtonnen te « teekenen n 

of te « zegelen ))' dat eertijds overal in voege was 
en hed·en nog in Schotland bestaat, waarborgde de 
goede hoedanigheid van den haring. 

Dit merk of teeken evenals de plaats der ton 
bestemd om het te ontvangen, verschilden in 

1 r 1 Charterboek, fo u8 v. (klachten der fransche kooplieden, 
art. 8.) 

(2) Ib. fo 121 (klachten der drie steden, art. 8). 
(3) Charterboek, fo I34, art. 76 (148J) : « want al t goet dat 

« t Oostende ancompt wordt openbaerlic vercocht by myne, ende 
« als men t looft, die eerst myn roupt es de naeste. » 
• (4) Rek. 1494 : « Betaelt Heinderic van Rypenbuerch van den 

« rone ende maercyser te makene, XXXVI s. » 
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algemeenen regel, volgens de stad waar het 
gegeven werd. Te Oostende wijzigde men jaarlijks 
het merkteeken, om alle bedrog te voorkomen'. 

't Is hetgeen nu en dan geschillen teweegbracht 
onder de verschillende havens en vischmarkten, 
geschillen die niet altijd hunnen- oorsprong aan 
eenvoudige omvetendheid of aan het toeval te 
danken hadden. Zoo ontstond een twist, ten jare 
1480, tusschen Oostende en Damme, ten gevolge 
der gelijkenis tusschen de haringteekens van beide 
steden . De zaak werd aan het« zeggenschap n 2 der 
schepenen van het Vrije van Brugge onderworpen 
en men kwam overeen op de volgende wijs : de 
Dammenaars zouden, zooals vroeger, hun merk 
plaatsen op den hals der ton ; die van Oostende 
op den buik van de ton, met een enkel kompas3• 

Vier jaren later ontstond een gelijkaardig geschil 
met eene fransche zeestad, Buenen of Boulogne, 
waar het haringteeken hetzelfde was als dat van 
Oostende . Onze schepenen onderwierpen de 
kwestie aan het parijzer parlement4. 

In het jaar 1494 ziet men de wet het afschrift 
betalen eener oorkonde, waaruit bleek dat men te 
Dowaai het oostendsch haringmerk namaakte5 • 

Ten jare 1S01 zond de wet eenen harer twee 
burgemeesters naar Rouaan om naar de gegrond
heid te vernemen van een gerucht volgens hetwelk 
het oostendsch haringmerk alelaar nagebootst 
werd . 

Ten jare 1S2g ·was het uit Antwerpen dat er 
klachten kwamen. Oostende en Nieupoort kwamen 
hijeen om te spreken over het merkteeken dat die 
van Antwerpen gesteld hadden op hunnen voorvang 
« ghelicke t marc van den locater }) van Nieupoort, 
Duinkerke en Oostende6 • 

In de tweede helft der zestiende eeuw ver
beeldde het haringmerk het stadswapen dat onze 
eerste plaat voorstelt : drie sleutels en een keper in 
het midden en eene kroon erboven ; dit merk 
diende voor den haring en den locatre der stad. De 

(r ) Charterboek, fo I35 (art. 84). 
(z) Scheidsvonnis. Zie hl. S74 van Ed. Gailliards Glossaire 

jlama11d. 
(3) Iuvmlaire des Archives de l"Etat à Bruges, I, hl. 179· 

(4) Rek . 1484. 
" Zegher van Ghend ghezonden te Parys met lettren an Miehiel 

" Refli.n angaende der questie van der rone by die van Buenen 
<( <'hedaen maken rrhelyc t teekene van der roone ,·an deser stede, 

" " « danof by voorwaerde Uil{, XVI s . » 
(5i « Betaelt den grefli.er van Douay van zekere coppie van 

« zekere brieven by denweleken blyct dat t marc van der rone van 
« Ostende ghecontrefeit was ». (Stadsrek. ). 

(6) Rek. po 41. 

kroon was afwezig op het merk der « ghispe n' . 
Een bijzonder merkteeken diende voor den 

voorva11g, 't is te zeggen den haring in de voorreis 
gevangen2

• T n het rijksarchief bewaart men de 
rekeningen van het recht van het branden of 
teekenen der . haringtonnen, ten bate van den 
vorst3 • 

Ten jare 1S78 stelde de stad zelve een slag van 
brandrecht in. Daarop keeren wij verder terug. 

Vier bevoegde en gezworen ambtenaren waren 
tot het toezicht van den haring door de stad 
aangesteld, dewelke doorgaans aan de klas der 
voorname poorters toebehoorden. 

De bediening van « warrandeerder n van den 
kaakharing, zegt de rekening van 1S6g, is eene der 
bijzonderste, waarvan de eer en de goede faam 
van de stad afhangt. Daarom ook was 't dat 
burgemeesters en stadspenningmeester tot het 
jaarlijksch feestmaal der « warrandeerders )) ge
meenlijk uitgenoodigd werden, 'tgeen eene kleine 
toelaag uit de stadskas wettigde onder vorm van 
acht kannen wijn... welke « warrandeerders )) 
en wethouders op de welvaart van de gemeente 
ledigden4 ... 

Daarenboven hoorden de kaakharingwaardeer
ders tot het getal stedelijke beambten die, zooals 
o. a . nog de kamerdienaren en de« havenmakers )) , 
vanwege de stad jaarlijks een « kerellaken n 

ontvingen; . 

(I) Rijksarchief. reg. 37401, fo 44· - Eene verordening van 
I5gg, te Nieupoort (Register van verordeningen, fo 81), luidde 
aldus : 

" Item es ghecuert dat van nu voordan men den goeden vt<llm 
" caechari11c alleen ende voren vercopen zal , den locatre daernaer 
"ende op hemselven, ende den ghescotm catekhariuc daernaer, ooc 
"alleen ende op hemzei ven ... » 

« ! tem es ghecuert dat men den g oeden vullen caecharinc 
" teekenen zal met eene vuile rone, den locatre zal niet teekenen 
«ende den ghescoten caecharinc zal men ... (quid ?J. Endeniemen 
" mach locatre harinc leeghen n och doen leeghen jn tonnen die de 
« ,·ulle rone hebben ... " 

( 2 ) « Jan Van La ere booghemakere over een nieu marcyser 
« omme den ,·oorvanc te stekene XX s . » (Rek. I337, fo 36; 
Rijksarchief, reg. N•· 3736u). 

(3) Kamer der rekeningen. 
(4) Hek. I569·70: « Ghepresenteert den XIIIJen jn decembre 

« XVCLXIX mynheeren de warandeerders van den caecliarynck 
"binnen deser stede, de nombre van a cht cannen wyns, t huer· 
« !ieder feeste ende maeltyt voor t gheheel ghezelschap, vut 
" consideratie dat een van de princ ipale ofli.cien es, daer de eere 
" ende reputacie van der stede an dependeert, dat ooc de 
« burchmeesters ende tresorier te lekent ter zei ver feeste begroet 
« ende present zyn ... » (6 {, 8 s, p.) 

(5) Rekening r5oo , fo 22. 
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~ 3. De lJeelgeJzole1z. 

De toenn1alige haringYisschcrij bestond uit 
''reerden, reeders, stuurlieden, Yennoten en huur
knapen.Dit '"·as echter de oorspronkelijke toestand 
niet : de ,,-eercl en bijzonderlijk de reeder is Yan 
latere opkon1st, zonder dat het ontstaan Yan dit 
nieu\v bestanddcel den stuurn1an geheel in de 
~rhadu'v kon zetten . l)cze claadzaak, de\vclke 
n1en des te duidelijker aantreft, naarn1ate men 
in de geschiedenis der Yisschcrij hooger opklin1t, 
\vas het gc, .. olg van ccne andere : het betrekkelijk 
gt:\YÏChtiger aandeel \ clll den stuurman in den 
èigcnclon1 der zaken tot de Yisclmijy·erheid noodig. 

In den beginne '"·aren natuurlijk de Yisschers 
eigenaren yan hun yaartuig : buis, sloep of boot, 
volgens n1en het noc1ndc ; de nijYerheid en den 
handel, in andere ,,-oorden de Yangst en den Yer
koop, oefenden zij terzelfder tijd uit. Zij voeren ter 
zee n1ct hunne eigene Yaartuigen, die zij zeiYen 
uitreedden en ycrkochten de opbrengst hunner 
vangst zonder eenigen betniddelaar. 

't Is de eerste phasis der nijverheid, die n1cn 
nog in Yele plaatsen aantreft, \Yaar de Yisscher -
ter zee- of op de binncn,vaters - de onaanzienlijke 
opbrengst zijner Yangst zelf aan den man tracht 
te n1aken. 

!)ie toestand bleef niet (luren, echter. N aarn1ate 
<.le Yisscherij in belang toenan1, \Verkten vvelhaast 
gebrek aan tijd en Yooral aan geleerdheid en geld 
te zan1en orn eene vcrdeeling des \Ver ks, eene 
scheiding der t\Yee Yakkcn dezer nijYerheid: \Vcn
schelijk te n1aken. 

Hier kon1t de \\' eerd te Yoorschijn. 
't Is cene benaming die aan de oude Ylaan1sche 

visscherstaal toebehoorde en \velke 1nen in de 
~unbtelijke oorkonden der zeesteden Yan Vlaan
deren, van cle vijftiende, zestiende en zeventiende 
L\eU\Yen, alle stappen ontn1oet, 1net eenig verschil 
vanschrijf,vijs : \VEERD ofWAERD; \tVEERDT, 
\\'EERT. 

. 
l{ekening der stad Oostende, 14+3 : 
« I)ieter Pendele ende Jacob \Tande Zande 

({ \Varen ghesonden te Da1nn1e omn1e rnetter \Yet 
« alclaer te sprekene van zekren ghescille \Vesencle 
« tusschen eenighen Yan onsen stiermans of een 
« zijde ende eenighen Yan haren ,._,aer·den. » 

cc l{curen » der stad N ie u poort, XVc ecu\\? : 
« Ende elc 7.t1aerd zal den stieren1an n1oeten 

« vcrand\Yorden Yan zincn ghelcle ende hen1 goed 

De Weerd. 

« doen, ~l'el nen1e yan zin en coop1uan goede zeikere 
« bortucht, also staere also hy 'ville ... » 

Keuren der stad Dan11ne : 
« I ten1 dat gheen <: 'eerd t zyns gast goedt, tsy 

« harync, Yisch of andre ven te goedt, coop( en) zal 
<< noch daer an clee lcn, zy Yooren of na er ... » 

Rekening der stad Oostende, rS77-IS78 : 
« Ander ontfanc ' ''111 den rechte Yan de vierboete 

<< deser stede, t er cause dat elck wee1~t oyer zyn 
« Yisschere jaerlicx bctaclt t elcken kersmisse 01n 
cc het onderhout ende bedienene Yan dezelve Yier
« boete O\yer heurlieder schepen t er harynckteelt by 
<<nacht Yut ende jncon1n1ende ... » 1

• 

D e schrijYers die dergchjkc oorkonden hebben 
uitgegeYen, Yertalen getneenlijk het \voord 
\rVEERD door reederJ in 't frans eh : arnzateur. Dat 
die Yertaling niet altoos juist is, blijkt reeds uit 
den eersten der hooger aangehaalde teksten, aan
gaande de stuurlieden Yan Oostende en hunne 
<; • .'eerden te Dan1n1e. Men begrijpt niet gemakkelijk 
hoe stuurlieden van Oostende zouden varen voor 
rekening van of in gen1eenschap met reeders jn 
eene andere haven \Voonachtig. 

De archieven van Nieupoort bevatten dergelijke 
teksten ook : 

({Ph. Hoosschaert al~ zoaerdt van ]Al~ KYEN, 

« stiern1an van Oostbende »2
• 

De oostendsche rekeningen n1aken vaak gewag 
van personen die het a1nbt uitoefenen van weerden 
yan Yreemde stuurlieden, uit Holland namelijk : 

« CORNELIS LAl\IPSIXS over een vreempden 
« visschere danoff~ hy 'ü.'eert ghe'\veest heefft, zeYen 
<< schellynghen groeten ... 

<< JAX KYEX filius ~Iaertin oyer zyn visscherie 
<< ende van de Yreen1de danoffhy \Veert ghe,veest 
heeft. 

<< GILLIS VELY~cx van vreen1pde danoff hy 
<< weert ghe,veest heeft. 

<< Van ADRIAEN \ TELTERS ende Marcelis zvnen -
<< zuene als 'i.x}Cerden van Jan Seurs ende J acob 
<< J ansseune. lzollaudersJ van tonnevisch by hem
« lieden hier te vente ghestelt )>

3 ••• 

\\'elke \vas nu de echte beteekenis van dit 
Yerouderd \YOord? vvelke \Vas de rol Yan den ,,_,.eerd 
in de Ylaamsche Yisscherij der jaren yeertien- en 
vijftienhonderd ? 

(1) F 0 12 v. 
(21 Feriebouck, t5t)8. 
(3) Reg. 3740'>, fo I 2 (Rek. 1S77-78). 
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Wij hebben hooger op de tekortkomingen 
gewezen waartoe de visschers gebracht werden, 
die eene scheiding wenschelijk maakten van vangst 
en verkoop, van nijverheid en handel, en de 
tusschenkomst van eenen tweeden persoon vor
derden. Die tusschenpersoon of middelman was de 
vVeerd. 

Dat zulks werkelijk geschiedde wordt door eene 
ambtelijke oorkonde duidelijk beYestigd, met dit 
vraagpunt in betrekking, dat in het Rijksarchiefbe
waard wordt, onder de uit Weenen teruggekeerde 
stukken' . 't Is het Yerslag van een onderzoek 
nopens het ambt van het weerelschap van de visch 
te W enduine, den 27 juni 1467, gedaan door 
Petrus Lambert, namens de Rekeningenkamer 
van Rijsel. Daarin vinden wij een ambtelijk verhaal 
van de opkomst en de ontwikkeling der gewezen 
visscherij van W enduine. 

In de eerste jaren der vijftiende eeuw stonden 
er aldaar slechts drie of vier huizen, die bewoond 
waren door visschers, dewelke evenveel booten 
bezaten - en dus de verschillende takken der 
vischnijverheid zelven uitbaatten. 

Zekeren dag kwamen zij bijeen om over hunne 
nijverheid te spreken en besloten eenen rijken 
burger van Blankenberghe, Cornelis Vencle bij 
naam, te gaan vinden en hem te verzoeken dat hij 
hun zekere som van penningen zou leenen, aan 
vijf ten honderd, en, tegen vergelding, het boek 
houden van den verkoop van hunne visch. Alle 
acht dagen, den zondag, zouden de rekeningen 
vereffend worden. 

Vencle aanveerdele het Yoorstel. Bij zijn af
sterven, eenige jaren later, telde men te Wenduine, 
in plaats van vier, twintig woonsteden, en zes 
vaartuigen in plaats van vier. 

De bediening werd vervolgens waargenomen 
door Heer Josse van Uitkerke, toen woonachtig 
te Brugge, die zijne zaken deed vereffenen door 
eenen klerk. 

Dat duurde zoo een twintigtal jaren, tot den 
dood van gezeiden J osse van U itkerke, wiens 

i I) Rijksarchief, charters van Weenen. Karton nr I5 (papieren 
rol~ . 

« Informacion tenue par moy Pierre Lambert, Controlleur des 
« offices de Flandres, Ie XXVIII• jour d aoust mil IIIJc LXVII 
« <•u villaige de Wentdune, sur certain advertissement a moy 
" baillee par messeigneurs de la chambre des comptes a Lille, 
«touchant I office du mijen (111ij11 ) et l•oste/aige du poisson au dit 
" Wentdune, dont Jehan Rodrighes, escuier de cuisine de mon 
«tres c•h)er seigneur pretend avoir la possession dudit office. 

Baillee en la chambre par Ie dit controlleur Ie VII" d'octobre 
anno XVII. 

I 
I 

erfgenaam zich met de visscherij van \Vcnduine 
niet wilde bemoeien. Intusschentijd had het getal 
visschers aldaar steeds toegenomen. 

De visschers achtten het nu niet meer noodig 
elders dan in hun eigen dorp hunnen klerk of 
weerel te gaan zoeken en verdeelden zich in 
groepen van drie personen ; elke groep koos eenen 
bemiddelden inwoner van vVenduine, aan welken 
zij het klerkschap opdroeg . Drie of vier - later 
twee - personen hielpen alzoo de visschers 
gedurende een tien- of twaalftal jaren. Een der 
twee laatste Weerelen verzuimde echter zijne 
zaken en verspeelde zijne fortuin, iets dat hem 
natuurlijk het verschieten van penningen onmoge
lijk maakte. 

Een Bruggeling, J os se Van Boneem, trok zijne 
baat uit die omstandigheid en wist zich door alle 
de visschers van het dorp met het klerk- of 
weerelschap te doen gelasten . In 1467, het jaar 
van het overlijden van den laatstgenoemde, telde 
men te Wenduine twaalf visschersvaartuigen en 
het getal woonsteden was aanzienlijk vermeerderd. 
In vijftig jaren tijd had men ongeveer 3oo huizen 
gebouwd. 

Uit eene latere oorkonde blijkt dat er in 1497 te 
vVenduine Jo7 heerclsteden waren, eene Sint
J orisgilde, eene Sint-Sebastiaansgilde, een hospi
taal en 22 herbergen'. 

Luielens de verklaringen del' stuurlieden die in 
dit onderzoek gehoord werden, was het klerk
schap een nogallastig postje; waarin de beurs van 
dezen die het uitoefende aan gevaar van schip
breuk was blootgesteld•. 

Kon hij in die onderneming geen honderd of 
tweehonderd ponden grooten wagen, hij was er de 
man niet voor. 

Geldvoorschotten aan de visschers, dikwijls eer 
zij iets gevangen hadden en waarvan de terug
betaling soms lang op zich liet wachten - zoo de 
ontleener niet den dood in de golven vond of de 
streek verliet ; uitreeding van eenen of meer 
visschers die geenen penning bezaten; des zondags, 
betaling der visschers met gereed geld, hetzij de 
kooplieden der weerel voldaan hadden of niet ; 
bezoldiging van eenen schrijver ter plaats : dit 
alles viel den weerel ten laste. De voorschotten 
en uitreeding beliepen soms tot twintig ponden 
grooten in een en keer. 

(1) La Fla11dre, 1878, bi. z5o-25I . 
(2) " Et y fait' tres dangeren x pour ung bom-ne quy veult bi en 

"garder Ie si en ». 
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Deze ontleding Yan het verslag van 1467 legt 
klaarblijkelijk, denk-en wij, de opkomst, den aard 
en de beteekenis uit van het ambt van den weerd 
ter visscherij. 

Wel is waar, in de fransche oorkonde van 1467, 
betreffende de Wenduinsche visscherij, wordt die 
persoon cc Clercq '' (Klerk) geheeten, ook daar 
waar het stuk spreekt van Oostende en Blanken
berghe. 

Doch in de keuren der visscherij van W enduine 
van latere dagteekening gebruikt men overal het 
woord weerd, waarvan de beteekenis, door de 
teksten derzelve opgehelderd, gansch overeenkomt 
met de gegevens der bedoelde oorkonde. 

Wat er te Wenduine geschiedde, was in andere 
plaatsen, zooals te Oostende, reeds eene werkelijk
heid. Het weerelschap beantwoordde nog eene 
andere behoefte : de verkoop van de visch door de 
vreemde visschers binnengebracht.. Ook deze ver
zochten eenen koopman der plaats waar zij hunne 
lading te koop brachten, hunnen weerel te zijn' . 
Men herzie slechts de teksten van bladzijde 8g om 
daarvan voorbeelden te vinden . Eene verorclenina b 

der stad Mudeverklaart dat een stuurman, cc van 
cc wanen ende wie hy es "• in het Zwijn komende 
met haring, denzeiven zal mogen doen loven 
(schatten) en verkoepen door wien hij " ·il. Zoo 
eenig vVeerd of iemand anders zich verstoutte 
hem zulks hem te beletten, li.ij was straffelijk2

• 

Ten jare r56z deed zeker Joos Meyne pogingen 
om van de regeering het weerelschap te bekomen 
der vreemde visschers die de haven van Nieupoort 
bezoèhten3 • 

Niet vermetel zal het heeten aan te nemen dat 
deze beteekenis van het weerdschap- de oorspron
kelijke niet geweest zal zijn, daar zij eene verdere 
ontwikkeling laat veronderstellen der plaats, waar 
benevens de alelaar woonachtige visschers metter
tijd ook vreemdelingen hunne vangst kwamen ver
).;:oopen. 

Deze toestand van zaken, wij willen zeggen het 
bestaan eener dergelijke bediening, schijnt iets 
eigen aan onze vlaamschc gewesten geweest te 
zijn. De Caux, in zijne schets der engelsche 

--------------------------------------------

(!) Ordonnancie van I.f Januari I579 (o. s. ) te Nieupoort uitge
g-even : 

u Ook zal men ontfanghen van den wurdm van de vrumde gastm 
u naer costume tot onderhoud van den kercke, repara tien, dienaers 
« ende ministers, alzo dat behooren sal. " 

tz) Zie verder . 
(3) Rekening der Stad Oostende r56z, fu 5o. 

haringvisscherij ', zegt immers dat er in Enaelancl . d b , 
m e voorledene eeuwen, geen tusschenpersoon 
bestond tusschen visscher en koopman . 

Doch de bedoelde wijziging in de uitoefening 
der vischnijverheid werd volledigd door den over
gang, eerst van den gedeeltelijken, vervolgens van 
den geheelen eigendom des vaartuigs tot den 
Weerd . De nijverheid trad in den kapitalischen 
vorm, gematigd door de deelneming in de winsten . 

De vVeerd die in den beginne de rol van verkoe
per, boekhouder en geldschieter van een en of 
verscheidene stuurlieden vervulde, werd metter
tijd hun cc medereeder ll 2 en zelfs hun een i ae uit-o 
reeder . 

In het opzicht der hoedanigheden in dezelve op
gesloten, is heden de oude benaming van ccWeerd" 
door die van cc Beschrijver " vervangen. In 
het fransch zegt men Ecoreur, van het Iatijn 
(]!quare, dat gelijk maken beteekent, omdat hij de 
winsten onder de vennocten verdeelt3 • Het woord 
Reeder drukt de tweede of later opgekomen 
beteekenis uit van het woord Weerd . 

Nochtans daar de reeder terzelfder tijd de weerd 
was zijner stuurlieden- iets dat straks zal betoond 
worden - zoo verwarde men dikwijls de eene 
benaming met de andere+. 

In sommige plaatsen had de nijverheid haren 
oorsprankelijken staat bewaard, dezen waar de 
stuurman, eigenaar zijns vaartuigs, alleen over den 
verkoop en de baten zijner vangst beschikte, te 
vValravenside bijvoorbeeld . 

Bij de vergadering der zeesteden en dorpen 
immers wordt er steeds van de stuurlieden nooit , 
van de weerden of reeders van Walravenside 
gewaagd. 

( c) Bl. 76. 
(z) Kerkrek. Oos tende , r548. 
« Ander ontfanc van helich ghelde, twelcke es drie scelling hen 

u parisis van elc pond! groote, dat de slitrlitdm m de huerlied.r mede
« rudtrs jacrlicx hebben ende winnen binder haerync teelt boven 
« alle costen. " 

Te Nieupoort ook vindt men weerden en stuurlieden, wien 
beiden een vaartuig « ghemene ende half ende half" toebehoort 
(acte van 3 februari r5o3 ; registers der wet dier stad). 

(3) G. De La Landelle, M!Eurs Mcritimes (Parijs r866), bl. ro3-I<>4. 
(4) Ziehier een voorbeeld in de Rek. rS70·7I· H oofdstuk v.h. 

P ondgeld \bijschrift) : 
« Bij affirmac ie van burchmeesters ende scepenen dat dese som

« men gheveriffieert zyn g heweest by den wurdm o{lt uutreeders van 
« harinckbussm deser stede, by huerlieder billetten hier ghezien. " 
De rek. r58o (reg. 3J4o3, fo 7 v.) zegt « by den weerden mde 
ttu treeders ... >l 
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Te Oostende was men in dit vak vooruitstreven
der dan in de andere vlaamsche zeesteden. 

In de eerste jaren veertienhonderd reeds is er 
in die stad spraak van vischhandelaren die hun ver
mogen gebruiken <<Om te zenden visschen in zee»'. 

Hier, eerder dan overal elders in onze streek, 
schijnt de wijziging waarop wij komen te zin
spelen een voltrokken feit geweest te zijn, iets dat 
de hooger ontleedde klaagartikelen van 1483 
duidelijk doen uitschijnen, daar die zaak een der 
voornaamste zoogezeide grieven was der steden 
Nieupoort, Sluis en Damme ten opzichte van 
Oostende. Zelfs - alsof er waarlijk nooit iets 
nieuws onder de zon ware - beschuldigde men 
de Oostendenaren dat zij de stuurlieden hunner 
stad tot de ootmoedige slaven maakten van eenige 
reeders en dezelve door geldleening en levering 
van tuig en levensmiddelen uitbaatten. 

<< Omme al t welcl~e breeder te vertooghene' 
« zonderlinghe dat die van Oostende t huerlieder I 
« singuliere proffyte, ten achteideele, vermindert-
<< hede, groote grieve ende lachtere van den 
<< voorseiden drie steden, useeren eracht ende 
« wille jn t gheven van den zeghel, voorcoop, 
<< reedene, packen ende anders, 

<< es waer dat dezelve van Oostende den caec
<< harync vercocpen te vooren jn groote meni.chte 
<< den vremden cooplieden ende eer hy ghevangen 
<< es ende gheven om XVIII, XIX of XX [ g. 
<< den ykync ghereets ghelts, die weerelt es ter 
<< leveringhe XXVIII, XXIX of XXX[ g., metten 
<< weleken pennynghen zy vutreeden de visschers of 
.« stierlieden ende provanchieren se van broode, 

<< biere, botere, vleesch, canevets, caes, zout, 
<< gaerne ende anders al ten hooghen pryse, zo dat 
<< zy bedwonghen zyn daer te havene te keeren 
<< ende nerghens el. 

<< t W elck endelick redoudeert up dezelve 
<< stierlieden ende vissellers hemlieden houdende ' . 
<< by dien als huerlieder slaven, jndien dat zij te 
<< voorcoope ende hooghen pryse halen ende 
<< hebben huerlieder provance ende gheven moeten 
<< te verliese huèrlieder harync als zy te vooren 
<< vercocht es by den vercoopere. 

<< Dus hebben de schade de sèhamellieden ende 

(1) « Jehan Dobbels (poorter van Oostende) marcbant de hareinz 
«et de poisson, Iequel passe a longtemps a fait et fai c t encore de 
«jour en jour sa march andise de poisson et emploie Ie si en pour 
« envoyer peschier en Ia mer" 

Rijksarchief, Charters uit Weenen teruggezonden, Carto11 47, 
no 1076. 

(z) F 0 121 (art. 8). 

<< blyven vul aermoede altyts eenen jaerschaere 
<< tachtere of meer. By denweleken zy niet t zee 
<< varen moghen dan by middel van den rycken 
<< diese weder gaen reeden ende vietaillieren 
<< t hueren grooten costen. Ende werden mids 
<< dien aengetrocken de vremde cooplieden die de 
<< leveringhe ontfaen ende de vercocper of ver
<< coopers rycke, dewelcke nochtans den harync 
<< X [ g. min gheven up den ykync dan hy weert 
<< es, ende maken so financen te ander lieden 
<< costen ten grieve van den drie steden ende ten 
<< grooten achterdeele van den lande >>. 

De Oostendenaren hadden geene moeite om te 
bewijzen dat er, tegenstrijdig met de beweringen 
hunner tegenstrevers, te Oostende geene uitbating 
geschiedde van stuurlieden en visschers door de 
reeders, maar liever eene weldoende vereeniging 
van pogingen en krachten om de bijzonderste 
nijverheid der gemeente vooruit te helpen, de eene 
door hun geld, de andere door hun werk, elk 
bovendien zijne baat uit de haringvangst trekkende 
volgens zijn aandeel in de onderneming. Groeide 
de zeenering te Oostende steeds en klaarblijkelijk' 
aan en verminderde dezelve bij hunne aanklagers, 
zulks meenden zij te mogen toeschrijven aan de 
inrichting der visscherij van Oostende op dezen 
voet en aan het in stand houden van den oor
sprenkelijken toestand van zaken in de andere 
zeesteden' : 

<< Zegghen daerup die van Oostende2 dat ten 
<< ware de hulpe van den notabelen van der voor
<< seide stede van Oostbende met huerl. medeple
<< ghers die anders gheen neerynghe en hebben dan 
<< de visscherie van hueren poorters, de visschers 
<< huer poorters en zouden ter zee niet gheraken 
<< noch huer leeftocht connen ghecryghen, nemaer 
« zouden dezelve stede ende t landt moeten by 
<< ghebreke ,·an dien habandonnee1'en. 

<< Ende jndien de voorse1de van Damme obti
<< neerden van l1Ueren fi-ivolen voortstelle (sic), als 
<< zy niet en zullen, het zouden zeer luttel zeellieden 
<< (sic) ter zee treeken vut Vlaendren, ten grooten 
<< grieve van den grave jn zyn demeyne ende anders
<< sins als voorseit es, ende ooc van den ghemeenen 
<< lande, want zy van den Damme en zouden an 
<< dezelve visschers niet willen adventneren als de 
<< Yoorseide van Oostende doen, die by dien groo
<< telicx de zeeneeringhe oorboir ende welvaert 
<< van desen lande zeere vermeersen, daer zy groo-

(•) Art. 68 van het antwoord op de klacht van 1483. 
(z) F 0 1Jo v. (Art. S4 des antwoords). 
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« telicx af te prysen zyn, twelcke de voorseide 
<< van Damme ooc zouden moghen doen, jndien zij 
<< wilden . n 

<< Gheven daerup solutie die van Oosthende met 
<<dies voorsereven staet; zegghende voort dezelve 
<< van Oosthende dat men niet bevinden en zal dat 
<< huer stierlieden slaven zyn, want zy varen up 
<< !mer deel t !tuere wiu11y11ghe eude verliese' ende 
<< quaemt ter kennesse van der wet van Oosthende 
<< dat de weerden de visschers niet en claghen, 
« tracteerden jndirectelic ende by ongheoorlofden 
<< weghen, zy zouden hemlieden daerof corrigieren 
<< ende remedie doen 2

• n 

<< Gheven daerup solutie die van Oostende3 

<< metten redenen voorscreven, zegghende voort 
<< dezelve van Oosthende dat wel ghezien es ten 
<< diveerschen plaetsen ende godlic dat de aerme 
<< leven by den rycken, ende bydien zo en zoude 
<< gheen jnconvenient gherekent wesen dat de 
<< rycke van Oostende huer selfs poorters ende 
<< jnzetene scamele ende aerme lieden hielpen 
<< reeden ende ter zee treeken omme harync te 
<< vanghen t huerlieder beeder prouffyte, elc na 
<< den' deel die hy ter zeewaert zendt ende ad ven
<< tuert, ten hencle dat de aerme huere noodm·ft 
<< ghecryghen ende niet en verderven van honghere 
<< noch cause heeft om zyn broot te gaene oft landt 
<< te rumen van aern1oede, nemaer zyn daeraf te 
<< prysen ende bchoeren daertoe ghefavoriseert t e 
<< wesen, anghezien dat zy by dien grootelicx ver
<< meersen de neeringhe ende welvaert van clesen 
<< ghemeenen lande. n 

De etymologische verklaring van het woord 
waarvan wij hier de geschiedenis trachten te 
beschrijven, moet niet elders gezocht worden dan 
in Je gelijkenis tusschen de zending of liever het 
ambt van een en vVeerd ter visscherij, die steeds 
ter beschikking moet staan van zijne stuurlieden 
of visschers, om hunne visch te verkoopen, hun 
penningen voor te schieten en gereedschap, ja 
zelfs levensmiddelen• te leveren, en den Weerel 
van een gasthof, die zijne gasten te eten en te 
drinken geeft. T en anderen, de wijze op dewelke 
men toenmaals de bewoording « vVeerd zijn n in 

-- ----------·-------------------------
(I ) Het aandeel der bemanning bestond, schijnt het, in haring-

netten (zie verder). 
(l) F• IJ-1 (art. •t3 des antwoords). 
(3 1 F • I3-1 v. (art. So des antwoords', 
(4) Zie de klaagartikelen van q83. 

het fransch vertaalde, te weten door hos teler' en die 
van << weerelschap n door hostelaige (hóte=weerd) 
alsmede de toepassing, in onze taal, der benaming 
van << gasten n aan de stuurlieden en het gebruik 
van het woord weerdschap2

: dit alles betoont dat 
onze uitlegging niet ongegrond is. 

In hun verzoek om vernieuwing, ten eeuwigen 
dage, van het octrooi om eenen grooten te lichten 
op elke ton gezouten .haring en op elke koopman
schap3 kabeljauw, tot het bezet van hertog Kar els 
jaargetijde•, zinspeelden de visch- en haringkoop
lieden van Nieupoort op het recht dat zij bezaten 
deze penningen ten laste der visschers te ontvangen 
om reden der moeite welkezij,als hunne weerden, 
zich getroostten voor hen in den handel van haring 
en visch : 

<< Lequel gros les diets marchans avoient et ont 
« droit de prendre et lever à leur prouffit des 
<< pescheurs comme leurs hostes illec à cause de 
« leurs services, paines et labeurs des diets harengs 
<< et poisson, ensuivant l'encienne coustume obser
« see et entretenue entre les diets marchans et 
« pescheurs en notre dicte ville de N eufport n . 

Uit het voorgaande volgt er dat het woord 
Weerd eene dubbele beteekenis had : eerst die van 
zaakgelastigde van eenen of verscheidene stuur
lieden : een slag van << middelman n tusschen de 
imvonende of 'Teemde visschers en de visch
kooplieden, gelast met den verkoop van de visch5

• 

Gebruikelijk was hij ook de geldschieter van den 
stuurman . 

In de tweede plaats, en bij misbruik, stond weerel 
gelijk met reeder, ten gevolge der wijzigingen 
welke, zoo wij gezien hebben, in de vischnijverheid 
geschiedden . 

--- ----------
(I J Acte v;tn vergunning der haven (IHS), Charterboek fu 36: 

"i'-fous leur avons ottroie et ottroions que nulz aultres que les 
" bourgois de uotre di te ville qui y auront demoure par an et par 
" jour, ne se puissent de cy en avant entremett•·e de hosteler m jee/Ie 
"vi/Ie ptsch".rs, marouuiers 11e a11lres y a.nivaus par Ie dit rivaige et 

"braz de mer "· Eene vlaamsche kantteekening van lateren datum 
(welli cht van J acob Oli viers' hand) verklaart dien tekst volgender
wijs: " dat niemant dan poorters en vermeughen Wterdm te zyne 
" van vissch ers van der stede ofte vremde hier arriveerende ". 

(2) " vVaerdscepe ende gasterie » staat er in de stadsrekening 
van 1479 (Reg. 37306 v. h. Rijksarchief). Zie verder de aanteeke
ningen nopens het weerdschap van Rijsel. 

(3) 7 tonnen. 
(4) Brieven van 3o juni 1470 . -- Stadsarcbef van Nieupoort. 
(5} Ziehier eene schikking uit eene verordening van I648, naar 

alle waarschijnelijkheid naar eene oudere opgemaakt : 
« Ensgelyks geconsenteert aen deseJ,·e visschers poorters te 

" moghen stellen elck eenen wurl tot verkoepen hunnen versehen 
« visch, behoudens hetselve geschiede in de mynne op de ka.eye 
"sender te betalen eenig recht aen den mynnemeester deser 
"stede. » Resolutieboek van Oostende, I3 November 164ft. 
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=~--=~~-========================================-===================================~============ - -
De reeder yan een schip \\·as dikwijls - zoo 

niet gewoonlijk, gelijk nu - de weerel van den 
stuurman van dit schip : in dit ge,·al waren beide 
benamingen op hem toepasselijk. 

In eenc o\·crecnkomst tusschen den eigenaar en 
uitreeder ' an e< ne schuit en twee Yisschers van 

' het jaar 1S72, ie l\'1eupoort, staat er dat eerst-
genoemde de weerd d1er visschers moet zijn en 
beloven « daar ie huis te liggen ))' 't is te zeggen 
daar zijn verblijf te houden'. 

Ook op den zaakgelastigde van neemde koop
lieden was de benaming van weerel toepasselijk. In 
eene acte van 4 juni I5o6, te ~ieupoort verleden, 
komt de naam voor van l\Iaertin Bastoen, « wacrd » 

, ·an Loupes, koopman uit Spanje. 
Het woord \Veerd vormde afleidsels : eerst 

1V ccrdscip, ~-·ce1·dscap of weenlschap, dat de bedie
ning ofhet ambt van weerel beteekende: 

« Loy Macs gezonden naar Nieupoort met 
« Lrievcn an de wet aldaer ten fyne van eenc 
« daclwacrt te houdene mette drie zeesteden 
cc nopende t ontgonnen vervolch ghedaen by den 
cc capiteyn Joos Meync omme t obtinerenc an 
« zync Majesteit t u•eerdtscip Yan den \Temden 
cc visschcrs arriYerendc ter Nieupoort. .. )) .; 

2. IV ecrdgeld (u•crtglzclt). Dit woord beteekende 
a) een slag Yan commissie ten bate Yan den weerel 
op de opbrengst Yan den vischverkoop4 ; 

b) een recht van zooveel ten honderd in sommige 
havens ten profijte der stadskas gelicht op de 
opbrengst van den vcrkoop ter Mijne (vergelijkt 
ker!lge!d, gildegcld, pondgc/d), namelijk te Oostende 
van 14So tot I5Itl, wanneer het weerelgeld door 
het pondgeld n~rvangcn werd. 

J. 1 V ecrd1•isc!t. Zoo noemde men het aandeel in 
de aangebrachte' isch <lat den 1,'Cf1'd toekwam. 

De Yischkeuren van Nieupoort - Vljfticndc 
eeuw - geven ook het " ·oord u•ce1·dcn of lie,·cr 
h'acnien, in den zin '.tn weerel zijn, geschat 
worden : 

cc Voort es ghccuert dat waert so dat een waerd 
cc hem mesgrcipe ende min loofde zinen harync of 
cc vise-h dan hi ?...•acrde, of waert ooc zo dat hem 
cc een coopman mcsgrcipe ende hariinc of visch 

( I J « Voor alle dese leveriJnghe moet hij Pietre huerl1eder waerdt 
« ziJn ende beloO\·cn daer t huus te l;"ghen." D 1t stuk drukken wij 
Yerder geheel en gansch. 

\2) :\'1eupoorts stadsarchief. 
t3) Zie verJer. 
(4) Oorkonde Yan 2 0 juni r5oo. Herinrichtingsacte der stad 

« SlUis, tn opzicht ,·an handel en bestuur : . . . . . . . . 
« Que des stunna11s ou compa1gnons de na,·ire, pescheurs et 

« dernourans nuement (?J a~1 dit heu de l'Escluse, par lesquels Ie 
cc hareng aura este pesch1e, ne sera pnns aucun courreta1ge 
u appelle U'fftglult, si ce n'est que les dis stirn11a11s et compaignons 
u Ie Yeullent donner ou payer. » (Coutumr, Introductzo", bl. ~Sv .) 

I 

I 

I 

« dierer cochte dan hi 'b.'acrdc, ende sij dat dursten 
« houden bij haren cecle, beede de waerd ende de 
« coopman zullen quitte zin met haerlieder eede 
« vanden cope, ende men zal den hariing of visch 
« verloYen. » 

De geschiedenis van het "·oord ,,•ani staat in 
natm· Yerband met die der opkomst en ontwikke
ling der Yisscherij in Ylaanderen. 

Inderdaad dit woord had nog eene derde be
duiding. Hadden de visschers hunnen weerd in 
de havens \Vaar zij visch Lrachten, de vischkoopers 
hadden ook hunnen weerel op de binnenlandsche 
Yischmarkten. Doch de uitlegging van dit punt, die 
onze studie o\·er het weerelschap moet vollecligen, 
zullen wij eenigc lJlaclzijclen vcrder bespreken, daar 
zulks het belangrijk naagpunt raakt van de betrek
kingen met de vischmarkten buiten de stad. 

~· 

Een \\·oord nu o\·er de rechten en plichten Vétn 

den \Veerd, volgens de bekende keuren en vcr
ordeningen. 

I. 1 r crcisc!ztc !tocdanig!tcdw. 
De eenige, ons bekende, wettelijk n~reischte 

hoedanigheid was, dat de \Veerd aan de stad of 
heerlijkheid moest toebehaoren alwaar hij deze 
bediening wilde uitoefenen'. De keure van \ \"cn
duine van I5zl) liet nochtans toe dat, bij gebrek aan 
weerden die toebchoorden aan de heerlijkheid 
van cle Sint- Donaas-proostdij, neemdelingen het 
weerelschap mochten uitoefenen, onder zekere 
voorwaarden". 

2. Keus. Vrije keus in het verkiezen van zijnen 
weerel was den stuurman toegestaan '. 

3. Getal gasteu (of stuurlieden). \\'as te \V en
duine Yastgesteld op drie ten hoogste, tot in 1S26, 
wanneer deze !)('pcrking Yiel•. 

+ Plic!zten ten op::ichte z·an den stuurman. JJe 
weerel stond verani woordelijk Yoor de betaling 
van de Ycrkochte visch5

• -\Vat de prijzing betreft, 
hij moest die met klare stem doen''. I-:.cne bij ceel 
door hem bevestigde misgreep in het " loven » of 
prijzen Yan de visch, beneden (le weenle, werd 
verontschuldigd en wettigde eene nieuwe priJzing.7 

Tc \\'enduine moest de \\'eerd aan ZIJn(· stuur
lieden re rekcninghe, IJcwijs ende bctalinghe » doen, 

- - ~ ·-
( 1) Charterboek van 1445 (Oostende, . Z1e hooge;r Ll. 67. Kcure 

,.an \Vendume p5I4 '· F. Priem, P 1éàs ano!Jtzqur !enz. ,, z' U. V, 
b}. 2Ó4o 

( 2 1 Coztlume de la Pritöt.é de Saint-Donatun, 1 Ll. 23J-z34. 
(3} Mude, XXlii. Wendume, 3' bepaling. 
(4) Couh<me, I. c. 
(5 ) Keuren van. 'ieupr>ort (XV• eeuw), ~r 4; van WL-nduinc, nr z3. 
(6J Keu re van Nieupovrt. 11. 
(7) Keure van Nieupoc,rt. 
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alle acht dagen, alsook gelijk wanneer zij het 
begeerden, zonder lang te vertoeven'. 

Buiten het geval van wederzijdsche toestem
ming, mochten krachtens de verordening van 
r526, te Wenduine, stuurman en w eerd niet dan 
mits w aarschuwing van 
scheiden• . 

• een ]<lar van elkander 

Het was den W eerd, alsook den << zeeman », 

verboden van den koopman meer clan zijne schuld 
te yorderen3 • D e vVeerd die zelf prees of loofde, 
mocht voor eigen rekening geen visch koopen4 • 

Anderszins mocht hij van zijnen gast de helft 
houden van den versehen haring, voor zichzeiven 
of voor ancleren5 • Eene andere bepaling6 luidt dat 
de weerelen niet meer dan de helft mochten 
koopen, tenware er maar een << koopmanschap >> 

voorhanden was, van den kaakharing hunner 
gasten . 

5. Rechten, baten en voordeelen. De weerel alleen 
mocht op het zand visch nemen of eischen, be
paalde de keu re van vV end uine7. Hij had recht op 
spoedige betal.ing- zelfs bij middel van gevangen
neming en verkooping zijner goecleren8 -vanwege 
den koopman, van wien hij borgtocht mocht 
vorcleren9 en schadeloosstelling in geval van 
onvoordeeligen hen ·erkoop bij gebrek aan vol
doende borgtocht' 0

, en zelfs betaling op denzelfden 
dag, wat den verkoop van korfharing betreft" . 

De leden van een kooplieden-Yennootschap 
waren hoofdelijk aansprakelijk ten opzichte van 
den weerd aan wien zij vis eh gekocht hadden 12

• 

<< V cnnoot-haring » was cle \ iV eer cl aan niemand 
schuldig' ;;. 

Zijn << goed doen »'4 of commissie was gemeen
lijk vijften honclercl r.; . 

(: ) Keure van Wenduine. 
(2! Coutume de la Prét·dte deS. D onatün, I bi. 236. 
(3) Keure van Nieupoort, 2 . -Art. 4 en 12 zegden nochtans dat 

hij aanspraak mocht maken o p den inkoop der helft van de te 
koop ges telde visch . 

(4) Keure van Nieupoort, fo 75 v .; Coutume de la vi/Ie de Mu de 

(189 1), bi. 321 en 327.- Z1e eenige bijzonderheden nopensdit punt 
in E. Gailliards u Keure van H azebrouck » . I , bi. 3o8-3ro. 

(5) lb., fo 75. 
(6) lb., fo 79· 
(7) Art. 6. 
(8) Kenre van l\ieupoort , fo 74 1'. Zie onder de Bijlagen. 
(9) Id., 4· 

(1o) l d., 5. 
( 11 ) Mude, XIX. Cou trwu. bi. 323. 
( 1~) Mnde, Vl. l b . BI. Jzr. 
(!3) ld , XXIII!. (BI. 3~4 ) . 

(14) E . Ga1lliard, Glossairt jfama11d. 

(15} W enduine, oorkonde 1·an 1467. Kieupoort, keurenboek 
(f0 ' 74 v., 75 v., 76 en 82). Art. kende hem nog 12 sch . 1·an het last 
toe. 

Te Mude betaalde de stuurman 24 grooten van 
het pond, te verdeelen tusschen den w eerel en den 
koopm ::tn' : zij elk vijf ten honderd. 

In een Yonnis Yan den Grooten Raad van 
Mechelen, van 5 april 1452 (nieuwe stijl), werden 
de wethouders van Nieupoort beschuldigd de 
zeelieden Yier schellingen (of den 6cn penning) per 
pond grooten als << courtaige » te doen betalen aan 
hunne weerden, in pl.aats van twee. 

Het antwoord luidde dat deze vermeerdering 
op aanzoek der zeelieden zelven was ingesteld 
geweest om een einde te stellen aan de bestaande 
ongelijkheden op dit stuk : soms genoot de weerel 
of koopman 6 of 8 schellingen per pond, ander
maal min of meer. 

Het wederantwoord zei : het r echt van 4 schel
lingen is den zeelieden zeer nadeelig en gansch 
tegenstrijdig met de keuren van Oostende, Sluis 
en elders . Te Nieupoort heeft de vVeercl recht 
op den koop van het eerste schip, hetzij van 
versehen haring, hetzij van meiharing (haring in 
mei geyangen), op de opbrengst van welken koop 
hij 12 grooten voor zijn loon ontving (5 °/o) . D e 
koopman gaf hem daarenboven nog 4 schellingen, 
zij te zamen vijf schellingen of de 4" penning van 
het pond. Dit beteekende een profijt van 2S ten 
honderd ! 2 

H et schijnt ook dat de weerel aanspraak had op 
het vierde van al hetgeen de koopman « in ziji)Cn 
gast » kocht, 't is te zeggen aan zijnen stuurman, 
zonder hem (den weerd) te kennen·' . 

Dezelfde strenge rechten ·welke de Nieupoort
sche keuren den weerel opzichtens eenen koopman 
toekenden, verleenden zij den stuurman ten laste 
van zijnen weercl4. 

De koopman mocht - mits voorafgaanclelijke 

( 1) Art XXVII. - Het art. XXI 1·erbood den weerd meer l'an 
den stuurma!1 te eischen dan de hoeveelheid h aring welke deze 
hem wilde ge1·en, iu uatura of in geld . Zulks was ongetwijfeld een 
bijvoegelijk profijt. Contume, bi. 3 24 en 327. 

(z) De weerd die alzoo de helft van den ha ring voor zichze!l·en 
mocht behouden, hief bedoeld recht onder voorwendsel« de faire 
«bon largent ausdits maronniers >>-cc mais ilz n en font ricns )), 
voegt men erbij (Charters van 1\ieupoortJ. -

In eene keure 1·an 1430 leest men (keuren boek, fo r5 ) : " Item es 
g-hecuert da t l'an nu voordan van den corfharinghe ende van 
varsschen haring he de coopman ontfanghen ende hebben zal de 
llii eerste butten van eiken sceipe ende vullen rume (?), aleer de 
zeeman eenich dulllariuc ghe,·en zal, den heere , den coopli eden, 
den waert of and ren die harinc sculdich ziin t hebbene " · 

(3) Archief l\ieupoort. Schepenvonnis van 1 december r5oz. Zie 
onder de Bijlagen. 

(4) Fa 7-+ v, Zie onder de Bijlagen. 
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waarschuwing aan den W eerd - van zijnen koop
prijs de schuldvorderingen aftrekken welke weerd, 
stuurman of deelvennooten' hem te betalen hadden•. 

Wat de eigenlijke reeders betreft- die terzelfder 
tijd ook weerden waren opzichtens hunne stuur
lieden - uit eene OYereenkomst tusschen reeder 
en Yisschers, gesloten den 17 september 1S72, 
vernemen wij dat, in geval de reeder alleen eigenaar 
was van het yaartuig, hij de takeling en het noodige 
gereedschap leveren moest, de weerd der visschers 
van zijn vaartuig wezen « ende beloYen daer thuus 
te ligghen ». De schade die aan den boot of aan 
het gereedschap gebeurde was « ten ghemeenen 
coste », 't is te zeggen dat de helft door den reeder 
en de helft door de visschers moest betaald worden. 
Zoo insgelijks verdeelde men de opbrengst der 
vangst : elk de helft. Bovendien nochtans had de 
reeder recht aan vijf ten honderd, als weerd, en 
aan de twee volgende baten : « ende bovendien 
moet hij N. (de reed er) heb ben als zij maken zullen 
thien ponden zeepaije ofte ciaerboven een visch om 
zijn eeten ; ende als zij visch deelen, zoo moet hij 
hebben twee deelen ende zij elck een deel »3 • 

Eene gelijke boet- bestaande in eene gift van 
tarwe aan den arme - legden beide partijen zieh
zelven op wegens ontrouw aan de overeenkomst~. 

uVennooten» noemde men in de taal der haring
visscherij de scheepsgezellen die medevoeren en 
deel hadden in de uitreeding van de haringbuis, 
bij middel van netten, door hen geleverd. De 
scheepsgezellen die om loon medevoeren, heette 
men « huurknapen ». 

Het was nogal in 't gebruik dat de stuurman 
der buis zijne vennocten desnoods het « mede uit
reeden », bij midden van leening van geld of garen 
bijvoorbeeld, vergemakkelijkte5 • 

De stuurlieden van Nieupoort moesten met 
hunne venncoten van den haringtijd afrekenen vóór 
0. L. Vrouwdag in december6 • 
--·------ ·---- --------------
(1 ) « Also verrealsoo de deelveynoten an deelen "· 
(2) Keurenboek van Nieupoort, fo 76. 
(3) Welsregisters van ::-l'ieupoort. 
(4) Bijlagen. 
(5) Schepenvonnis van 19 juli r5' '7· « Cornelis Meynen, stierman, 

« heeft belooft jn de handen van der wet Cappin Criecke zynen 
« veynoot te lenen gheld ghelycke zynen andren veynoten naer 
« oude costume ... » Vonnis van 27 juni 15o6; « dat ooc bovendien 
« dezeh·e Jan !:>rent (st11urmtHt) bernlieden veynoten niet gheleent 
« noch ghes:mccourst en had de van ghelde, ghaerne ende anders· / 
« sins.. ghelyc een ghoed stierman sculdich es van doene .... » 
(Stadsarchief, Nieupoort ). 

(6) Keuren, fo Sr v. ; « Item dat vordan alle stiermans van deser 
« stede gherekent zullen moeten hebben jeghen haere f!eynoots 

«van den harinctyt altoos voor onser vra u wendag he jn decem bre .. » 

De eerste bepaling der XXIII< rubriek van de 
« Costume» onzer stad, rakende de« zeenering », 
verklaarde dat de stuurman, vennocten en mede
reeders van een schip of boot, varende ten vissche, 
ten haringe of anderszins, « winnende huere of 
deelen » aansprakelijk waren voor alle schade die 
aan de schepen of booten of aan hunne toebehoorten 
zou geschieden, ten opzichte der eigenaren, en 
dat zij de huur of het deel betalen moesten welke 
die schepen of booten hadden kunnen winnen. 

De schade moest gesmaldeeld worden naar 
gelang van elks deel << dat de veijnoten ofte mede
reeders reedende zijn, ende winnen souden mogen». 

Het verlies van een schip door het toedoen Yan 
onweerstaanbare macht werd verdeeld onder ree
ders, vennooten << ende in societeijt zijnde », elk 
volgens het deel dat hij << reedende ende winnende 
is ». In zulk geval was d~ huur van het schip uit en 
te niet'. 

Te Nieupoort was het den huurknapen verboden 
den dienst hunner stuurlieden en weerden te verlaten 
voor het einde der teelt, 't is te zeggen 8 dagen 
na Sinte Catharina-feest. 't Gebruik was dat de 
W eerd hun een pond op de hand gaf•. 

Onder de huurknapen - waarvan er gewoonlijk 
een zeker getal vreemd waren aan de stad, blijkens 
de zitdagen der schepenen om de geschillen te 
vereffenen tusschen de stuurlieden en de<< vreemde» 
huurknapen3 - trof men er ook aan die, gedeelte
lijk ten minste, als vennooten voeren, 't is te zeggen 
<< een deel ter huere >> en << een deelmet netten ». 

(1) 2• bepaling. 
(z) Verordening van 10 (?) november 1571. 
« Men ordonneert ende ghebiet vanweghen den heere ende wet 

« dat alle huerknaepen bescheept zynde te vaeren ten harynghc, 
" ghehouden zyn te vulstaenen beur!. heure mette s!ierlyeden ende 
«weerden ,·an wyen zy ghehurt zyn, naer den ghecostumeerden 
« tyt van der teelt, dat es tot acht daeghen nayr Sinte Catelynes 
« daeghe, ende die refuseerde meer te vaeren ... ». 

(3) Zie hoogcr, bi. 85, 3•kol., t3• aanteekening). 
Rek. 1448; « Oen tresorier Corn. Maertins, dat vcrteert ghesijn 

«hevel up den steden huus ten divers-:he stonden als men aldaer 
« besich ghesijn he vet om me te verheffenen di versche vremde 
« huercnapen jeghen haren stiermannen ende anders ...... Illl P 
«X VIII S. » 
· De buitengewone belasting ,·an t559, waarvan wij reeds gespro· 

ken hebben (zie hooger bi. 49), trof ook de huurknapen, die eenen 
schelling ter korf. en voorreis, en twee schellingen ter teelt betalen 
moesten. " Nemaer », zegt de tekst der oorkonde,« jndien eeneghe 
"huercnapen een deel ter huere voeren ende een deel met netten, 
u en zullen niet voorder bctaelen dat ten advenanle van de huere, 
«met weleken tau x de voornoemde weerden ghelast blyfven die 
« huerlieder huercnapen te mineken ende den ontfangher dat goet 
«te doene t elcken Sint Maertinsmesse alsvooren, ghelycken tyt 
«van twee jaeren ... » Rijksarchief, Reg. no 27779· 
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~ 4· De Verkoop. Betrekkinge?Z met de vreemde Vischmarkten. 

De haring was nu in zee , dadelijk na de vangst, 
gekaakt, gezouten en in tonnen gelegd geweest ; 
t e Oostende gebracht, door de waardeerders 
onderzocht en, zoo goedgekeurd, weder in tonnen 
geslagen in dewelke het haringmerk gebrand 
werd' . 

Hoe en waar werden de voortbrengsels der 
vangst verkocht? Vooraleer deze vraag te be
antwoorden, moeten wij een woord zeggen van de 
koopvaarders en haringjagers, die eene gevvichtige 
rol in den vischhandel Yervulden. 

Niet alleen de visschers van de stad of van 
elders brachten haring en visch binnen. 

De koopvaarders en haringjagers - dit laatste 
woord is in Holland nog bekend2 

- voeren naar 
de haringbuizen en kochten den haring, welken 
zij vervolgens naar de viselimijn van Oostende 
brachten. Dit noemde men « den haring jagen». 
Ziehier eenige teksten tot bewijs en opheldering : 

Rekening van het Pondgeld. 
cc t W elcke es den hondersten pennynek van alle 

,, den caeckharynck, varsschen harynck ende 
cc ghesoutten vissche, die binnen deser stede Yan 
c< eenen jaere anghebrocht ende vercocht ghezyn 
cc heeft, zo by de coopvaerders, harynckjaeghers, 
cc macreelvaerders als alle andere ... 3 • 

Eenige regelen verder is er spraak van cc uut
cc reeders van coopvaerders ende harynckjaeghers >> . 

cc Commi·ssarissen ordonneren dat men jaerlicx 
cc zal doen jnnen 't pontghelt by de rubrice ver
'' claerst, niet alleene van de visscherie, nemaer 
cc de coop1•aerderie van al den harinck, visch ende 
cc andere ghevanck by hemlieden alhier anne
" gebrocht, wede?' zy die zelve glzevaughert hebben 
'' ofte i11 zee ghecoc!tt, dewelcke zy oock ghehouden 
« zullen zyn naer het arriveren jn de myne ende 
cc coopinghe des er stede te bringhene >> ••• 4 . 

DiJkagerekening r55g : 
" Voorts zullen de YOornomde visschers t zy 

« poorters ofte vremde alhier afvarende voor ghe
'' lycken tyt van twee jaeren alsvooren ghehouden 

( I ) T e vergeefs werd er in sommige visschersd orpen verbod 
gedaan aan de visschers hunne vangst elders dan op hunne 
inschepingspiaais te verkoopen, zooals te \oVenduine (Rekeningen 
der S. Donaas-Proostdij, Staatsarchief Brugge, r5I3 en r5z6) ; 
Précis A11alytiqzu van F. Priem, 2° reeks, V, bl. <85. 

(z) In Engeland bestaan de steam-carriers. 
(3) R ekening der stad tS77-78, fo 10 v. 
(o~) Rekening der stad r55g, aanteekening der Commissarissen in 

het hoofdstuk van het P ondcield. 

« zyn jaerlicx te betaelen van elck last caecha
« rynck, van wat marck dat zy, gheen uutghe
" steken, verstaende ter caye ghepact ende den 
« voorvanek binden hove, metgaders van elck 
« last corfharynck ende varsschen harynck, by 
« hemlieden ghevanghen ende alhier jnghebrocht, 
" metgaders van deghoone die zy buuten vercoo
« pen zullen ofte varsch jn Inghelandt leveren zo 
" zy ghecostumeert zyn, ende oock deghoone die 
« alhier by coopvaerders deser stede jnghebrocht 
cc metgaders van deghoone die zy buuten ver
« coopen zullen ofte varsch jn Inghelandt leveren 
« zo zy ghecostumeert zyn, ende oock deghoone 
« die alhier by coopvaerdcrs deser stede jnghebrocht 
cc zal wesen, nyemant exempt, de somme van twee 
« scellinghen grooten van den laste, zo wel van 
cc den deelharynck als anders ... >> 

Stadsrekening over het jaar r55g : 
" JAN BISSCHOP... ter eau se van zyn coop

" vaerdere van den harynck by hem alhier an
« ghebrocht ende in zee gecoebt ende ghejoghen 
cc ter teelt laestleden ... V [par. » 

Andere voorbeelden : 
JACOB COLENHEINS, weerd van Franssois 

Thiesse ... " met harinck te jaeghen >> ; 

Van JAN BusscHOP «als vutreeder van GILLIS 
« BUSSCHOP ende FRANCHE THIESSE zyne coop
" vaerders ende harinckjaghers » ... ; zes last en 
half versche haring cc met zyn coopvaerder an
ghebrocht ... >>' . 

W at nu den verkoop betreft, een deel der vangst 
werd ter plaats zelYe, in de mijn of" coopinghe », 

te koop gesteld. 
• Dat echter de voortbrengsels der visscherij de 
behoeften der plaats overtroffen, in w eerwil der 
ruime plaats welke haring en visch, gedeeltelijk 
ter oorzaak der toenmaals talrijke vastendagen, in 
de nooddruft onzer voorouders bekleedde, kan 
men uit de betrekkingen onzer kooplieden met de 
Oosterlingen en met de in- en uitheemsche viseh
markten genoeg afleiden2

• 

(r) Stadsrekeningen, P ondgeldrubriek (passim ). 

(2) Rek. r5oo, fo 2 v. ; 
"Ontvangen ,·a n den tresor ier van onverpao::htten H'aringaccijns 

" te wetene van allen den harynghe by den visschers van deser 
u stede ghevanghen naer on zer vrauwe daghe half ougst ende 
,, buuter stede ghevoert XII s . p. van elk last "· 

(8 namen= r3o [ 16 s. p. ) 
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Reeds ten jare !397 ziet men Oosterlingen 
kaakharing in ecne onzer kuststeden, te Nieupoort 
namelijk, te koop stellen'. 

De Oosterlingen kochten meest de opbrengst 
der vóór- en navangsten, die anderszins moeielijk 
aftrek vond. Zoo gewichtig waren hunne aan
koopen, in de jaren vijftienhonderd, dat de Vier 
Leden van Vlaanderen in r5r3 het vertrek dier 
kooplieden als den dood aanzagen der vlaamsche 
haringvisscherij•. 

Van de betrekkingen onzer zeesteden in het 
algemeen en van Oostende in 't bijzonder, m et de 
vischmarkten van het binnenland alsook met de 
fransche steden, in de voorgaande eeuw. hebben 
wij reeds eene gedachte gegeven. 

In de jaren vijftienhonderd zien wij de Oostende
naren hunnen haring te koop zenden o. a. t e 
BRUGGE, t e KORTRIJK, te DooRNIK, te RIJSEL3 • 

De geschillen welke nopens het « weerelschap » op 
de vischmarkten dier vuschillende steden in den 
loop van gezeide eeuw ontstonden en waarvan verder 
spraak zal zijn, leveren een welsprekend bewijs 
van deze handelsbetrekkingen. Er zijn ook andere 
bewijzen voorhanden. Wat de betrekkingen met 
de stad Kortrijk aangaat, ten jare rS28 werd de 
pensionaris van Oostende, Jan Du Moullin, der
waarts gezonden om protest aan te teekenen tegen 
zekere nieuwe belasting \velke de Heer van Huele 
eischen wilde van de poorters van Oostende, te 
weten twee haringen voor elk peerd door Kortrijk 
trekkende4. 

Naar de engelsche markten ook zonden zij de 
voortbrengsels hunner vangsten, en wel bijzonder
lijk, zoo te vermoeden is, naar de vrije haring
marktvan Yarmouth ofYermude, zoo de Vlamingen 
zeiden5 , toenmaals de belangrijkste engelsche 
vischmarkt, die van in de veertiende tot in het 

(1) Rekening der stad Nieupoort 1397· « Jtem Heynric Gelleync 
« van dat Oosterliinghen hier binder stede caechariinc vercochten 
« ende ne ghene assise der of nemen ne moeste van der wet van 
« Brucghe, ofghesleghen van sinen pachte XVIII [ "· 

(2) Bijlagen. 
(3) Stadsrekening. « Den XXIII•·n jn ougst ghedeputeert Jan 

« Du Moullin pencionnaris te reysen te Curtericke nopende de 
« nieuwe jmposicie die mynheere van H uele exigeren wilde op de 
« poorters van deser stede te wetene van elcken peerde twee 
« haringhen lydende duer de stede van Curterycke ... » (F. 38). 

(4) Bij acte verleden voor de schepenen der stad ).lieupoort, den 
rz februari r58o, verkoopt Remy Ruffin, gevolmachtigde van 
Gheeraerdt Duvivier, Mahieu Mordacque en Gerardt Hochepied, 
lwoplieden van R1jsel, aan AnRIAES VELTERS 4last hollandseben 
zalm (Wetsboeken). Zie onder de bijlagen. 

(5) Stadsarchief Nieupoort. Wetsreg-isters. 

I 
' 

begin der zeventiende eeuw door een steeds 
toenemend getal visschers en kooplieden van 
Engeland en het vasteland bezocht werd'. 

De hooger aangegeven tekst van I 55g alsmede 
de titel van het ontvangstenhoofdstuk «Pondgeld» 2 

zinspelen op d e b etrekkingen met de engelsche 
vischmarkten·1 • 

Ten jare r55r, tijdens de vijandelijkheden met 
Frankrijk - de\Yelke op het gebied der zee 
weerklank hadden - voegden zich de Oostende
naren bij de Nieupoortenaren en Duinkerkenaars, 
om de toelating te bekomen hunnen haring naar 
Engeland te zenden, mits een ten honderd ten 
profijte van den keizer te betalen4. 

Doch in de zestiende eeuw - en dit was mis
schien ook reeds zoo in de vijftiende, zoo het 
geschil van 1483 en de kronijken schijnen te be
wijzen5 - was het in Frankrijk dat de vlaamsche 
haringvisscherij in het algemeen en die van 
Oostende in het bijzonder haren voornaamsten 
aftrek vond. 

Meer dan eens, in den loop der eeuw waarmede 
wij ons thans bezig houden, hadden de moeielijk
heden en oorlogen tusschen onze vorsten en de 
Fransehen ,·oor gevolg dat de zeevaarders van 
Vlaanderen de fr a nsche havens niet konden of niet 
mochten uezoeken. Telkens ziet men de vlaamsche 
zeesteden, bijzonderlijk Oostende, Nieupoort en 
Duinkerke hare pogingen vereenigen om door het 
bekomen van vrijgeleiden of van de afschaffing 
van tegenstrijdige bevelen de nadeelige gevolgen 
van zulk eenen toestand te keer te gaan . 

Ten jare rS4S bij voorbeeld, vroegen de zee
steden de medewerking der stad Brugge om de 
toelating te verkrijgen om, in weerwil van zeker 
octroOI door de Vier Leden van Vlaanderen6 

onlangs bekomen, haren haring in Frankrijk te 
mogen voeren. Dit verzoek werd niet ingewilligd?. 

In rSS7 verzochten de zeesteden wapenstilstand 
« voor de ghemeene ende generale visscherie >>. 

Zij bekwamen vrijgeleiden en « transport van den 
caecharinc up Vranckerycke n8 . 

----------·-----
Ir) De Caux, op. ci t., bl. 82 . 
(2) Zie verder. 
(3) Zie hooger bl. 49 en 97: « . . metgaders van elck last corfharinck 

« ende varsschen harynck by hemlieden ghevanghen ende alhier 
« jnghebrocht metgaders van deghoone die zy buuten vercocpen 
«zullen ofte varsch j11 ]nghela11dt lroerm, zo zy ghtcostumterl zy11 . • » 

(4) Stadsrekening, fo 49 v. 
(5) Zie hooger bi. 7~· 
(6) Verbod van wijnen uit Frankrijk te laten komen. 
(7) Staatsarchief van Brugge. Reg. ;\Ir 24, fo 74 v, 

(8) Rek. fo 5z v. en volgende. 
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Aan <.Ie zeevaarder \verd in m i r 563 de 
toelatina ergund otn op hun ge aar naar Frank
rijl· en Engeland t var n I, al ool .. t n jare 1 56g : 
otndat, zegt de rek nin er der stad ostend , hun 
harin0 cc princi paelick jn t vv stquartier up\"' ran ke
rycke zynen i. u n empt2 ». 

Van de na1nakin van het oost ndsch haring
tnerl- te ÜO\VAAI in 14943 en t BOULOG.~. E in 
149S, h bb n \vij reed ge prok n4. In laatst
g nbetnd jaar ko1n n v rscheidene 1-ooplieden van 

I · PPE en ertoo(r do n aan de "\V thouder onzer 
stad in b trekking tnet d n haring handel5• 

Uit TROYE en andere plaatsen in Frankrijk 
]·otnen in rS27 ersch iden kooplied n 1net d 
·chepen n spreken nopens de \Vaarde ring van 
den kaakharing6 • 

De natnen van fransche kooplied n, van Troye 
\n P RIJS natnelijk, onttnoet tnen in d lijst der 

p rson n aan \veil· de tad, in de jar n I 53o en 
I53r, denharing Y rkocht di n zij nige 1naanden 
later le ren 1110 st, 1n g ld te slaan en hare 
\V r k n t betalen7. 

(1) Rijksarchief, reg. nr 37386, fo 45 v. 
(2) Rek. fo 49 v. 
(3) Rijksarchief, reg. n~" 37317 : « Ghezonden <.len XX"11 jn maerte 

<< Victoor De Clerc buerchmeester te Brugghe omme advys up de 
-.< ghecontrefaicte ronne ende haringhe die ghebrocht was ter 
« vente byeenen Jan VanGermes van Dorneke binnen der stede 
<c van Douay ... Ghezonden den xxv.-n jn maerte P1eter De Knoc 
« scepene ende Perchevael van Moerkerke ornme t voorseide stic 
« Douay. » 

Cl-) Bl. 87. 
(5) Rek. I495-g6 : 
« Ghepresenteert den XXVJt'n jn oug·st zeekere persoJnen cop

« lieden van Diepe hter cammende an de wet zeekere verteoch 
t< doende up t fait an den haringhe, ll cannen wins, XXXII s. >> 

\6) Hek. r527: Ghepre enteert den It·n jn octobre Estiene 
te ·oopman \'an Troye ende an er di\'eersche C<Joplieden uut 
<< · ran ·keri ke hier commende by der wet ter ause van t '\: aran-
t.C deeren an den aecharinc, vier cannen ... )> ( • 4) .) 

(7) Lie hooger bi. 49· 
~tadsrek nmg I53o, F. 48. Uitgaven gedaan o r de wethouders 

'eroauen.l met <c E tlenne Legrey, oopman van Troyc omn1e hem 
u uter name van der stede te ven:o pen zekere ( uantiteyt v 
((ca charjnghe te leveren te Barnes e eerstcommende, ende doe de 
t< p nnmo"h n entflangen mme de stede te repareer n ... VI [ . » 

H et 1t i,. er s he weerden bmnen deser stede over de 
(< Ie\' ringhc ·an a ... ht 1 t 1 ter \' r 'a cht _ ïco]aus Galopi11, 
< c..:oo man van Parys, van cwel ke vercoopmghe van hannr.,he 

t( ha r \'( 1 n Jn itl ·an den t ntfa nuhe extraordinaire 
u f. L o·h r k nt s ntf en Uc L .. : ·111 l 1. ende hier jnne 

uut ·he ·en mid · Jen \'Crhese de omme \'aD · 11 "C i p. >> 

t<RJ\.t5Jr, .15 ·.~ ... nhanen\anenen(< oopmanuut 
r n kt: i k » \'O r d n ko p n ze\'en l -t c< locate >> (enz.) 

Naar all '\Vaarschijnlijkh id m ten tnet dit feit 
de verschillende ijeenkomsten onzer schepenen 
1n t kooplieden Yan de stad Troye, in han1paan r, 

ten jare r5322
, in er band oe bracht word n. 

Vertneld n '"-ij noo- den naan1 der tad K LES3, 

die en ge,vichtige visscherstnarkt 'vas, in d 
z sti nde eeu,v4. 

l\1 t ge ne fransch stad echter hadden onze 
koopli den zulke belangrijke betrekkino-en als 111 t 
ROUAA .... 

Menigvuldig en welsprel .. nd zijn de feit n n 
teksten die zulks be\vijzen .. 

T en jare r5oo verklaard n verscheiden koop
lieden van Rouaan borg te staan' oor een son1 
van honderd ponden O"fOOten, ' elke d steden 

ostende, ieupoorten Duinkerke, ter geleaenheid 
an een gedino- 1net eenen Schot, in be,vaard rhand 

geven n1oe ten5 . Hoog r hebben' ij de nabootsing 

(r) Rek. r53o. 
(< Vertheert by den heere ende wet den XXVIIreu jn ougst ter 

« bienvenue van Nicolaus Dorengiers, coopman van Troye in 
c< Champagne ... III [XIII I s. p. >> (F0 38 v.) 

• 
(z) 1532 ; « Ghepresenteert den X!l0 " jn septembre Estienne 

« Leg-reyn coopman van Troye jn Sampaione vier cannen wyn ». 
(Fo 36). 

<< Ghepresentcert den vierden jn meye Guillame Legraz 
« coopman van Troye hier cammende by der wet vier cannen . » 
(Fo 4()). 

« Vertheert den vierden jn ougst by den heere ende wet ter 
cc scotelspyse hemlieden ghepresenteert by Guillame Legraz coop
' man \·an Troye hier cammende by der \\~t ... VI l » (F0 43 v .) 

(3} Rek. 1 58o-8r, F. 54 v. · cc Ende (J. Oliviers) heift daeromme 
<< ghevachiert,midts dat hij, met eenen ghelast was te besotngniercn 
« metter _ dmiraliteyt ·up t stick van Remees Lauwers, onsen 
cc poortere, ter cause van den gheconfisquierden zoute aldaer van 
(( Fransais De la Masse, van Ca.lrs, dewelcke de pennijnghen van 
cc den voornoemden Remeeus, gheprocedeert van de vercoopinghe 
t( van den g-hevanck ' "an zijnen vissche bij zijn \ isschere van hier 
« te Calis angbebrocht, aldaer afhandich ghemaect hadde, uut 
cc crachte van represaillen van der majesteit van Vranckerijcke ... » 

(4 l VJaamsche kronijk, passim. 
(5) Acte van o Tov. I!h)o, archtef der Stad ieupoort (Charters. 

-Te Rouaan bestond er in de voorledene eeuw nog eene straat 
c< la rue de la Harenuuerie >>genoemd (Htstotrt de Roneu, door L. du 
Pouillet). 

Een der registers van den Beroertenraad (C nseil des Troubles) 
in het ij ksarchief, nr 512,. fo 27 I, bevat bet afschri t van eene a te 
verleden voor het magistraat der stad Oostende, uit dewelke blijkt 
dat zeker Jan Boudeloot alhier zaken verhandelde oor rekening 
van eenen koopman van Brugge, en zulks, \'Oigens e verklaring 
van eencn der personen (\V. Badleul), d or de wet hierover onder
vraao·d, «( n1et alleene binnen desen lande, nemaer ooc bunten 
<< lande, want hy ... hem die preect, tanderen tyden brieven ghe
<( z nden heeft u ut Bretai(Tilie, .... ende zonderling he binnen drie 
« rnaend n herwaerts onthnck hy deposant een brief van denzeiven 
n oudeloot, ghescre\·en te uan in zyn laetste rei se van Bre-
<c taignen, daerby hem deposan v nieus lasten e d t, an aend 
(( een1(J"hen harin ' oor schulden te nemen, niet doen en zou e, 
cc z, nder 1s van den ·oornoemden De B oodt ...... n 
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\·a11 het haringmerk \ 'an Oostende, te Rouaan in 
I 5o I, ,·ermeld'. 

Ten jare 1512 \\-·erd te Rouaan beslag gelegd op 
Je goederen van ,·erscheidene Oostendenare11, ten 
gevrJlgc , ·an gelijken . maatregel die, krachtens 
c,lettren ,·an placcate )) ,•an den Vorst, te Oostende 
genomen \\'as geweest, ten opzichte , ·an buit door 
de Franscl1en in de l1a,·en ge,•oerd 2

• 

Den I 5 no,·ember 1531 ont,,angt de schepene111·aad 
l1et bezoel, , •an Jan Mouton, koopman ,·an Rouaa11, 
en Micl1iel Demeestere, koopma11 van I per3 • De 
cc Rouaanscl1e ha1·ing )), 't is te zeggen l1aring voor 
Rouaan bestemd, \\•as eene bekende bena1ning4 • 

Wanneer men ziet wat onze Stad, sarnen met hare 
t\\·ee zusters : Nieupoort en Dui11kerl,e, in 1532 e11 
in de volgende jaren al cleed, 0111 de afschaffing te 
bel,01nen der l1ooge 1·ecl1ten of belastingen ,vell,e 
men te Rouaan op den aldaar te l,oop ingebrachten 
l1aring wilde l1effcn, is alle twijfel on111ogelijl, 
nopens de belangrij!{heid der betrel,l,inge11 onzer 
visscherij 1net de hoofdstad , ,a11 N orrnandie. 

\\lij bedoelen de geschillen die in 1532 uit
bral{en tusscl1en Rouaan en de drie zeesteden ,·an 
Vlaa11deren: Duinl,erl{e, Nieupoort en Oostende 
- een belangwel,l,ende inricl1ting met de,velke de 
leze1· wat ,•erder ke11nis zal 1nah.en - op het stul, 
der cc warderye )) 5 (weerdschap, ongetwijfeld), of 

' 

duidelijl,er gezegd, ze!{e1·e rechten of cc exactien )) 6 , 

cc nieu\\·e i111posicien >> 7 , elde1·s genoen1d: "<c zeker 
lastgl1elt ende nieuv\'e ccexactien>>~, ,velke de ,·isch
]{oopers9 in gezeide stad \\•ilden licl1ten op de ,,isch 
e11 den l1a1·ing die aldaar door de l,ooplieden van 
Holland,Zeela11d en Vlaandere11 te ]{oop gezor1den 
werd. V e1·scl1eidene gewicl1tige bijeenl,01nsten had
den plaats 011de1· de afge,·eerdigde11 der genoe1nde 
vlaa1nscl1e zeesteden, die de stad Brugge' 0 , de 
andere Lede11 ,,an Vlaa11cleren alsrnede de regee-

- ------

(1 1 Stadsrekening 1501, fo 8 ,·. 

(2/ l{elc. !0 18. 
lJ) l<ek. 1531, fo 41 v. 
<< Ghepresenteert den XVrn novembre Jan Mouton, coopman van 

« l{ouae11 en Michiel Demeestere, co,,pman van Ypre, vier cannen 
« wyns. >> 

(41 Stadsarchief van Nieupoort, acte ,·an 27 september 1499. 

(5) Rek. Nieupoort, 1533, f0 69 , .. ; 

" Aen een bode van Rouaen brynghenoe de sententie by de drie 
,, steden aldaer g·l1eobtineert nopende de TVarderye van den vissche 
« ende harynck by ordonnancie o,•er de stede portie betaelt VI 
" [ VI s. » 

(6) Rek. Nieupoort, 1535, f0 70 v. 
(7) F• 83 v. 

(8) Relt. Oostende, 1535, 43 v. 
(\)) Id., 1538, fo 49 v. 
(10) Rek. Nieupoort 1532, fo 71-72; 1535, f0 70 v. 

ring' poogden in die zaak belang te doen stelle11 e11 
de hulp dier besturen inriepen.Adriaan Ma1·chant, 
Pensionaris der stacl Nieupoort, kreeg last om, 
na1nens de drie zeesteden, naar Franl,rijk te gaan 
en hare belangen bij de be,·oegde personen te 
,•erdedigen. Adriaan Ma1·cl1ant trok eerst naar 
Rouaan 2 (23 oogst 1532), ,·e1·,·olgens bij clen 
afgezant ,·an Karel V te Parijs e11 nog1naals naai· 
Rouaan (10 dece111be1· 1532 3 • 

De l{ooplieden ,·an Vlaanderen, Zeeland en 
Holland ,·erkregen ,,an de11 koning ,·an F1·anl,1·ijl, 
brie,·e11, krachtens de\velke zij ontstaan 111ocl1ten 
111et de betaling ,•an clen zoen penning, die te 

• 
Rouaan in zwang was4 • Doch die .brie,,en ,,·e1·den 
door een gerechtelijl, vonnis nietig ,·erklaard5 • De 
1·el,eni11g ,•an Oostende o,·er het jaar 1534 6 en die 
van Nieupoort o,·er het jaar r535 7 , sprel,en ,·a11 de 
onkosten ,,an ,·erscheidene processen of gedingen 
well,e de drie steden te Rouaan, ten ge,·olge ,·an 
dit geschil, aangingen in het Parlement ,·an 
Rouaan, 1net goed ge,·olg, schij11t l1et8 • 

Dat de betrel,kingen der Oostendena1·e11 1net de 

(1) Rek. Nieupoort, 1532, fo 72. - Men betaalde 3 [ 12 s. voc,r 
een« letter van addresse. " 

[2) Ib., f0 71. Hij was zeventien dagen af"•ezig en zijne reis 
koste ro2 [,. Onkosten van afschriften, acten en sententie,, = 15 [,. 

(3 1 lb., f0 72. Die reis kostte 3uo f.Onkosten van een Mandement 
en consultatiên = 2J [ 5 sch. - H.ek. Oostende, 1532, f" 43 v. 
en 47 v. 

(41 F 0 47. Vergadering der zeesteden te Nieupoort; « nopende 
« de nieuwichecte die eeneghe pcrsoonen van H.ouaen exig1eren 
" v;ilden van den goede aldaer arriveerende ende ghe'brocht "an 
« de voorncemde drie steden, daerol zij , an l(uuaen doen 
« narnptieren den twintichsten penn1nc; »... 1 

(5) Subrept1cel1c; en ,·an geener weerde. Rek. Oostende 1532, 
fu 42 V, 

\Ó/ « Betaelt Pieter de Hu,ettere, pencionnaris van der stede 
,, van Dunckercke, ter cause dat de3e stede sculdich es l,y 

« rekeninghe ghehouden !.,innen der stede van :,,'ieupoort, der1 
<< tiens ten 1n april XVc XXXII laetstleden, nopende t vervolg hen 

' « , an d1\'eerssc;he processen die de ~teden va11 der .N1eupoort, 
« Dunckercke ende Oostende ghehadt hebben te l{ouaene nopende 
" de nieuwe jmposic1en die 1nen aldaer upstellen \\'ilde up den 
" caecharync ende ghezoutten , ·isch co,nn,ende uut Vlaendrcn 
« ende ander landen, over dese stede pcrrcie de somme van 
,, LXXI/;,." 

l7) F 0 X3 v.: « Van diverssche costen die de drie stedc11 
« Dunckercke, o~tende e11de N1eupoort ghedregen hel,l,en var, 
« te vervolghen t proces van der nieuwe jmpoc1tie upghestclt 
« binder stede van Rouaen, jn prejudicie ,·ande su1,posten der 
,, 1..:.. !11., voor procureur, ad vokaet, es hier over de stede porc;1e b. 
<< CXV [, XVIII s. "· 

De stad Oostende betaalde haar aandeel ( r /3) in die c,nkc,st1.-r, 
(115 [, 18 s.) in handen van Robert Bosquier, l{ouaanschen koop
man (Rek. 1535, f• 43 v. 

\8) De 3 steden deden immers in 1538 (Rek. Oostende, fu 49 v.; 
Rek. N1eupoort, f0 78) pogingen om van de Leden van Vlaanderen 
de terugbetaling harer onkosten te Rouaan te bekomen. 
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Rouaansche viscl1n1arl-.:t bijna geheel de zestiende 
eeuw ble,,en voortduren blij!{t uit de twee ,,o]gende 
oorl{onden, waar,,an ,vij hier den be!{11opten in
houd geven. De eerste derzelve is een !{laagschrift 
nopens zeeroove1·s die in de laatste dagen der 
maand oogst r563 een schip aan1·andde11 d at, uit 
Oostende ,,ert1·o!{!{en, Franl,rijk,vaarts voe1·, ge
laclen 111et t,vintig lasten en anderhalve ton haring 
en drooge visch, besten1d 01n te Rouaan, ,,oor 
rel,ening va11 BER'fHELMlEUS MUENICX, WILLEM 
BAILEUL en Jacob D e Mijstere ( den jo11ge), 
poorte1·s van Oostende, ver!{ocht t e worden 1 • 

Van gee11 1ninder belan~ is de t,veede 001·l,011de, 
die de o,1ereenko1nst , ,aststelt, gesloten de11 10 
februari 1580, , ,001· de ,vethouders der stad 
Nieupoort, door de,velke lVIrcHIEL ScHo·r, 
poorte1· van Oostende, , ·a11 Tho111as P1·ieur, ,,an 
H à,·re-de-G1·àce (Franl,1·ijl,) de so111n1e , ,an 18 [, 
g scl1elli11ge11, 6 penni11gen grooten aan,1eerdt : 
<.lit \VélS l1et derde der onJ.coste11 en schad e, 
,,eroorzaa!{t dooi· de stra11d;ng, in de ha,,en ,,an 
Nieupoo1·t, van het schip genoe111d <<La Margriete>>, 
schipper Tl10111as Prieur, st1·a!{s ge11oe111d, geladen 
111et 2 r lasten e11 onde1·half tonne!{en haring, i11sge
lijl,s beste111d 01n te Rouaan te l{oop gesteld te 
worden, ,,oor rel,e11ing ,,a11 Pierre L a Court, Eustace 
le Bossu, F 1·anssois de B1·est, N icollas B)·sart, 
Guillau111e Passart en Gelande Renault, l,oop
lieden van Pa1·ijs , waa1·va11 Michiel Schot, 
<< facteur >> ,vas . Uit l,1·acht derzelfde ove1·een
!{01nst, zouden gezegde l,oopliede11 de t,vee 
andere derclen cler scl1ade en onl,osten betalen2

• 

Op ,-vel!{e ,vij s het ,,ervoe1· en de verl{oop van 
viscl1 en l1aring, voor a11de1·e visch111arl,:ten be
ste111d, geschiedde, is een a11de1· , 1raagpunt waai·-

• 

va11 l1et t,veede lid bijzo11clerlijl, onze bela11gstelling 
,,erdi ent. 

De ,1isch ve1·,,oerde 111en 11aar de 1n~trl,ten , ,an 
het binnenland hetzij o,,e1· ,vater3 , hetzij 111et ,vagen 

( 1) Rtlalious poliliquts des Pays-Bas el d, /'Augl,:,rr, so,1s Ie régne de 
Philippe Il, publiée; par Ie b11 I<:ervyn de Lettenho,·e, Ill bi. 529 
en ·volg. 

(2) Zie het stuk 011der de bijlagen. 
(3) Reg. 37300 ,·. h. Rijksarchief, fo 32 (Rek. der staJ, 1537) : 
« Den XVI 0 n jn maerte so ,vas ghedep11teert Inghelracm van 

« Bambeke, greffier te rcysen te Br11gghe, by Burch1neesters ende 
" schepenen s landts van den Vrye11 omme metten vischcoopers 
« van Brugghe te ver,·olghen da t die van sheer,voutermansambacht 
" t ,vater zot1den laten loopen, omme den visch te voeren naer 
« Brugghe zonder dat af te stoppen, zo zy g hedaen hebben, 
<< vacierende drie daghen te X,'CJIII s. s daechs comt III {, XII s.» 

en peerd (cliasse-11tarée) 1
• De l{oopvaa1·der s ,,e1·

voerden ze naar de v1·ee111de ge,vesten o,1e1· zee. 
Nu !{0111en ,vij tot de vollediging onzer studie 

over l1et ,veerdschap, een ,voord dat ,vij hie1· 111et 
ee11e nieu,ve betee!{enis 111oeten ,,e1·1·ijl,e11. 

Niet slechts in de zeel1a,1ens i111111e1·s, ooi, in de 
steden ,1an l1et binnenland, in bezit ee11e1· , 1iscl1-
111ar!{t ,,an ze!{ere aangelege11heid, t1·of 111en de11 
,,,eerd en !1et ,vee1·dscl1ap aan, zooals in Brugge, 
Doornik, Kortrijl,, Rijsel, D ende1·111onde 2

• Hoe 
111oet 1nen hier die be11a111ingen uitleggen? De 
,veerden de1· bi1111enlandsche viscl1111ar!{ten ,vare11 
pe1·sonen, door de ,,isch,,erzenders de1· zeel1a,·ens 
aangesteld, 0111 hunne viscl1 op die 111a1·!{ten te 
verkoope11 en hu11 de pe11nÎ11gen van den ,,eri,001) 
, •oortl,0111encle te laten ge,vo rden. 

Men 11oe111de dien persoo11 cc ,vee1·cl va11 de11 
en,'O)'e ,,an de11 ,,isscl1e >> " . De rel,e11ing der stad 
Nieupoort over het jaa1· 1460 bescl1rijft zijn a1nbt 
,,olge11derwijs : cc ••• den en,-oy·e ende gasteri e+ Vélll 
l1aringl1e ende va11 visscl1e te Ryssele 111aerct '> ; 

ool{ 110g : ... de11 e11,,o)·e ende ,verdscepe ,,a11 den 
,,issche e11de l1aringhe étldaè1· >> ; elders : cc ••• (te1· 
cause ,,an) den 111yne11 e11de ,veerdscepe va11 de11 
, 1isscl1e e11de l1a1·ingl1e gl1ezo11de11 bi de11 , ,001·
sey·den cooplieden , ,an de1· Niet1poort t<' R)·ssele 
te ,,enten... >> 

K ,va111 ee11 vVee1·d , 1a11 Ooste11dscl1e l,oopliecle11 
in onze stad, de scl1epene11 lieten ni et 11a l1 e111 
eenige J,:an11en cc present,vijn >> aan te biede115 • 

Kracl1te11s de bestaa11cle gebl·uil,en, en zelfs, 

-- - -
( 1) Reg. 3725-f (Rek. \'an 1 apr il 1422 tot 31 maart 1423 (o . s. ) : 

« Iten1 den xv,,rn clach jn de voorseicle mae11d so ,,·aren ghesent 
« H e fili11s H x Bondi11s ende Victor Ghiselin ancle de (sic) dienaers 
« van myn heere va11 H uele de,,·elke j11 a rreeste hilden staende 
« ,vaghene ende paerden va11 eenen onser poorter \'iscoper ,vies 
« knape verdobbelt hadde den ontfanc van zynen vissche ende 
« ,vech ghelopen .. . n 

(2) « Item dat gheen vischcoep,rs wttrdt van vissche zij 11en ghasten 
« toehoerende die hij vercoept, ,11ij11 roepen ne mach, maer 1nach 
« ,vel 1nede deelen in de coopmanschap toter helft bij al so dat hij 
« te voere11 besprect, ,1p o,·erhoeri ch heere ende ,vet ende de boete 
« van III {,par . ,, 

u Oudheidskunclige kri11g der stad en des \"OOrmaligen lands van 
Dendermonde, gedenkschriften», 2• Reeks, D . I, 3•' AAev. (1868) , 
bi. 160. 

(3) Rek. Oostende 1531. 

(.f) Zie hooger, bi. 93. 
(5) Reg . 37350 (Rek. 1419) : " I te1n de11 XXVIII00 dach in april 

u zo qua1nen t Oosthende tw,, w,,,·dtJ1 va11 viscop,rs va,, Va/e11cin,, 

<< de,velke di cwile doen duer de cooplieden van Oosthende, twee 
« kannen ,vyns . .. » 3732-l (1501), fo 6 v. (Processiedag) : 

« Ten zelven daghe meester J oris Arends Van der Gracht, 
« à-I or1ssins Ballius, Jacop Van Orroir, d, }Verl va,i Door11icke vau d, 

« cofli,dc,i va11 destr sltdt, Corn. Romeins van Ghistele ende meer 
,, anclre VI kannen ,vyns ... " 
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zooals het geYal ,,·as te l~ortrijk, schrift:elij ke 
oorkonden, hadden de ,-i~chkooplieden onzer zee
~teden het recht eenen ,,·eerd Yan hunnen keus aan 
te ~tellen, geJast 1net het Yerkoopen Yan hunnen 
haring en ,·ischr. 

I-Iet charterbock Yan ons stedelijk archief be,·at 
een afschrift, ongetv .. ·ijfeld opgen1aakt ter gelegen
heid Yan het geschil van I55I (zie Yerder), « Yan 

c< Jen preYilegie der stede Yan Cuurtrycke nopende 
c< 't Ycrcoopen van den zee\'Îsch ende harync dat 
(( elcken aldaer yern1ach te doene jn groots ofte te 
« pen eg hen >>. 

l)i t voorrecht \vas de bekrachtiging door Hertog 
Jan, den 3 juni 1_408, eener keu re betreffende <.len 
vischYerkoop in getnelde stad, \Vaarin het door de 
zeesteden ingeroepen recht Yertneld staat2

• 

Herhaalde n1aleB poogden de Vorst en de \Vet
houders der steden het 'veerdschap dier 1narkten, 
en zelfs het \veerdschap in zeesteden en dorpen, bij 
Jniddel eener ope-nbare verpachting dezer bedie
ning uit te baten. Doch een n1aatregel Yan dien 
aard .zou aan kooplieden en stuurlieden den 'rijen 
keus hl!lnner \Veerden benon1en hebben. 't Is het
geen den hardnekkigen \vederstand verklaart onzer 
verzenders bij elke streving in die richting. 

I~eeds van in de t\veede helft der xvl· eCU\V 

\Vorden pogingen Ü1 dien zin aange,vend. 
Een langdurig geschil ontstond in 1460 en 1461, 

tusschen onze zeesteden en d.e stad !{ijsel, ,,·ier 
\vcthouders Yan den Hertog de toelating bekon1en 
hadden 0111 het \\1 eerdschap Yan haring en vis eh, 
tot dan toe aan eenen persoon toevertrou,vd die 

--- - -=-- - ---~ -----

( 1 J Stadsrckening· 15o3 : 
<< •• • Nopende den weerdscepcn ende Jat clc coupman \'an 

(< haring-he ende vissche \'an der steden up Je zee ant ghcstaen 
<< zulken weert jn de voornocrnJe steden zoude m oghen netnen 
« on1me zyn goet te vercopenc als t hem helieven zoutle , daer de 
« oude costume die cencgbe van der steden jng-hebroken haddcnu. 

\Zie 'er der J. 

(2) << J tc1n ct se les dits marchans Youloicnt leur puisson i ai re 
" vendre en g·ros ou en detail par aucunc aultre personnc que 
« eub: n1csmc~, que jlz Je pourront faire sans en estrc reprins et en 
u donneront a celluy q ui les adenierera \?) quatre gros pour fcnnc 
(( et louaigc destal ou 1noins en cas quilz Ie pcuvent trou\·er, sans 
l( en at~cuncinent prcndre ou donncr 1netevisch ne attltre prouffict 
« quclconc<auc. » Daarna leest 1nen : 

cc ]ten• et pour que les hostrs des 1narchans et auUres pers0nnes 
c< qui ont ,·endn le poisson ont accoustutne de prendre des Jncs
(( saig es des 1narchans poisson q ue l'on di ct Inetevisch ofte lo\·c
<< \'Î~ch, et aussy que les dits tnessaiges des marchans sou1oient 
<< aucnneffois mesntes prendre du poisson hors des paniers et le 

<( donncr ou jlleur plaisoit par a~;ant que les di ts biens estoient 

<< vcnduz en groz ... " (Zulks "·ordt Yerboden). 
Charterbvel< F. I Jg-14 L 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

door de kooplieden \\·as aangesteld, te Yerpachtent. 
Al of tneestal de , -isscherssteden en dorpen yan 

\ Tlaanderen vereenigden hunne pogingen bij di ~ 

Yan Nieupoort, dat in die zaak de rol Yan aanvoer
der ver,-ulde. \ Tcrscheidene bijeenkon1 ten gr pen 
plaats onder de afgeveerdigllcn der belanghebbende 
stellen en ideu der zeekust, zooals ])uinkerke, 
Nieupoort, \~~alravensidc2 , Oostende. De k\vestie 
k\v<u11 zelfs Yoor den grooten I<. a ad. Een << a ppoin
ten1ent » ,,·erd eindelijk den g april r56r tusschen 
N ieupoort en Rijsel geslotetl"l. 

De oorkonde van 146ï, in' \Yelke \vij zulke belang
volle gegeYens aangetroHen hebben nopens het 
,,·eerdschap yan \Venduine, heeft haar ontstaan aan 
dezelfde politiek te danken4. 

Na !~ijsel en \Venciuine 'vas het de beurt van 
Nieupoort, Oostende en Blankenberghe, in 1479. 
Een genaan1de Ciauden De I3oussen had van den 
\'Orst « zekere ofticien Yan nune \'éll1 harynghe ende 
vissche » in die drie steden verkregen. 

Na Yruchteloos de nadeelen van zulk een en 
n1aatregel aan dien persoon te hebben vertoond 
(t> januari), ,,~endden de gezegde steden zich tot de 
Vier Leden 0111 hunne ondersteuning te bekotnen 
ten gunste harer pogingen bij den hertog, daar 
« het zijn zoude de ghehecle beder,·enesse van 
des er stede » (I g januari). 

])en I 2 juni trok eenc af\·eerdiging van ÜGstende 
naar 13rugge, op Yerzoek ,·an 's hertags Grooten 
l{aad « up t fait van den « ,,·aerclscepe ende 
gasterie >> van des er stede ende anders » ~ . 

l)e stappen der drie belanghebbende steden 
hadden den ge\Ycnschten uitslag. 

In !502 stonden de belangen onzer Yischkoopers 

-

( 1) Hek. ?-\ie u poort 146u: . ... (( te sprekenc op t ''crcrighcn vantien 
,, env( •ye ende gasttritu dat die van Hysselc bi ons g hcduchtcn 

u h ccre c..er crcghen hclJben alzo ze zc{:;-ghcn o1nmc pachtc te 
" steUenc en dacrup bi hemlieden voor~ienichtct t hclJhcn. ,, 

(- ) Zie hoog er bi. 6o, 1 ,. ko lom~ 1 u nota. 

(3) Stadsrekeningen \'an ÜfJstcndc en Nieupuc. rt. 
lq) << 1\equis si Ie dit Josse \'an BnilCm a rcudu <.:o1npte a fcu 

cc 1nnn dit s,· lc J.Jnc des prouffis ct emoJumcns; dist quc unqucs jl 
(( n'en rcnd <.;ompte. Aussi c'estoit Je droit dudit Jos~c; 'JUC saJn

<' blablement Je drutt du miru de Blancquebcrghc et Ostendc, que 
<< pluisicurs particuliers on t en Jeurs mains, et qui portc beaucoup 
c.< plus que ceUuy du dit \Vendune~ jlz n'en rcndcJa nul comptc ; et 
" apparticnt ce droit a ceulx a\ ~cq lesctllclz ]es pcschcurs < e ad re

(( chent (addressrnt; ct accordent. " 
.Zoo tnen van het weerdschap een vorstelijk ambt rnaakt: u les 

<< pescheurs s'en yront en autres \'Îllaiges ou on ne use pas de 
" pareil droit si coinme a BlaucqutlHrghe et Oste11dt ott jl )' a stf't liU huyt 
u cltrcs qu)' par Ie deelion et du co11stntemtnt dts dits ptsehturs 0111 lt prouf
cc fit dtt dit mytz. Et se y aura de grans murmur~es. )I 

(5j Reg. 3]306. 
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--- - -·-

te Kan1crijk, op het stuk Yan het \Yeerdschap, in 
ge\'aar. 

In het jaar I5o3 gold het 't \Veerdschap Yan niet 
n1inder dan elf steden : 't waren I per, Kortrijk, 
Doornik, Valenciennes, Kan1erijk, Do,·~.raai,Atrecht, 
Bcthune, Arie (Aire) en Sint-01naars, alsook 
!{ijsel nogn1aals. Overal bet,vistte men het recht 
der Ylaa1nsche zeesteden van \veerden van haren 
keus in die plaatsen aan te stellen1

• 

T''ree jaren nadien lokte het Yraagpunt van het 
\veerdschap Yan laatstgeneeinde stad en van 
Doornik, \Yaarvan In en een « officie » \vilde 
n1aken, verscheidene vergaderingen uit onder de 
vlaan1sche zeesteden en dorpen, namelijk Oostende, 
Nicupoort, Blankenberghe, \Venduine, Heist en 
Duinkerke. 

Het \Veerdschap van Brugge had ook zijne 
beurt on1trent dien tijd (ISo4). In 1S2g \vilden de 
schepenen van Kortrijk het \vcerdschap in handen 
nen1en. In r55I \Yas er nog eens spraak van het 
\Veerdschap van Kortrijk: ditn1aal \Vas het de Yorst 
die deze bediening te zijnen bate vvilde verpachten. 
Doch hier had 1nen eene schriftelijke oorkonde 
voorhanden, \vaarvan \vij straks hebben gesproken, 
en die den vrijen keus der Yischkoopers vaststelde. 

Elf jaren later werden de vlaa1nsche kooplieden 
nogn1aals in eene hunner eigene haYens, in hunne 
oude rechten en gebruiken bedreigd. Den 21 

oogst I 562 zien \Yij de stad Oostende aan de andere 
zeesteden eene bijeenkon1st voorslaan, on1 n1iddels 
te beran1en, strekkende tot het verijdelen der po
gingen van kapitein Joos Meyne, on1 van den 
vorst het \Veerdschap te bekon1en der vreen1de 
Yisschers te Nieupoort aankon1ende, « t,,~elcke )) , 
luidt de tekst der stadsrckening\ <( grootelicx 
redonderen zoude ten laste Yan de drie zee
steden » ·' . 

J)cn 21 april trok een gezantschap der Drie 
Zeesteden 1net de afgeveerdigden van Kortrijk 
naar 1-tijscl, 0111 aan de leden der J(ekeningen
kan1er de redenen te kennen geyen die ten gunste 
der aloude gebruiken pleitten. 

l)c eindelijke uitslag dezer pogingen en stappen 
\\·ordt door de Yoorhanclen zijnde oorkonden niet 
altoos Yenneld. \\ at Rijsel betreft, tlaar hadden 
tle schepenen de OYcrhand, zoo het blijkt uit een 
feit dat \Yij straks zullen aanhalen. 

( 1) Rckcn1ng der stad Oostende {Reg. nr 37326v. h. Rijksarchief). 
('z) StttJsrckctung. 
l)) Id. 

In son1n1ige plaatsen Yielen dergelijke pogingen 
goed uit. Te Gent behoorde, in de zestiende eeu\v, 
het << \Veerscip ofte 1nine Yan der vischinaerct» aan 
de schepenen toer. 

In andere stieryen zij uit tegen de gen1eene 
\verking der drie zeesteden, ()ostehde, Nieupoort 
en Duinkerke. 

De zegepraal van Vorst of Yan gemeentebestuur 
strekte niet noodzakelijk ten voordeele onzer han-, 

delaren. 
Ten jare I565 \vas de bediening Yan het \Veerd

schap te Rijsel, hetzij bij verpachting, hetzij door 
benoen1ing '· toeYertrou\vd aan een en persoon die 
zijne plichten zoowel k,y·eet, dat de Oostendsche 
vischYerzenders door hen1 n1eerinalen bedrogen en 
te kort geelaan \Verden. Chaerles De Leflies, zoo 
was de naan1 van den klerk der n1ijn te Rijsel, 
liet de kooplieden van Oostende, die Yersche 
visch, tonvisch, korfharing <<ende andere ettelicke 
provisie aldaer jn de n1yne >> zonden, de rekening 
van de Yerkochte visch ge\vorden, zonder eenig 
be"'rijs << ofte specifficatie >>, en zag er geen bez,y·aar 
in zelfs het geld hun door hen1 Yerzonden ten hoo
gel-en prijze te stellen dan hetzelve te Rijsel koers 
had, <( ende 1neest licht \Yesencle » . Dank aan 
schriftelijke en 1nondel~ke vertoogen, door de 'vet 
van Oostende gedaan, \Yerd de 1nijnklerk Yoor de 
Rijselsche « vierschaar » ontboden en <<zeer scher
pelick »zijne plichten2 in het geheugen gebracht. 

Men verstaat gen1akkelijk dat onze kooplieden 
1neer trouvv hadden in den \Yeerd of klerk door 
henzeiven aangesteld, dan in eenen Yree1ndeling 
die slechts eigenbaat Yoor richtsnoer en de sche
penen zijner stad voor 1neesters kende. 

Het voorgaande tafereel '"are echter onvolledig, 
en het Yerhaal der latere beroerten en Yan zekere 
feiteneenigszins ,·an genoegza1nc klaarheid beroofd, 
n1aakten ,~·ij den lezer niet Lekend n1et cle betrek
kingen Yan Oostende 1net de andere zeesteden van 
\Tlaanderen, betrekkingen die Yan de belangrijkheid 
der ,·ischniJverheid dezer tijden een nieu\v be,Yijs 
opleYeren, een nieu\v hoofelstuk Yerschaffen aan 
de geschiedenis der Vlaa1nsche Yisscherij en in de 
oorkonden des tijels - rekeningen en plakkaten -
yervat '"·aren in de Yolgende \\'"Oorden : 

-----------------------
( r ) Ermerins. Etnigt Z euwscl:t Oudludtn. Beschrij v in~ d er Stad 

V ere II bl. 329 (Oorkonde van 6 juli r558). 
(z) Stadsrekening. 
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§ 5. De Drie Zeestede1t va1t Vlaa1zdere1i. 

In eenen tijrl wanneer elke stad on1 zoo te zeggen 
een staat in het klein ,vas, waa1·van l1et bestuur 
o,·er eenen ,vijcleren ,ve1·l,;].;:1·ing beschil.;:te dan de 
ncgcntiende-eeuwscl1e ge1neenteraden, was de 
vereeniging onde1· de stede11, voor de kleine 111eer 
nog dan ,,oor de groote, ee11e maatschappelijl,e 
noodwendigheid, een onmisbaar doch 1nachtig 
1niddel om he~ geb1·e].;: aan ,·oldoende ondersteu
ning en bescherming va11 hoogerhand aan te ,·ullen. 
Zoo oud l.;:unnen onze ge1neentelijl.;:e rel.;:eningen 
niet zijn of zij getuige11 ,,an dien geest , 1a11 ,·e1·eeni
ging onder de l,leine steden'. 

In dit opzicl1t le,·e1·t de gescl1iedenis der ,·is
scherij ,,an Vlaa11deren eene tot 110g toe bijna 
<)nbe].;:ende en te,re11s bela11g,1olle bladzijde op, 
,·oor die ,•an l1et ge1neente,,·ezen in v1·oegere tijde11. 
Wij bedoelen de onderlinge betrel.;:l{ingen de1· 
,

1laa1nscl1e zeesteden en wel in 't bijzonde1· deze 
,,an l1etgeen 1nen de Drie Zeesteden van Vlaan
deren noe111de, e11 l1a1·e ,,·e1·l.;:za1ne ge111eene stre
, ,i11gen ten gunste ,·a11 l1aren l1andel e11 hare 
nij,,erl1eid. I)e Drie Zeesteden ,,an Vlaande1·e11, 
zeggen ~·ij : het wa1·en Oostende, Niet1poo1·t en 
Duinl{erl,e, ,vell,e 111en oo].;: so111s << cle zeesteden 
in l1et \veste11 >>, bij tegenstelling 111et die va11 l1et 
oosten - zooals Sluis o. a. - noe1nde 2

• 

Zegge11 wij l1ier dat, in die tijden, de zee,1aar
cle1·s der ,,erscl1illende l1a,1ens , ,an Vlaande1·e11 aan
houdende lJetrel,l.;:inge11 011der ell.;:a11de1·e11 hadden. 
Wat die va11 Oostende aangaat, zull,s ,vas bij
zo11derlijl, het geval vóór de op1·icl1ting der l1a,1en.1. 

------- - ·--

( 1) « It. up de11 vierde11 <lach va11 meye I(arsteloot den Hamert 
« Oostl1ende ghesent omme he11 te biddene dat zy tote ons comen 
" ,vilde11 als t noot ware omme !1en e11de ons te vcrwaerne. 

« It. up den XIXcu <lach ,·a11 maerte Jan den Zoete t o,,sthende 
"ghese11t om1ne hen te kennc te ghevene dat die hertoghe van 
« Bourgoenge11 v,as te Brugghe » (Rek. Ottdenl,urg 1379) Histoire 
d'01,d,11bo1<rg, II. 

(z) Staatsarchief Brt1~ge, Reg. nr 2 4 1. 

l'". 347: «De zeestedenj11t oosten» (1555). - 29 maart 155,~ v,,or 
J>aaschen. 

F. 334: << Was voort gheresol,·eert dat men assistere de zesteden 
« zo wel j11 toosten als jn t ,vesten te11 hen de dat dezelve een nota bie 
« s01n1ne toegheleit werde ter preservatie van de visscherie "· 

1428. 
(3) « lten1 de11 XXIII•·n <lach jn septembre zo waren ghesent len 

<< Dan1me de borchmeestre Jacob Bondeloot e11de Jan Lotin, 
<< om1ne aldaer te begheerne ghedelivereert te hebbene zeekre 
« goeding·hen va11 haringhe toebehorende onsen poorters. » 

Rek. 1430: << Item den XXV•11 <lach jn den ougst zo waren 
« ghesent ten Damme Christiaen ... 1?) ende Clement Willaert 
« o,nme aldaer met der "'et te sprekene aengaende der nieuv.-iche
« de die zy va11 cnsen porters hebben wilden als van calsideghelde ». 

Niet zeldzaa111 \\·aren <le , 1e1·!1uizi11gen dc1· i11wone1·s 
,,an de eene zeestad naar cle a11derc : getuige de 
poortersboel.;: ,·an Nieupoo1·t e11 011ze stadsrel,e
ningen 1 • l\1en 011t1noet i11,vo11e1-s ,·an Oostende die 
zich te Nieupoo1·t ,·estige11 e11 ,vcld1·a aldaar in den 
scl1epenen1·aad zetelen2

• Hebben \\'ij !1ooger niet 
gezien hoe, 111et de11 inlandscl1e11 001·log der laatste 
jaren der ,1ijftie11de eeu,,,, de 111eeste in,vone1·s , 1a11 
onze stad te Sluis l1un11en intrek 11a111e11 ? 

Ook naar Duinkerke ve1·huisden ee11ige Ooste11-
dena1·en 0111t1·ent dit tijclstip : de stad 111oest zelfs 
tot l1et gerecht l1aren toe,,lucht ne111e11 01n de 
betaling te beko111e11 der gcb1·uil.;:elijkc << issu\ve-
1·ecl1ten >> well,e de verl1uize1·s l1aar schuldig 

• ,vare11J. 

\,Vij hcrin11ere11 011s in l1et árchicf ,,a11 Nieu11oort 
ee11e , 1erordening geleze11 te l1ebbe11, dooi· de\vel].;:e 
er. op verzoel, der ,vetl1oude1·s ,,a11 Dui11l,crl,e, 
aan cle in,vo11e1·s deze laatste stad verbocle11 ,vcrcl 
zich te Nieupoort te ,·estige11. 

Dat iets dergelijl.;:s geschiedde te11 jare 1530, 
wat <)ostende betreft, l>lijl,t uit de 0111standigl1eid 
eene1· zending ,·an,,·ege de oostendsche wethoude1·s 
bij l1u11ne a111 btge11ooten ,·a11 Dui11l.;:erl,e, 01n 111aat-
1·egelen te \'erzoel,en tegc11 de l1a11delwijs ,•an cc11 
groot getal zeelieden ,•an Ooste11de die << aldae1· 
<< huerliede1· ,·lucht na1nen ende de ,veercle(n) 
<< t !1uere ontclroughc11 >> 4 't is te zeggen hu11nc 
\vee1·dc11 te ],ort dede11. 

Allerlei 0111sta11cligheden \\"erkte11 rlus sa111en 0111 
de 1nagistrate11 der ,,laa111sche zeesteclen tot ,·1·iencl
scl1appelijl,e betreJ..:l,i11gen aan te zetten. 

1443. 
u Jan Flore ende Jacob 1'1aertins l)eede 1,uer,.hrr,ecstcrs ghc

<< sonden ter Slttus omme te SJJrekene met eenighen van onsen 
(< stiermans. » 

(1) Rek. 1411-12. 

« Item den XX'"" <lach in septembre so c1uamen t,vec s<..epencn 
« va11 der .Nïeupo( rt an de wet van Oosthende ommc een eg he 
« zaken van onsen poorters daer ,vonende 1,inder stede ende 
,, waren daeromme ontboden Li der wet ceneghe parsr,nen ,,mme 
,, claerl1ke te v.-etene t stic (t11z. ) .•. " 

HetzeÏfde bemerkt men te Nieupor,rt. I{ekening dier sta<l, 
1J93 ; « J tem Salemoen Zanekin met enen cnape ter Slu us r,rr,mc 

« onse poorters te doen constri1ngierne van sculden die zij der 
u stede sculdich waren daer hij ten tween waer vijf daghen r,mme 
« ~aren moeste, voer wech X•dachjnsporklebeedeXXXVI daghen 
<< XII [ XII S. » 

(2) Zie verder. 
(3) Rijksarchief, reg. n' J;J22 /Rek. 1499), f• 12, 26; 37323 

(Rek. 1500), fo 7; 37324 (Rek. r5or), f• 9. 
(.~) Rijksarchief, Reg. 37353, fo 44, 
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Ook de oudst bekende rekeningen dier steden
't is te zeggen die Yan de laatste jaren derveertiende 
eeu\v en van de eerste jaren der vijftiende -
gevYagen van bijeenkomsten onder de afgeYeerdig
den der steden en idenr langs de kust gelegen, "\Vier 
in\voners 2ich op de haringvisscherij toelegden. 

Den IS decen1ber I3g3 zendt de \vet der stad 
N ieupoort te Oostende en te Blankenbèrghe het 
tuig bc:zichtigen met vvelk de « zetters >> ter zee 
·ocren2

• 

I-I et hoofdstuk der «present\\ .. ijnen», d. i. Yan den 
\vijn dien 1nen aan de Yoornan1e personen, de vvet 
kon1encle bezoeken of aanspreken, aanbood, ver
Ineldt, in de Nieupoortsche rekeningen der veer
tiende eeu\v, het bezoek van \vethouders van 
( )ostende in de jaren r3g5, I397, r3g83 • 

C;eene rekening der Yijftiende en zestiende 
eeu\ven onzer zeesteden is er, die geene soortge-
1ijke yertnelc.lingen beYat. 

l\'Iaar 't is in de zestiende eeu\V dat de Drie 
gezeicle Zeesteden, al\vaar, n1et het YerYal der 
haven van Sluis, zeeyaart en visscherij het belang
rijkst waren-t, geheel op den voorgrond traden 
en dat hare \vederzijdsche behulpzaatnheid en 
biJna onverbroken bondgenootschap 1neest uit
blonk. 

--- - --- - ---------
(1) Rek. 1.~8u, present\' ijnen : « Den buerchmeester s lanJs van 

<< den Vryeu me tg aders J acu_p Coudevelt, scepene, die quamen 
u t Oosthcnde den XX V'' 11 111 meye spreken metter wet ende 
(( anderen ghe~eputeerJen van de steJen enJe yde11 up den zeecost 
<< ghelcgheu umme de tocreedtnghe van de L.onvoyscepen ... » 

Zie in Ctns werkje \Valra\ ensijJe, bl. Jo en voJgende, de uitleg
ging van h et '' oord Yde, overg-enomen 1n het tiJdschrift D~ 
JV cwol'schtl , jaarg. r &og, Ll. zg3 en volg. der se aftevenng. Zte ook 
Biekorf, Bijblad, w1ntermaand 1895, XXV. 

(::!) Hel<. I393 : << ]te1n Jan Van Brennen, f\Ii chiel Aleyn y~ent 
u tOostende en te Blankenberghe nrnme te bcziene inet wat ghe
<< wande dat de zetter s ter zee \'Oeren, ende hoe dat SÏJ zetteden 
<< , oeren wct.h den X V•· dach JU december merrede ÏJ daghen elc 
(( XX 1ll Is. dag. V L XII ~ . >> 

(3) Hek. Nïeupoort, I3g5-g6 . «Hem der wet \an On~tende 11 

<< cannen riinsch wiins, XY•· dac.h van meye XXII s . 
1 J97 u llen1 der wet van Oostende den XXIllle dach van meye 

u J 1 Lannen wiins XII s. 
l<ck. t3g8. 
u 1 tem der wel van Oostende en ter wet van Blanckenberghe 

·(<elker len xv~· daghe van der \Ors.1naent 11 ~annen \\'lins 

<< X X./ 11 s. >, 

(4) Staatsarchief Brugge, n•· 241, fv 3o. 1'2 april (paasLha\·ondJ. 
u • ' opende dt: plaetscn dacr men de sc.epen van orloghe \u treeden 
({ zal, t ad vys van dezen college zou Je we~en dat beho1rt te zyne jn 
u de plaetsen en"lc .)ltdm cltur dt /lavou11 ,·ndt muste ntgoCtatu t'au. de 
« tlissrl:n ie es, als tt Du11k(rclu, .V} tupoort, Oostlunde, ende dat daer 
u expedienter en le ghereedcr waere dan ter Sluys. >> F 0 r3r v. : 

,< ~1idts dat zy (de J lltduz) ,·ele ghegoedde hebben ende groote 
<< burssen, vutreeders ten harynghe ende andere, diere groote 
<< coopmanschepe ende prouffict jn doen ofte penninghen halen 
u ter Jin ncie ende freite . .. u 

Niet slechts meer in de stadsrekeningen, ook 
in openbare chartersr en in handelsstukken, zooals 
de scheepsvrachtbrieven, staan Nieupoort, Duin
kerke en Oostende als de drie voornaan1ste 
Vlaamsche Z eehaYens aangestipt2

• 

De Drie Zeesteden van Vlaanderen k'Yamen 
bijeen en vereenigden hare pogingen, 01n raq.d te 
sluiten, om aan hare stappen, Yertoogenen klachten 
kracht bij te zetten, om den last te Yerdeelen Yan 
onderne1ningen strekkende tot haar gen1een Yoor
deel, on1 elkander op de hoogte te houden der 
gebeurtenissen in verband met harP, belangen. 

Door zijne ligging \vas Nieupoort de aan
gevvezen bijeenko1nstplaats en zelfs de hoofdstad 
der zeehaYens en visschersdorpen der Ylaan1sche 
kust in het algen1een en van de Drie Zeesteden in 
het bijzonder' . 't \Varen de Nieupoortsche 'vet
houders die deze van Oostende en Duinkerke -
so1ns ook de belanghebbenden Yan andere plaat
sen - satnenriepen, hetzij uit eigen be\veging, 
hetzij op bevel van hoogerhand, of ook op aanzoek 
van de t\vee andere zeesteden of van eene Yan 
beide. 

Oostende 'verd ge\voonlijk op deze Yergade
ringen vertegen,voordigd door den eersten '\Vet

houder der stad : den burgen1eester, alsmede door 
den greffier of dén pensionaris ; son1s door den 
burgenleester, een schepen of een der laatstge-

-~ -------

( I ) Zie La Flandn, 1872-73 , b . xyg. 
(2) De u feneboeken » der nieupoortsche st.hepenen vermelden, 

onder dagteekening van Jan. I5 76 (n. s .) eene o,·ereenkomst tus
schen eenen koopman van Brugge en den schipper vaneen schotsch 
(?) vaart u tg, 't welk deze laats te te Calis, in Spanje, zal g-aan doen 
bevrachten met zou t : z ijne lad1ng zal htJ <c brynghen to t binder 
« havene van Nyeupoort, Dunckercke oft Oosthende, daer t hem 
<< best mughelyc.k zyn zal. » 

.hen s tuk van 22 i\laart 1S76, sprekende 'an schepen geladen te 
Sou thampton, zegt : (< affinnantes preterea sese des tlnatos cum 
« suts navibus ad porturn Ducker ckanum, Nuvtportuensem aut 
<< Osthendanum r. . 

28 ~lei 1 S76 : 
0' ereenkomst tusst.hen ~lures De ~aeghele, koopman van 

):teupoort, en Jacob Cornehs, po•>rler van Oostende, met Aernout 
Symoenssuene Van Acker sluot, Lurger van Hamburg, meester ,·an 
het schip << dt 11 altJe 11.1 uou n, \'an omtrent 24 last, krachtens 
dewelke deze laatste zijn sch ip te Hamburg zal doen laden n1et 
wageschot, daphout, « mey borgher deyllen, pee en tarre en 
andere waren, en zijne lading brengen zal in de haven ' 'an 
NieupoorJ, Dzûnkfrkt of Ooslmde, waar het hem c< best connen ende 
moghelick zyn zal. >> Zulks voor 20 [ gr. 

{J) J. B. Gramaye zegt op bladz. 122 van ztJne.(uit:;aaf r7oS): 
« A11tiquiJatls illustrissimi comitatus Fla1ldria. 

« Quemadmodu1n _ -o\·oportus tertium maritimorum et portu 
cc celebrum oppidorum caput, hinc Ostendam, illinc Dunkerkam 
« sol et ad communia negotia e\·ocare » ... 
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noetnf]e (.unbtenaren alleen .. Andermalen l)estaat de 

gczantsc h<tp uit drie person< n, '':aaronder, in de 
tvr< ede helft der zestiende een'', de Pensjonaris 
zie h doorgaans be' ond. 

J)c reis naar .~. "ïeupoott duurde onvcranderhjk 
t'\\ C( dagen en 1\osttc t\vee ponden per dag en per 
man 1 • 

Zooal~ aan al1e J)Crsonen yan aanzien die de 
stad hezochten of 1net de 'vet k,,·an1en spreken, 
'\'erd aan de afge,Teerdi gden der t,,·ee zuster
steden, ter gelegenheid yan hun bezoek, door de 
se hepenen de gebruikelijke \vijn op de stadskosten 
aangeboden. 

't Gebeurde ook, \\rap neer zaken Yangroot belang 
of Yan langdurige l)espreking aan de dagorde 
stonden, dat de 'vethouders Yan Oostende met 
hunne Nieupoortsche en Dujnkerksche an1bt
genooten de voeten onder de gasttafel zetteden, 
op de kosten hunner lastgevers. 

't \Vas het geval in I53g. Het gastn1aal had 
J>1aats in den Papegaa1·, nu het S. Bernardus
Co1lcgie : 

«Verteert by den bail11u, burchn1eester, scepenen 
<< in de Papega_1' n1et de ghedeputeerde Yan ])un
<< kercke ende Oosthcnde, de son1n1c Yan \'11 [ 
« VII s. parisis ter tyde als dezelYc ghedeputeerde 
« hier varehierden up t faict ,·an de pieraten jn zee 
<< zynde ende dezel ,.c ~bestelt up de 1~eke11)'11Khe 

« van de drie zecstcdcu totter eersten pcticie co1nt 
cc betaelt VI I [ \TIJ s. >> 2

• 

J(,valnen de Nieupoortsche of Duinkcrksche 
schepenen te Oostende, de ,,·ct beant,Yoordde de 
vriendschap 'velkc zij zelve te Nieupoort of te 
J)uinkerke genoten had. 

))c jaarlijksche Sint-l)ietcrson1n1egang Yan 

Oostende en del Sint-J anspro~cssjc Yan :t\icu
poort ''aren nu en dan cene ge1egcnhc1d tot 
'vederzijdsche hezoeken 0 

1\1et het verya) der visscherij, ten gc"o]gc der 
gchcu1·tenjssen der laatste jaren der zestiende en 

(1) Stadsrek-e.ningen, passim o 

• 
(2) Rek. der stad Nieupoort. 
(3) Hijksarchief, Reg. nJ' J731J : (( De Co11ege der r?J <:anters 

« ende hare ghezellen van der rbetorike van der steöe "an der 
(( Nyeupoort quamen t Oostbende ten voorse. hre\'en dagbe, zes 
a kannen "'yns ... >> Stadsrekening I5oJ. 

(( Ten zeiven daghe (Si,lt-Puttrsdog) gheprescnteert Morissis 
« De \'leeschau·were, meester Jan Van Marivoorde, Anthuenis 
• Delasalle. meer andere ,~an der • Tieupoort, Adriaen Van Oye, 
te J. Boudolf, meer andere van Dunkerke, Mathys Zeg-hers, Jan 
cc Joris ende andere van Blanckenberghe, hier ooc cnmmende by 
«der '\\et, zes kannen "'yns, comt IIII lXVlSo >l- Eou Bladz. 
tlll de Gtschüdmi's der S'tad Nttllpoort, bl. I•>g-IJm. 

I 

der eerste jaren d('r zeventiende ccu\v~ ' er
,·ielen ook die aanhoudende en hehulpzan1e he
trekkingen onder de steden onzer ku t. l)e 
lui1nige gezegden of spreek,Yoord('n ,,~aardoor 

het volk heden sotns op ecne of andere naburige 
zeestad zinspeelt, zijn zonder den n1insten t'v(jfel 
Yan jongere opkon1st. 

Laten '\rij een1ge feiten aanstippen. 
In het opzicht dat ons hier bezigt houdt begint 

de zestiende ecu,,- n1ct een ]angdurig gt"ding, YÖÓr 
het Parlen1ent van Parijs, tusschcn de Drie 
\''laan1sche Zeesteden en een en Schot, Joris Ceton, 
die buit gedaan had ten nadeele hare Yisschers'. 

In den loop Yan het jaar 1S2g ,,·ordt Adriaan 
Marchant nJet n1ecster Jan J)eschaull: nanl<.'ns de 
J)rie Zeesteden naar Frankrijk gezonden, on1 Yan 
den koning de Yernietiging te bekon1en der kaper
brieven door Adriaen de Brehaulte, heer van N euf
Yi11e, Yerkregen, ten nadecle der koopYaardcrs van 
Oostende en andere plaatsen. 

J)ezc zending 'verd l11C't eencn gunstigen uits]ag 
hekroond2

• 

'!\lij hebhen de san1en,, .. erking der drie zeesteden 
re ~ds gadegcslagen jn de geschillen nopens het 
\'V eerdschap in andere steden en in die tnl't de 
l{ouaanschc kooplieden. Ten jare rSo4 \\'as hl't dt· 
uitlandschc, en in het hijzondPr de Dor<lrechtsch(· 
haring, die de 1 )rie Zeesteden· tot gcn1cene 'verJ~ing 
aanzette ; in I S26, de zceU\Yschc {( Yoorvang )) , 
\Yaarop er te l~ijsl~l, als n1erk, een roodl· hanic-r 
gesteld 'verd, ten nad('<\1e, schijnt het van den 
y]aan1schcn kaakharing . 

Jictzt."1fde jaar hracht nog andere ge,vichtigc 
punten op de dagorde (lc r Ycrgadcring( n onzer 
J)rie Zeesteden : de 1\nt\vcrpcnarcn, itnn1ers, 
stelden op hunn<'n cc voo1·, ang )> het n1t rk van den 
<< loc at< r >> der gczeidc stcd<·n4 • H ct 'olgendc jaar 
'vas er a],,rccr spraak \·an het vjscl1mcrk 'an 
Ant,verpen~. 

])en 16 october I5J.i deed ()ostende een \'oor
stel ,.a11 't_ rhond onclt r de J )ric Zeesteden, krach-

tens hchYclk het dezen hunner 'isschers, di(• de 

(1 Rekeningen Yan Oostende en .. ·Jeup JOJ1, 1499 en ,·oJgcndt.'. 
Charters dezer laatste Sta.d. 
(z) Rek., fo -+3-
(JJ Rek., fo 48. 
14 Rek., fo 410 

(5~ Rek., f) .p .. 
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eene of andere dier drie havens kwan1en binnen te 
zeilen, die haven n1ochten verlaten zonder aldaar 
hunne vangst kaakharing of versehen haring te 
koop gesteld te hebben1

• 

Het nieu\v n1erkteeken dat tnen te Vlissingen op 
den kaakharing stelde2 

; de verkoop van zeeu\v
schen haring te Rijsel en te Valenciennes3 ; einde
lijk het verbod, in laatstgenoen1de stad, van den 
kaakharing der Drie Zeesteden « metten n1arcken 
van roone » te teekenen, waren de drie vraagpunten 
\vaar1nede de vereenigde zeesteden zich in r538 te 
bek.o1nn1eren hadden-l. 

Gedurende het jaar rS42 zien wij te Nieupoort 
de afgeveerdigden van Oostende en van Duinkerke 
twintig keeren hunne an1btgenooten van eerstge
noemde stad kon1en bezoeken5 • Ten jare r56o 
zochten de drie steden tniddelen om den verkoop te 
beletten van het << westersch, frauduleus, nat en 
rot» garen, in Frankrijk verveerdigd, en voor de 
visscherij bestemd6 • Een jaar daarna hielden zij 
zich onledig n1et het vraagpunt der waardeering 
van den uitheemsehen kaakharing, v1elken de 
vreemde kooplieden die de haven van Nieupoort 
bezochten, van zin waren naar de zuider
markten te zenden tegenstrijdig n1et de keuren 
dier stad7. 

Het zij hier in het voorbijgaan gezegd dat uit 
het voorgaande de uitsluiting niet dient afgeleid 
te worden, uit het vak der gen1eenzame strevin
gen der Drie Zeesteden, van andere stoffen of 
vraagpunten dan deze die de v.isscherij recht
streeks aangingen. Mettertijd vereenigden zij hare 

pogingen telkens alle drie of slechts twee harer 
dezelfde belangen te bevorderen of te verdedigen 
hadden, zooals in r53r, het vraagpunt der steeds 
toene1nende verhocging van het geld8 ; in r53z, 
de uitvoer der vlaamsche granen; in r538, de 
nijverheid van het zout9 en zoo voort : niets ont
snapte aan de geineenzame werking der drie 
visscherssteden. De gesch1edenis dezer belang
wekkende vereeniging - si licet parva cantponere 
1nagnis - brengt ons het bondgenootschap te 

• 
binnen dat de drie groote steden van Vlaanderen 
in de middeleeuwen vereenigde. 

Eene volledige geschiedkundige schets der 
gen1eene werking der Drie Zeesteden van Vlaan
deren ligt buiten ons bestek en zou eene herhaling 
teweegbrengen, verder, van feiten yan dewelke er op 
eene andere plaats van ons \verk, te \Veten in het 
verhaal der beroerten der zestiende eeuw, spraak is. 

Nochtans biedt de geschiedenis der Drie Zee
steden van Vlaanderen eene zijde aan die te 
belangrijk is 0111 hier geene bijzondere plaats te 
verdienen. 

Tot hiertoe hebben ~ .. ij de vereenigde zeesteden 
werkzaam gezien ter beschern1ing der belangen 
der visscherij op het vasteland. Niet n1inder 
belangwekkend is de geschieJ.enis van hare werlcing 
of liever van hare san1enwerking in het vak der 
beschern1ing der visscherij op het gebied der zee, 
tegen vijand en zeercover, door het betrachten 
van onzijdigheid of van vrijgeleiden en, desnoods, 
door het gebruiken van verdedigingsn1iddelen. 

~· 

§ 6. Verwering tegen den Zeeroover. 

Het \\Toord zeeroever kon1t onze pen te ont
vallen. Zulk eene ruime plaats bekleedt de zee
roever in de geschiedenis der visscherij van 
Vlaanderen, dat er een geheel hoofdstuk aan dit 
onder\;verp alleen zou kunnen toegewijd \Vorden, 
indien \vij over 1neer plaats beschikten. 

Eene ware plaag was toenmaals de zeerooverij, 
de plaag van koopvaart en visscherij, in oorlogs-

(1) Rijksarchief reg. nr 37356, (jaar 1533), fo 42 v. 
(2) Rek. I538, fo s,l. 
(3) Rek. 1538, fo 5o. 
(4)Rek .I 538~ fo5rv . 
(5) Rekening Nieupoort, 1S42. 
t6J Rek. Oostende, fo 38 V. (Rijksarchief, nr 37383) . 

(7) Rek. Oostende, fo 43. 

tijd, wanneer de kaapvaart het eenigst n1iddel 
'vas \vaarmede de oorlog op zee gevoerd werd, 
en n1eer dan eens tot zeerooveri}, ten nadeele van 
de onzijdige schepen zelven, overging ; ja tot in 
vredestijd toe. 

Tot diep in de zestiende eeu\v vindt 1nen zee
lieden die zich op dat eerloos en roekeloos doch 
winstgevend stieltje toelegden. 

In de eerste jaren der XIVe eeu\v stuurden de 
invvoners van Oostende, Blankenberghe, Sluis, 
Ter Mude, Ardenburg, Biervliet, Oostburg, 
Duinkerke, Nieupoort en Lo1nbartside klachten 

(I) Rek. Oostende, fo 4Sv. · 
(2) Id., fo 46 (Rijksarchief, reg. nr 3738J). 
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naar den graaf ,,an Vlaanderen, ~·egens de scl1ade 
l1u11 op zee dooi· de Engelscl1en ,,eroorzaa!(t. 
I11zonde1·l1eid !..:laagden de ,,issche1·s ,,an Blanken
be1·g·l1e o,,er dade11 ,,a11 roof begaa11 i11 cle11 
wape11stilstand tusscl1e11 F1·anl..:rijl{ en Engeland, 
,,a11 1297 tot 13101

• 

De 1·el{e11i11ge11 011ze1· zeestede11 - ,,ijftiende en 
zestie11de eeu ,,ve11 - staa11 ,,al aa11sti ppingen ,,an 
zeeroo,·e1·s ,·an alle natiën: Engelsche2

; Schotsche,; ; 
B1·etoenscl1e - 11,1111elijl..: de 1·00,,ers va11 Mont
Sai11t-Michel, Saint-Nicolas e11 Saint-Mala, waar
va11 er· in 1433 en 1434 spra ... 11..: is-1 ; Hollandsche en 
Zeeuwscl1e5 ; F1·ansche - ,,an Dieppe onder 
andere, dat be1·ucht zeescl1ui111ersnest0

• 111 l 47 l 
na111e11 de F 1·anscl1e11 111et 111i11de1· da11 zes 
,·laa1nscl1e schepe11, ,,•aa1·,,a11 t,,·ee va11 Ooste11de7 • 

flet ,·e1·lies ,,an schepen en 11etten en de kosten 
,·an 1·antsoenen, te Sca1·borougl1 en elders door de 
Oostendenaren geleden e11 betaald, schatten deze 
laatste op ongeveer 5o duize11d l..:1·011en~. 

Het gebeurde so1ns dat de stad ge111achtigd 
,:ve1·d 01n l1et losgeld harer· ge,·ange11e , ,isscl1e1·s 
gedeeltelijl..: op ha1·e rekening te stellen . 

In l1et jaar 1435 11a111en die ,,an Mo11t-Sai11t
Michel Rike~1aert Aloud , ,an Oostende ge,,angen 
e11 stelden l1e1n op rantsoe11. De stad zo11d eene 
af,,ee1·diging naai· Gent 0111 1r,et deze de1· ande1·e 
<< s1nallen steden ,,an de11 zeecand >> aan den 1·aad 
des Hertogs en aan de Vie1· Leden l1u1111e J..:lacl1ten 
te ke11ne11 te geven9. Men ,1e1·l..:1·eeg ,,an de11 Vo1·st 
<< lettren ,,an 111ae1·l..:e >> op B1·eta11j e alsool..: eene 
---·------------- - ---------

(1) è'<,., 1233-ï, 1362, rJ71-3 va11 het J11ve11ta ,,·, ,·an V. Gailliard. 
\2) Onder andere menig·e voorbeelden : i11 den loop va11 het jaar 

1403-4 werden Jan \Vil lis en zijne vennooten door de Engelse hen 
op zee vermoord, terwijl zeker Jan Co,·ent met zij ne gezellen te 
l<.ales gevoerd en op losgeld door hen gesteld ,,·erden. 

\3) Ve rekening van het jaar 1423 Sj>reekt van de zeeroovers ,a11 
Sch otland, die eene11 Oostende11aar, 1Vleeus \Vouters, z ij11 sc!11p 
ontnan1en en het in de have11 van \Vi11cl1elsea, 1n Engela110, 
binnen voerden. 

(-1) Rekening der stad Ooste11de (l{eg . nr 37261 v.h. l{ijksarchief. _) 
(5J Rek. 1440 . 
\6 In 1445 na1ne11 z ij eenen Üo3'.endsche11 s tuurman 1not zi jne 

vennoote11 gevangen en zijn schip in beslag; zu lks , be,,·eerde de 
kapitein van Dieppe, ter oorzaak va11 800 salvators schade door 
de Vlamingen gepleegd . 

(·1 1 Rijksarchief, Reg. 37298. - Zie !1ooger bi. 76. 
18) Art. 53 va11 het antwoord op dè klacht van 1483 (C harterboek 

fo 130 v.) . - Zie art. 75 (f0 134), nopens de fransche zeeroovers. 
(9) I{ek. 1434: « Item tip den V IJ0 n dach jn maerte zo ,vare11 

« ghesent te Ghent Jacob Boudelood ende Andries Gheselin amine 
« ·aldaer met den andren s1nallen steden van den zeeca11d mine 
« heeren van den rade ende den 1111 leden te kennene te ghevene 
<< den groten quest scade ende achterdeel die de zeerovers van 
« Mons-Sint-Michiel ende Malo daghelix da<le11 onsen porters 
<< visschers ziinde, biddende hemlied~n dat zy 011s de hancl leenen 
<< wilde zo dat daer of re1nedie ghescien machte ende waren de 
« saken doe uteghestelt. » 

cc sat1,,egarde tieghen allen personen ons niet wel 
cc ~·illende >>' . 

Verscl1eide11e 111alen grepen onderhandelingen 
plaats tusschen de steclen Oostende en Nieupoort 
01n door· , 1e1·eenigcle pogi11ge11 de \'e1·lossing te 
beko1nen ,1a11 hare op losgeld gestelde poorters 2 • 

Onze stad betrol{ ,1óór de ,;vet ,,an het B1·ugsche 
Vrije zekeren << ,,rijlaat >> tot betaling eener som 
va11 14 engelscl1e nobels, ,,001· de~1elke de reeds 
genoe1nde Aloud te Mont-Saint-Michel had borg 
gesproken3 • 

Op voorstel de1· co111111issa1·issen ,1001· l1et onder
zoek der stadsrekening, en met goed!{euring ,·an 
scl1epene11 e11 11otabelen, ,ve1·d e1· uit de stadskas 
een hulpgeld gege,1_f11 tot betaling ,,an Alot1d's 
losgeld•. 

So111tijds l1ielpen de D1·ie Zeesteden het los
gelcl betalen ,,an elkanders gevangen genomen 
, 1isscl1ers5. 

De gescl1ied!{u11dige ,vaa1·l1eid , ·erplicht ons 
hier l)ij te ,,oegen dat op het stul{ ,,an roof ter zee, 
de vlaa111scl1e zee,·aa1·ders en ,,issche1·s niet altijd 
eene louter lij clende rol speelden en dat de ont-
1noeting ,,an eenen Oostendschen zeeroo,·e1· juist 
geen buitenge,voon \1erscl1ijnsel ,vas0 • 

Ee11ige feiten l..:01ne11 , ·e1·de1· ter aanstipping die 
ons gezegde sta,1 e11 . 

(r) ,, Item den XVI '" <lach jn hoyn1aend zo ,vare11 g·hesent te 
,, l{1sele Andries Ghiselii11 ende Jan Lotin, omme aldaer te ver
" volghene met der ,vet va11 der :Nieuport e11de met der ,vet ,·an 
« L o1nbaertshide, ,·oor onsen gheduchten heere ende Prince over 
« hare bescadeghe poorters ende te vercrighene over deselve 
« bescadeghe va11 h etn lettre11 va11 mae, ke, te dien hende dat Z)' bi 
u dien mochten up de nati e van Breta11ie ende up h aerlieder goet 
« ver-:ouvreerende l1aere , oor,eide s.ade, ,velke lettren zy ver
« c.:r eg·he11, voort 01n1ne te vercrighene a11 011sen voorseide11 
u gl1educhten hcere ende Pri11ce o,·er de g hemeene steden \'a11 
« üos th e11de e11e sauvegarde tieghe11 alle11 personen cns n iet ,,·el 
,, ,villende, " 'elke zij oec ,·ercreghen.»- L. G1lliodts, J11v., VI, bi. 540. 

( i) « lte ,n den XJ 0
J dach jn i11 hoy1naènd zo quamen 

1• t ü os the11de g·helast a11 de ,vet t,vee ,vethot1ders ,·a11 der :N iett
" port als J uris Van Score, de b11erchmeestre e11de ee11 ziin gheselle 
u omme al11och bistandichede Ie hebbene tip dat die \'a11 Mons
" Saint-Michel c11de Malo g·hevanghen hadden t,vee visschers ,·an 
u der Nieupoort ende ee11 van L ombaer,shide e11de daer,oe 
« g·herenso1111eert, versouke11de dat ,vij va11 dese11 zottden ,villen 
« l1elpen l1emlieden volghene vor 1ni111c11 !teere mids dat een 
« I<ike,vaert Alo11d, onse portre, van de11 voorseiden ro, ers oec 
« o-heva110-he11 ,vas 01nme daer of remedie ... " Zie ook de reizen-

"' " rubriek dezer reke11ing·, 4 oogst e11 26 januari). 
(3) lbiclem. 
(4) Ib. 
\5) « ltem g·hegheve11 ee11en poortre va11 Duttnkerl,e ter beede 

,, van der stede voorseid in l1ulpe ,·a11 sine11 rencoene den J 11gl1cl
« schen mede te betale11e XXII II s . » 

l{ek. Ooste11de 1419. (llijksarchief, Reg. ni- 37250). 
(6J Em . Varenbergl1, Messager des Scie11crs Hisloriq11es, 1870, bi. 275 

en 1S71, b. 55. 

, 
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Tot hiertoe hebben "vij eenige stalen van zeeroof 
aangehaald van de Yijftiende eeu\,r. In de zestiende 
ging het al niet veel beter . De regeering van 
Keizer K arel V is geken1nerkt, in het opzicht der 
gebeurtenissen op zee, door de oorlogen en 
moeielijkheden \Velke hij aanging of t e onderstaan 
had n1et Franschen, Engelsehen en Schotten, \vier 
vijandelijke h andel,vijs en onderne1ningen een 
schrijYer aan de jaloersebeid "vegens alle n1oge
lijke ont,vikkeling onzer zeevaart en visscherij 
1neent te n1oeten toeschrijven x. Van elk dier natiën 
hadden onze Yisschers t e lijden. 

H et is echter onze 1neening niet de geschiedenis 
uit t e putten yan deze soort van fei ten , \vaa rvan er 
nog Yerscheidene belang\vekkencle in ons T\veede 
Deel ter vern1elding voorkon1en zullen. 

't I s in dit Yak yoora l, hebben 'vij hooger gezeid, 
dat de vlaan1sche zeesteden in het algen1een en de 
Drie Zeesteden van Vlaanderen in het bijzonder de 
n1erkweerdigste be"vijzen van har en vereenigings
geest hebben gegeven. 

Op handels- en vredeverdragen \Vaarin de 
vlaan1sche visscherij duidelijk begrepen \verd, en 
\Vaarvan dat Yan 1489 een der voornaan1ste is 2

, 

heb ben -vvi j reeds gezinspeeld 3 • 

In tijden van oorlog n1oesten de zeesteden dik
\Yijls Yan de regeering voor hare visschers en zee
vaarder s t oelating vragen 01n zekere zeeën te 
bevaren of havens te bezoeken, toebehoorende aan 
de nabijheid of aan het gebied des vij ancls , onder 
voor,vaarde van n1iddelen tot verdediging aan boord 
t e ne1nen . Andern1aal vroegen zij ~geleibrieven van 
den adn1iraal der oorlogvoerende n1ogendheid . 
Zulke brieven verkregen zij in 1492 van Frankrijk4 . 

Bij brief Yan der den oct ober r 5r 3, Yerleende 
H endrik, « koning van F rankrijk en Yan Enge
land n , op verzoek van K eizer K arel, aan de 
onderdanen van dezen laatste , toelating on1 ge
durende den oorlog haring , kabeljau\v en andere 
"varen naar Frankrijk en Bretanje over zee te 

-voeren:> . 

(1) La diplomatie coucentant les affa lrts maritimes dts Pays-B as, vers 
l~ milu u du XV Je szècle, j usqu'à la trève de Va ttcelles, door M . Ch . P iot 
(Bulletzn. de l'A cadimie royale des ScieJlces, des L ettres et des B eaztx-Arts de 
Btlg!qur, 1875, b . 817-868 . 

(2) E ene Bladzijdt, (en z .), bl. 44· 
(3) Bl. 58, 2 e kolom. 
(4 \ Reg. 37 JeS . Zie ook het pas aangeh aald werk. 
(5) Charter boek, fo Sr v. - 82 v. 

N a den veldslag van P avia zonden de aan de 
zee palende provinciën in haren eigenen naan1 
afgeveerdigden naar Frankrijk, on1 eenige \Vaar
bor gen van vrij\Yaring Yoor h are visschersschepen 
te bekon1en . D e Staten van H olland vvenclden zich 
tot het hof Yan L onden, al\vaar Ad1n iraal Adriaan 
van Burgendie aan H endrik VIII een voorstel van 
onzijdigheid ten hunnen voordeele tnoest indienen. 
l\tl argareta van P arn1a ste1nde er in toe een ver
drag van \Vapenstil?t and tnet de afgezanten van 
L ouis a Yan Sa vooie te teeken en, de"\velke , aan
Yang nemende den 26 juli rS2S , den 3r decen1ber 
nadien eindigen n1oes t, en in den\velken er bepaald 
\verd dat de haringvisscherij intusschentijd niet 
gehinderd zou \Vorden 1 • 

T en jare rS4S verzochten de Drie Zeesteden 
van Vlaancleren « transport ende yssu\vc van den 
harinc ende·Yisch by der zee »2

• 

In r55I betrachtten dezelfde steden de toelating 
0111 haren haring in E ngeland te mogen Yerkoopen , 
n1its betaling van het recht yan r j2 o j 0 3 • 

T evens vroegen zij van de regeering dezelfde 
brieven Yan zekerheid voor de visscherij van 
N orn1andië als zij hoopten t e beko1nen, ten gunste 
der Vlaan1sche Yisscherij, van den koning van 
Frankrij k4. 

Tijdens den oorlog n1et Frankr~k, tenjare rSS7, 
zonden de schepenenraden van O ostende, Nieu
poort en Duinkerke eenige hunner an1btgenoot en 
naar het H of te Brussel , 01n \vapenstilstand te 
verkrijgen yan Vlaanderen en Frankrijk. D aarin 
niet gelukkende vroegen en verkregen zij « saulf
conduit ende transport » van hunnen kaakharing 
op F rankrij k5 • 

D och geleibrieven en onzijdigheidsverklaringen 
bekwan1 tnen niet altoos en op verbonden6 , overeen
ka insten en \Vapenschorsingen viel er toen nog 
1ninder dan heden ten dage te steunen. Men n1oest 
zijnen t oevluchttot eene doeln1atigere beschern1ing 
nen1en . 

Er \Varen drie n1anier en van verd-ediging der 
Yisschersvaartui gen in z\\·ang . De 1ninst voordee
ligste , t ot devvelke men slechts in geval van gebrek 

( I ) Zie Al. H enne, H istot·re du Règne de Charles-Quint az B tlgique, 

IV, bl. 47-So. 
(2) Rek. der stad, fo 44 · -Zie hooger b l. g8. 
{J) Rele fo 49 v. (Hijksarch ief, n ~" J 7374). 
(4 ) Stadsreken ing, fo 47 v. 
(SJ Rek.I557 {Rijksarch ief, Reg. nr 3738o), fo 55.- Zie booger bL g8. 
(6) In den loop van het jaar 146o word t het verdrag van << entre-

cours ,> van den koophandel met E ngeland verlengd . De Stad 
Oostende wordt ver zocht hare verbandsbrieven te d ien einde te 
g even (Stadsrekening). 
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- =- -
a.m uYereenkom"t ziJnen tot•vlucht nam, wa. de 

• 

vcrdediuin•r \'an elk op zichzelf: dit noemde men 
b b 

" op .t1_111e pluebt en ~l\'cnturc Yaren 1 
''· 

Ecne andere manier Yan VL'nlediging tegen den 
zcL'YlJ<111ll hetluidde men Joor de benaming 'an 
11 get\\'orcnen Yaren. ll D1e ::.prt:"ekwijs, welke onze 
:,t;ubn.·l,cningL'n Yermelden• zonder ze op tL' hclde
l'L' n kunnen wij toelichten door ecnc oorkonde uit ' -
het arch1 f der t<Hl \'t'ere in Leelanü\ wier stuur-

• 
lieden lL'n i<~rL' I5+2, \'Îer in getal, het verbond 

• 

aang<t<U1 onlkr eeJe, elkander in de aansl.tandc 
haringteelt getrouw bij te staan en tot den Jood 
te beschermen, op \'OorwaarJen Yan onderlinge 
schadeloo_, telling yoor de spoedig aangebrachte 
hulp, in gcYal van rooversaam al; van onderlinge 
raadpleging wegens het staken der Yangstreis ; 
Yan gemeenzame hestrijtling der Yerzorgingskosten, 
in geval van wonden van den vijand bekomen, en 
eindelijk Yan betaling, op gemeene kosten, Yan het 

' Yernielde geschut. 
D e meest in Yoege zijnde verdedigingswijs 

bestond in het uitreeden Yan oorlogschepen of 
lieYer <<rcdeschej>m, bestemd om den \Tede te 
bewaren. De "Vredeschepen '' \'reetscepen4 of 
r ' rcitsccfcn5 , moesten de Yisschers op zee (l con
Yoijeeren" '' • 't is te zeggen llgeleidem>. Vandaar de 
benaming Yan « conYooischepen )) , die insgelijks 
in z"·ang \Yas. In Engeland noemde men die 
schepen 11 'aftcrs7. Doorgaans geschiedde de toe
reeding \'an zulke schepen op den voet der samen
werking van Yerscheidene zeesteden. 

Alle oogenblikken is er in onze stadsrekeningen 
spraak Yan zulke schepen8 • Nemen wij bij \'Oor-

(1) :4 juli r553. F• 26 :«Was ten zeiven daghe ghelezen wpie 
van de let:re van mynheere Van Heecke O\erzendende copie van 
de lcttren by de Majesteit (I) ghescre,·en an rnynheere Van Be\'ere 
daerby gheconsenteert was eenen yeghelick te varrm ltr harync
r:at.-1 "P Z)'PI pluc/Jt mde avtntl<rt. \V as g heresol\·eert die van Heist ende 
\\'ilravesyde dan of t adverteeren ». 

- Pluebt = fortuna, penculum (Kiliaen). 
Brugge, 8taatsarchief, Reg. n•· 24, fo I3r ,., 
(2] Rek. Oostende I56<)-7o , f• 47 v. Eene ,·ergadering der 3 zee

steden wordt ge,·raagd door de Stad Oostende « om me met clean
« deren te adviseren eeneg-he bequame miJdele hoe men de 
" anstaende haerynckteelt zoude ghebruucken jeghens de jnvasien 
«van de piraten, t zy met copvoy, gluzwoorm te vatrm, ofte anders-
" SlflS ... l) i 

i3 1 « Besdiry,·ing der Stad \'eere "• door Jacobus Ermerins, 
tweede stuk, bi. 282-4. 

(4) Glossaire jiama11d, bl. 524. 

(5 ~- De Pauw," De Rek. der Stad Gent" (r336-I3.jg), passim. 
(6) Rek. Oostende qS7: « ... Zekre quanttteyt \'an vreytscepen 

« om me de \'isschers mede te convoyerne ". 
17) W. De Caux, op.cit. 
{S) Zie o.a. die over de jaren I43S, IHI·.p, I.j45, qs,, 14SS, 

r487, I49S-6 enz 

-- ---=---=-~-·--:-=-----===---:c-: 

beeld die \',\11 het jaar 1457 dewelke daarover 
cenigc mcldcnswcerd i ge gegevens inhoudt. 

In de ccr.,tc dagen der maand m 'Î van dit jaar 
greep er in den Brie!, in Zuid-Hollan~, C'ene 
vcrgadering plaats ,-an de steden en dorpen \'an 
Vlaanderen, Holland en Zcclan(l, <l hem ghenee
rende ter ~.:ce, )) om een voorstel van oorlogs
schepen-uitrusting, uitgaande Yan de twee laatst
genoemde gc\\'estcn, te bespreken 1 • Nadat er door 
de hu rgcmcesters onzer stad aan de schepenen 
\ 'an het Brugsche Vrije O\"er die vcrgadering 
\'erslag gedaan ge\\'eest was en men ondersteuning 
Yan de \'i er Leden had afge\Taagd•, trok ecne afveer
diging der vlaamsche, hollandsche en zeeuwsche 
zeesteden, in het eerste van juni, naar Brussel, 
bij den Hertog ,·an Burgondie, ten einde hem 
octooibrieYen te nagen om vredeschepen te mogen 
uitreeden, alsmede l< executiebrieven )) tot het 
lichten der nooclige penningen, die door de 
Yisschers te betalen· waren. 

Deze brieven bekomen hebbende, sloeg men 
zonder tijd te verliezen de hand aan het werk. 

Den 21 juni komen de steden onzer kust -
Sluis, Blankenberghe, Oostende, Lombartside en 
Duinkerke - te Nieupoort bijeen. 's Anderdaags 
kwamen \'erscheidene stuurlieden ,·an Oostende 
en Walravenside daar ook-1

• 

Om de kosten der uitreeding te bestrijden, 
besloot men eene buitengewone belasting op de 
haring,·angst, namelijk 26 schellingen en 6 pen
ningen parisis per last, te · leggen. Duinkerke 
achter, in ween-vil der voetstappen gedaan door 
die van Nieupoort, weigerde in de onderneming 
deel te hebben4. Men zocht een schip te Boulogne, 
doch vruchteloos5. 

Den 28 juni reisden twee oostendsche schepenen 
Sluiswaarts om een schip te koopen, l< daer J acob 
« yan Varschenare als hooftman der \'isschers 
<l mede compare(e)rde >>, doch zij keerden, schijnt 
het, mwerrichter zake terug. Inderdaad een paar 
weken nadien gaat Pieter Meegoet, schepen der 
stad, de Heeren van het Brugsche Vrije eene 
cl clachvaerd >> te Sluis voorstellen, daar er in de 
haven dier stad <l menichte Yan scoone scepen " 
waren aangekomen. Dit voorstel \\'ercl bijgetreden 

(1 ) Stadsrekeningen van Oostende en Nieupoort. 
(2) Hek. Nieupoort. 
(3) Rek. Nieupoort: « Den XX•1• 11 dach jn weJemaend Jen 

« stiermans van Oostende ende van 'Vaelravenside, llll cannen 
C< wyns, lil [ llll s. " 

(4) Ib. Reis van z 1 juni. - Zie ook rek. Oostende. 
(5) lb. Reis ''an z; juni. 
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en dientengevolge ging tnen dervvTaarts en huurde 
1nen een spaansch karveelschip, « daer Victor 
Cortz\veert hooftman of \Vas », Yoor de somme 
yan 101 [ grooten. 

De karYeelschepen (fr . : caravelle, spaansch : 
carabe/a.) \Varen in de XVe en XVIe eeU\Ven, Offi 

reden bijzonderlijk hunner snelheid, \Vaartoe hun 
ronde n1aar lichtere yorn1 niet \veinig bijdroeg, 
veel in gebruik . Zij behoorden tot de klas der 
groote vaartuigen en \Varen n1eestal voorzien van 
een voor- en stuurplecht. 't Is n1etzulke schepen dat 
de Portugeezen hunne ontdekkingsreizen deden, 
en dat Christoffel Colon1b naar de NieU\Ve vVereld 
YOer. Een vierkante hek en driehoekige zeilen 
onderscheidden dit slag van vaartuigen. 

D e stad Oostende betaalde aan \ lictor Cort
Z\veert de son1 van 35 i- 2 s . parisis voor « bussen, 
glavien, taerghen », bogen, geschut en andere 
« abile1nenten van oorloghe >>, boven de baat die 
haar later van den verkoop eeniger stukken toe
k\vatn r. 

De stadsrekening vern1eldt geene bijzonder
heden nopens de ben1anning. Niet on\vaarschijnlijk 
zal zij dezelfde sterkte gehad hebben als die van 
het oorlogschip van 147 -t, dat 88 personen aan 
boord had, \vaaronder t\vee « hooghe boots
inannen >>, eenen stuurn1an, eenen timmer1nan, 
eenen \Vapentnaker, eenen klerk, eenen loods, 
zeven « tron1pers >> of tron1petblazers, benevens 
twee schaftn1eesters of botteliers, vier kwartier
n1ee~ters, eenen dokter (surgien) en eindelijk eenen 
kapelaan2

• 

De gebruikelijke borgtochtsbrieven, \vier betrek
king tot de uitreeding niet vermeld \vordt, werden 
in de handen gelegd van Frans De Wispelare, 
door den Vorst daartoe aangesteld 3 • 

Son1tijds - het is hetgeen gebeurde in 1457, 
gelijk \Yij gezien hebben -huurde n1en een schip . 
Andern1alen \Verd een vaartuig daartoe gekocht, 
het,velk n1en naderhand \veder verkocht. 

De kosten van het convooischip dat in 14794 

<.loor Oostende, W enduine, Blankenberghe en 
Heist \Yerd uitgereed, beliepen tot boven de 
2600 [ . 

( t ) Rek. Oostende (« Diversche » kosten). Die voorwerpen 
werden gelegd in de twe~ schepenhuizen. 

(2J Eene BladziJde (enz.) , bl. 1.7. 
(3) Stadsreken1ng. Defolios der rekeningen dezer eeuw zijn niet 

altijd genummerd. 

(4) Reg. 373o6. 

Ten jare 1522 kostte het conYooischip 1440 [ 
parisis ; men betaalde 44 [ voor het « engien )) 
(stuk geschut) en Igo [ 14 sch. 16 penningen Yoor 
de proYiandeering 1

• 

Om de onkosten dier uitreeding te bestrijden 
legden de aandeelheb bende zeesteden, n1et toelating 
van den Vorst, eene buitengewone belasting op de 
vischvangst. 't \V as het geval onder andere in 1441, 
14S7, I557. 

In 147 42 trof de belasting niet alleen de opbrengst 
van kaak- en korfharing, n1aar ook - onder Yor1n 
van tienden penning - de \vinst der huurknapen. 
Die 1naatregellokte geschil en beroerte uit onder 
de stuurlieden van Oostende en hunne huurlieden3 • 

Son1s - zooals in 147 I, toen Oostende en Blan
kenberghe eene toelaag Yan 1So [ grooten voor 
hun oorlogschip bekwan1en4 - vroeg en Yerkreeg 
n1en de geldelijke ondersteuning der regeering. 
Zoo iets \Vas in de eerste helft der zestiende eeuw 
herhaaldelijk het geval, n1et de oorlogschepen 
door de vier Ledef.l van Vlaanderen ter bescher
n1ing van zeekust, zeevaart en visscherij uitgereed 5• 

Er valt hier te ben1erken dat, in den loop der 
zestiende eeuw, de regeering der Nederlanden 
verscheidene n1alen onze zeesteden niet slechts 
door klachten en vertoegen bij de vreemde 
mogendheden, 1naar ook door geldelijke hulp, tot 
het uitreeden van oorlogsschepen, ondersteunde . 
Doch daar bepaalde zich over het algetneen hare 
tusschenko1nst. Eenige gevallen uitgezonderd,nooit 
heeft zij ernstig de hand aan het \Verk geslagen 0111 
onze afgunstige naburen eens eene duchtige klop
ping te geven en een einde n1et dat spel te maken6 • 

De bijzondere rekeningen der oorlogsschepen ter 
beschern1ing der visscherij en koopvaart van 
Vlaanderen liggen be\vaard in de archieven van 
Nicupoort7 en yan Brugge (Staatsarchief)8 • 

De visschersdorpen ook hadden hun aandeel in 
de onkosten der uitreeding Yan « vredeschepen9 )>, 

(r ) Reg. 3ï345 . 
(2) Eme Bladzijde (enz.), bl. 25-26. 

(3) Reg. 373'JI. 
l4) Reg. 37298. 
(5) F. Priem, Prée~s aualytique, lil b. 229, 247,255. 
(6) C. Piot, 1. c. 
('! ) Vijftiende eeuw { I-J.7 4J en zes tiende (r522, r553, I 55-t)· 
(8) Zestiende eeuw r336, 1537, r538, I542, 1543, 1544· Eenige 

der uitreedingen betreffen de visscberij in het bijzonder. Gedrukt 
in : Précis analytique des Documents que renferme le Dépot des A 1 chives de 
la Fla11dre Occidmtale à Bruges1 par F. Priem (Brugge, 184S), 
~·· Reeks liL - l{on. B oekzaal, HS. 16838. 

(9) 1474. Rekening van het oorlogsschip, archief der Stad Nieu
t){)ort. Z1e H.!alrarensiJdt, bl. 20-21. 
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alhoe\V l lit so1ns tcg ~ nka ntjng out 111 ett van 

hunn nt ~'t ere. t \\7 a.., het g 3 Val ti:\n jare.:~ I 5_1. Er 
,,.a ~praak Yan de. uitru ting van z;'!\s ... "hepen 01 
d ... ku~ t Yan '1Ic. and ren. l uink rke en I ienp lOrt 
z ud n ~ r Ik t\'t · lev ~ren, astend n ~n di~ 

van luis, H i ... t, Blank nh rgbe, \1\Tenduin ~ n 
Ra ,·er idt: lYt:zatilenlijk o )· "en, Yan 1 o Yat ~n, ter 
b ~ch~ern1ing dt:r yj ·'. ... chers d r c< cl ncne ringh ~ >l. 
1 e vi ...,chcr van \~T(";)nduint nel er vo I r\v~ndse1 

dat zij '-ól cht n1 t z s 1 o t n en dan nog n1aar 
(( tor I eend r ne ringh » "" r ~n, on a Heenlijk e n 

f t,,~ ~ •)" tijd F:)n in z bl Y n, \YÏ ldt .. n daar in h t: 

,,. ~h I 1 niet van h n r n : z ij \Var en t vr d ~n p 
hunn~~ (( 1luc ht > t L ,·ar ~n 1 • 

G "lijk 111 n k Jut te zien 1 est nd d _) v re\;;niging 
ni~t alleen onder d vlaarnsch~ z ~st ~den : in 
ye,v-i htigo 0111 tandigbdden zo ht :\n d ~ zeested n 
van \ylaanderen Z eland en Fi olland san1 n t .. 

\Yerken 1n en dring~nd geyaar af t n ,,·eren of 
eene rre'Y' n-cht , v,erbet ring te beko1nen. 

I feiten die zulk... be,vijz "n ontbreken niet. 
111 ons bij eeni rre t 1Je

1
)a] -n, stippen \\·ij de bij ' en

kon1~t aan van de afg Yeer li a den der zeesteden 
d r drie gezeide ge\v, " ... t o t 13riel, den 6 n1ei 
I45ï, c< up t 1naken ende caeckt;n van den 
harynghe1

; >> het bezoek te Oost nde, eenige jaren 
later, van Yerscheidene hoiland che '11 z ~ ~u,vschö 
stuurlieden, die 1net onz ~ -chepenen van de be
langen der visscherij kon1en spr ~ken ; de vergade
ringen Yan 14n3, te Brugge en te Nieupoort door 
dezelfde steden gehoud n, te up t n1aken van den 
caecharinc ten ,·erzouckevan den Oosterlinghen>> 2

• 

Een andere tekst bepaalt nog nader het besproken 
onder\Yerp n1et te zeggen : << on1n1e te con11nuni
<< quierne n1etten ghedeputeirde van Hollandt ende 
<< Zeelandt gheenen voor,·anc caecharinc te n1aken 
H voor sen te J acopsdaghe ))";. 

In a pril I 5o I k\vanl een afgeveerd i gde der 
stad Ni~ upoort 1net de '''ethouders van Oostende 
spreken nopens eenen brief geschreven door « die 
------~------------

(1) Stadsreken in~. 
( 2) Rek. Oostende. 
(3J Rek. Nieupoort. 

van li:olland en Zeeland », aangaand'\ den ton
haringa. 

In fel ruari IS27 had, op aanzoek i ~r stad Veere 
(\Va1cheren), eene v~rgadering plaats dt!r :1fgeve ~r
digden der noordsche en zuidsche zeested 3 11, 

nopens den « voorv~•ng »2
• 

\i\l at het g :\bruik ,~an ver\verings.tniddelcn tegen 
vijanden ~>n ro ,. r~ ter ze aangaat, h ~t straks 
v '1·1ne lel feit der hij en kc 1nsten d r zeesteden van 
I-Iolland, Z eland en \ i b1a nel er n, staat niet alle n3 • 

f l1 le jaren \·ijftienhoncler(l \ ht r Vel"Z\Vakte de 
· nsg~zindh iel lp dit gebied. ])e \ ' latningen -

\VÏ [')r viss h rij to ntnaals, blijk C\ns atnbtelijke 
ij f rs \"n n h, t jaar 1 S9 74, den t\Y ~ :.d :.n rang 

oncl nr clez der <h:ie proYin 10n he.kl"edd -
Yerkozcn in alg tn ~ ~nen regel, op zi hz, I ven te 
blij\' n : ,·oorbcelden Yt.Ul dez houding zal 1nen 
aantreffen in h ~t Yer11aal der gcb ~urtenissen der 
zestiende eu,,·, in het '"f\Yt~ecle Deel onzes \Verks . 

Zulks \vas C'\ hter geen beletsel tot hertelijke 
bij ,)~nt ~ olnst ~ n, z lO bij voorbeeld, ten jare 1S64, ter 
gelegenheid eener bijecnkon1st te Brugge, der ver
tegen\voordigers of afgeveerdigdcn van ()ostencle, 
Nieupoort :\n Duinkerke n1et die Yan Delft, l~otter

clatn, Schied ~un t;U Enkhuizen. \ ' la1ningen en 
Hollanders (( f~~ tierden )> te zan1en en boden 
elkander een gastinaal aan, elke natië op hare 
beurt. De onkosten van het gastn1aal gegeven 
door de Drie \llaan1sche Zeesteden 'verclen op de 
rckl·ning dier steden ge!:>tclcl5 . 

---- ----------------------------
(1) Hek . . Nieupaort I5u r; f0 J4 v. 
(( Anthonis De la ~ale, scepenc den XXII I "11 in april ghezonden 

<< tnct Adriaen Van Hoye t Oostende om me Jnet hemlieJen aldaer 
<< te comnntniqrc ang·àende t scri\·en Yan die ,·an Hollant ende 
\( Zcelant van den tonne harin.c ... >, 

t2) Stadsrek. N1euponrt. 
(3) Voor de XV~"' eeuw, zie de Reken. I4·JI-42, 144S, 14GS, 

r.~Q5-g6. 1\ck. 1445: « Item zo waren ghesonden ter Nieupoord 
n Clement \Villaert ende Jan ~·loene otnme aldaer met d . .. te 
u sprekene up t scri \'en \'an dte ,·an HollanJ ende Zeeland an
« gaende den \'TCttscepen. ,, - Lte ook onze BladEijde Jût de 
G .. ·schitclons dtr stad N itupoort, bl. -+n· 

Rek. Nieupoort t5.J3. 
HollanJ en Zeeland werpen het vraagpunt op c.< hoe 1nen den 

haryncteclt ghcbruycken zoude moghen )) . - << Denys Boudeloot 
<c \'an g-hereyst te hebben te Bruc.:ele met die Yan Vlaendren. 
" Hollant ende Zcelant omtne te comnnt nik i ere ,·an den harync: .. n 

(.~) Reg. :q v. h. Staatsarchief van Brugge, fo 128 (9 juli rS4j). 
Voorstel ,·an den I-leer Van Eccke; Hl)Hand, Vlaanderen en 
Zeeland zouden onderscheidenlijk leveren 49ooo guldens en goo 
man ; 32000 guldens en 6o•> man; xgoou guldens en 5o~ tnan. voc'r 
oorlogschepen van t5oo, 1000 en 700 \"aten . 

(_5) H.ek. Oostende x56-t {Hijksarchief, Heg. J7JS7, f<J Sn . 

• 



I I. Bewijzen van belang van handel en nijverheid te Oostende. 

§ I. Statistieke opga7/eJz . 

--.:..---~-

ZorgYuldige bekomn1ernis der ''rethouders, 
' 

betrekkingen n1et den Yreen1de, onderlinge behulp-
zaan1heid der zeesteden : alles legt de getuigenis 
af van de belangrijkheid van YischnijYerheid en 
handel te Oostende, vo0rnaan11ijk in de zestiende 
eeu\v, die 1nen te recht den bloeitijd van het 
voor1nalig. Oostende noen1en 111 ag. 
. Daadzaken en teksten hebben gesproken : nu 

is het de beurt van de cijfers hier hunne be\vijs
kracht te leenen tot staving van hetgeen \vij 
kotnen vast te stellen . 

Wij hebhen in het eerste hoofdstuk van Jit 
\Verk 1 gesproken van den grooten zeevloed die het 
jaar r55g kenn1erkte en van de « on11nestellinghe >> 

\velke, krachtens keizerlijk octrooi, de \Vet al de 
neringen der stad oplegde, 0111 de groote onkosten 
der noodige herstellingen te dekken. 

I-lier hoe\'en \vij van de rekening dezer buiten
ge,vone ontvangst, , .. ol belang\vekkende opgaven, 
nader kenni~ te nen1en. Geheel natuurlijk hadden 
de Yoornaatnste nering cler stad, 't is te zeggen de 
Yisschcrij, alsn1ecle de ver" .. ante nijver heden, het 
grootste aandeel in de' ze « on1n1estelling » . 

l)cn 17 n1aart r55C) (o. s.) \Yerd er «ten bertecke» 
der stad afgekondigd dat alle visschers, 't zij 
poorters of \TeetnclL' lingen, << alhier afv·arende », 

t\vee jaren lang, zouden betalen rS stuiYers Yoor 
elk last tonvi::)ch door hen ter haYen ingeyoerd, 
ro grooten Yoor elk « stabel » of stapel visch en 
2 schellingen grootcn per last haring gelijk Yan 
,,·elke Yang::;t, merk of soort. 

( t) Bl. 4J , r•' kolom en bl. 49, ~·· kolom. 

r Eene buitenge\VOne belasting \Verd \'OOr gelijken 
tijd gelegd op de kuipers, voor « elcken visschere 
« die zy alhier cuupen ende de tonnen leYeren 
« zullen ter harinckteelt » ; 

op de lijndraaiers, \"OOr « elcken Yisschere, tzy 
schip ofte boodt », \Vien zij tou\v leveren zullen, 
insgelijks ter haringteelt ; 

op de bakkers en n1olenaars, voor << el(:ken 
visschere die zy ter teelt backen ende tnalen 

"' 

zullen >> (sic) ; 
op de « scip,verckers », Yoor elk schip of el ken 

boot dien zij ter teelt toereeden zullen ; 
op de s1neden, voor elken Yisscher \vien zij het 

noodig ijzer zullen leYeren, 
en eindelijk op de eigenaren van «tennerieën» of 

taanderijen, Yoor elk vaartuig dat zij « tennen » ?. 

Ziehier nu de Yolledige lijst der \Yeerden of 
reeders Yan het jaar I 56o, n1et het getal en de 
n~unen hunner stuurlieden, het getal en het slag 
hunner v-aartuigen (schepen of booten) en rl~ op
brengst hunner Yerschillende Yangsten. 

N. B. Een but=r 4 eener ton. - De alleen 
staande letters zijn de aanvangsletters der na1nen 
van reeds genocn1de stuurlieden van denzelfden 
'''"eerd. - « U u ter zee » beteekent, schijnt het, 
v-isch in zee door de koopYaarders gekocht. 

( t ) H.ek. der S.-Donaas-proostdij 1521. Posten van 21, 22 en 2J 

october r52I.- Zte JValravtnsijdt , bi. 24-25. 

(2) Getaand, d. i. met den rook van gebrand eikenhout bruin 
gemaakt. 

\ 



I 14 DE BLOEIENDE VISSCHERSSTAD 

De Ooste1zdsche V -isscheri_j ten ;·are I56o. 
- - ------ - --- - - -· -- - -- - . -

1 VANGSTEN ... ., 
Getal en slag s l{ORFREIS VOORREIS TEELT s Weerden Stuurlieden Aard der vangst ;:l van -" r-< >-l td r-< >-l td >-l b() r-< td - Yaartt1igen "' 

0 

" "' 0 

" "' 
0 

" 
0 

IJ> !:l - IJ> !:l - IJ> ;:l > - !:l - - ::, - !:l -- -
1 

" " " " " " " " " ;:l ;:l !:l ;:l !:l ::, ::, ::, !:l 
--• --

I MARC. HANCKE Be1·t. Kie11 I scl1. en I b. 6 IO visch 
I ko1·fharincr t, 

Lauwe1·s Kien 41/2 ,,isch 
18 korfharing 

B. K. 51/2 haring 
18 korfha1·ing 

9 5 haring - deelha1·ing 20 
3 cc uuter zee i ) 

1 L. I{. 32 IO 7 haring 1 

22 deelharing 
2 GILLIS l\1EEST. Gillis Ae1·hout I schip 8 IO , 1isch 

Jans 5, stapel,1iscl1 . 
Jan Goes 5 7 , ,isch 

5,12 korfl1aring 
G. A. 21/2 ,,oorvang 

1 1/2 , 1isch 

17 4 1/2 lharing 
~eelharing , 

4 I 1/2 voo1·vang 
J. G. II , ,isch 

\haring 201/2 5 
1 /deelharing 

3 JER. ÜLIVIERS Ant. Thiesse 2 schepen I 9 6 , ,isch 
(F• Jan) 1 22 l~orfharing 

1 31/2 , 1oor,1ang • 

' 4 , •iscl1 
II 5 haring 

1 5 uit zee 
\ 26 deelharing \ 

Quint. Passcharis l 9 6 haring 
1 3 uit zee 

I deel haring 
Nrc. VELYNCX D. Aerbout 2 sch. en Ib. 5 IO . , ,isch 4 

Bart. Hebbins 4 3 )) 
• 

D. A . 3 5 , ,oorvang 
3 1 visch 

B. H . 16 1 haring 
Jan Beyts . I 1 uit zee 

1 II 5 ha1·ing 
14 t1it zee 

151l2 deelha1·ing 
. D. A. I8 I ha1·ing 

9•/2 uit zee 
241/2 deell1aring 

Fr. Hendricx 13112 2 l1a1·ing 
g,,. uit zee 

Seb . Hébbins I I t/2 deelhari11g 
. 51/2 ha1·ino· 0 1 

22 uit zee 
1 8 deelharing 

1 

(r) Kwartier. 
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DE BLOEIENDE VISSCHERSSTAD 

.... 
"' s 
s 
::, 

s.o -0 
;;. 

5 

6 

7 

8 

9 
I 

I 

0 

. 

I 

12 

r3 

. .. - · -

Weerden 
1 

Stuurlieden 

1 

ÜMAER CüLEN Hub. Ae1·noudt 

Fr. Pensaert 
id. . 

RYCQ. MAES' 

HuBR. D'HAzE Corn . Boussins 

CORNELIS MAES Corn. Tolffin 

)JAN l{IEN Fr. Bart 
1]. DE M YSTERE 

CüRN. HOOFT Fr. Tolphin 

ADR. VELTERS Charlot Van 
Marievoorde, 
Jan Hendrickx 

id. en id. 

J. GHEERTSSONE Vinc. Drubbel 
Pieter Hey11es 

. id. en id. 

PlETER STAES v. D. 
Corn. Thiesse 

Daneel Staes 
Jac. Van Wulpen 
D. S. 

l:) Staat alleenlijk in het 2• jaar (1561 ) vermeld. 

. . 

Getal en slag 

van 

vaaartuigen 

1 

2 schepen 

r schip 

r boot 

1 

r schip 

r scl1ip 

I scl1. en r b. 

r sch. en rb. 

2 booten 

. . . 

VANGSTEN 
l(ORFREIS VüORREIS 

1 .-J .-J r' to r' to r' 0 0 
"' ::, " "' ::, " 

1 
"' "' - "' - "' ~ ::, ~ - ::, - ~ 

/1) /1) /1) /1) /1) /1) /1) 
::, ::, ::, ::, ::, ::, ::, 

4 I 

2 3 
r6 

38 

5 

9 7 
22 

5 
3 3 

r8 

3 10 

3 5r/2 
5 

9 4 
8 

31/2 
21 

5 9 
II 1 

3 4 
3 

II 
171/2 

2 7 
6 

4 IO 

I 6•1• 
1 
t 1 

4 l 1 

5 
6 

I 3 
17 
8 

1 
21 

3 2 

7 
3 5 
2 7 

3 2 

2 

10 

rr5 

. -

TEELT 
Aard der vangst 

.-J to 0 
::, " ~ ::, ~ 

/1) /1) 

1 
::, ::, 

, ,isch 
voor,,ang 
visch 

5 haring 
3 uit zee 

14 , ,oorv:ang 
161/2 deel haring 

,,isch 
korfharing 
visch 
, ,oor,,ang 

1 haring 
' 
1 ? 1 uit zee , - I ' 

1 
. J 2 ( 
1 . ,,isch ' 

, ,oor,,ang 
visch 

)) 

korfharing 

I 

voor,,ang 
haring 
visch 
korf haring 
voor,,ang 
visch 
l{orfharing 

3 haring 
3 uit zee 

, ,isch 
)) 

)) 

hari11g 
visch 
ha1·ing 

45 uit zee 
,,isch 

)) 

)) 

voor,,ang 
visch 
voor,,ang 

8 haring 
511/2 deelharing 

, ,isch 
korfha1·ing 
visch 

)) 

haring 
visch 
korfharing 



II6 DE BLOEIENDE VISSCHERSSTAD 

- - - - - -~-~ 
1 VANGSTEN ... ., 

Getal en slag s KORFREIS VOORREIS TEELT 6 Weerden Stuurlieden Aard der ,·angst ::> van 
A 

1--, 1--, 1--, t:.D r< t::l r< b:1 r< b:1 - vaartuigen ., 0 C ., 0 C ., 0 
C 

0 

"' 
:, - "' :, - "' 

:, 
~ 

• :, ,... 
~ - - :, - - :, -"' "' "' "' "' r, "' "' "' 

1 
1 

:, :, :, :, :, :, :, :, :, 
--

61 
' 

C. T. 
1 

2 ,12 haring 
I uit zee 
4 , ·isch 

J. \ 'an Steenweghe 3 2 ha1-ing 
5 viscl1(uitzee 

1 
C. T. (1° reis) 41/2 l1a1·ing 

) 

• 

4 uit zee 
16 deelharing • 

21/z ha1·ing 2c reis I 
6 , uit zee 

- 10112 deell1ari11g 
D. Sta es ( ze reis) 41/2 I haring 

15 1 /• deell1aring • 

21/2 ha1-ing 2° reis l 4 
• I uit zee 

1 4 deelharing 
3" 1-eis 

l 1/ 2 4 l1aring 
3 • 1 t11t zee 

15 JAN WREEDE 1 sch. e11 Ib. 
Jan Bollaert 

1 
5 IO , ·iscl1 

' Math. R)rcx 
1 

4 )) 

id. I >> e11 ,·001·,, • , 
>> e11 l1arin g 

J. B. 14 13 hari11g 
5 uit zee 

M. R. 9 2 haring 
16 \JAC. ÜLIVIERS Balt. Van Steen- I schip 4 4 .2 uit zee 
17 IJER. ÜLIVIERS weghe viscl1 

18 haring 
I uit zee 

23 1/ 2 haring 
8 uit zee • 

Antl1. Ghys 18 1 ADR. PIETERS 1 boot visch 
' Jan Meeux 3 3 3 9 )) 

Antl1. Huughe 6 7 haring 
(2 1·eizen) 5 deelharing • 

' 2 . uit zee 
19 JAN MUENICX Syrnoen Verhelle 1 schip 7 5 ,,isch 

2 l,orfharing 
1 • 2 3 haring 

1 
16 ' visch 

IO 6 l1aring 
4 1 uit zee 

10 j deelharing 
CORN.VERVERE Vincent Kien I boot 5 20 

1 
4 visch 

1 , ,oon ,ang 
• 

2 reizen l 4 
5 6 haring 

7 uit zee 
II deelharing 

21 ANTH. THEEUX Bl. Alaert 1 boot 3 2 visch 
12 korfharing 

2 5,12 haring 
l30o<'I 1 1 1 1 korfharing 



DE BLOEIENDE VISSCHERSSTAD 
11 7 

·- ' - .. 
~ -

' 

. . . . 

1 
VANGSTEN ... 

" ,:; Getal en slag KoRFREIS VOORREIS TEELT -s 
Weerden Stuurlieden -

Aard der vangst - van C: 

1 >-l >-l 
b.o 

r' ttl r' ttl r' >-l ttl - vaartuigen 0 0 0 
0 ' "' C "' C: "' C > 

1 
"' ::, - "' ::, - "' ::, -- ::, - - ::, - - ::, -Cl> Cl> Cl> (1) Cl> Cl> Cl> "' Cl> 

1 
::, ::, ::, ::, ::, ::, ::, ::, ::, ' -- .-----·-- -·-- ·--- -------· . ' 

\ 
' 2 I haring 

IO uit zee 
2 , 1er schharing 22 ] AN T OORS Aclr. Cortsewaert r boot 3 I ,,iscl1 

2 5 voorvang 
4 uit zee 

5 6 haring 

II 112 luit zee 
deelharing 23 J AC. CüLENHEINS· Vinc . Roels rsch. & r b . 4 2 ,,isch 

3 1 Luucl{ Brabander voorvang 
9 ,,isch. 

]. D1·ubbele 6 ' )) 
' ' ha1·ing ' II 
' 24 ] AN B USSCI-lOP' Gilli s Goes r scl1ip 3 8 , ·i scl1 
' I boot ' l,01·fharing 22 
' ' I 1/2 3 ' , ,oorvang ' 

3 vi sch 
5 korfharing 
4 deelharing 

2I I haring 
, 3 7 1, aal,ha1·i n g 

2112 t1it zee 
L au1·. W oute1·s I 2 , 1isch 

:25 B ERT. MUENICX 2 i{Oopv. &haringj. I schip 5 haring 
Balti11 N annins 2 booten 3 2 , 1isch 
Tho111. B outins 7 3 )) 

I 1 l,01·fhari11g 
9 800 

)) 

Ide111 23 ,,oorva11g 
16112 l1aring 

4 7 deell1aring 

B. N. 2112 ,,oorvang 
(r " e11 2e teeltreis) 9 deelha1·i11g 

7 3 l1a ring 
1 1d~ell1ari11 g ' I IO ' uit zee 1 

Vincl1ent R oels • 
' 

8 ha ring (reen ze t eeltreis) II 
1 

25 )ui t zee 
deelharing 

26 ]. H ERREBRAN1' A. H eyssens r boot 18 ,,isch 
4 , 1oorv . uit ze 

27 S YM. VERHELLE Mat. Aerbout I boot 2 8 , 1iscl1 
28 F. H UGHEBAERT And . Michiels I schip 9 8 )) 

e 

5 4 voor,,ang 
I uit zee 

I 4 000 korfharing 
15 9 haring 

8 uit zee 
29 \GUIL. BAILLEULJ Malin Tl1iesse I boot 3 7 visch 
3o IA. CHRISTIAENS 2 2 haring 

(1) «Van dezelve als ,·,1treeder van Gillis Busschop ende Franche Thiessezynecoopvaerders ende harinckjaghers» (over6 lastenen 2 tonnen)· 



118 DE BLOEIENDE VISSCHERSSTAD 

-- -----
1 VANGSTEN .... ., 

Getal en slag s KORFREIS VOOR REIS TEELT El Weerden Stuurlieden Aard der ,·angst "' van 0: 
r' 

..., 
t:l r' 

..., 
tD ..., ~D 

r' tD - vaartuigen Il) 0 ,::; Il) 0 ,::; Il) 0 ,::; 0 
en "' ~ en "' ' - en "' -> - "' - - "' - - "' -(1) (1) C1> (1) (1) (1) (1) (1) (1) 

1 "' "' "' "' "' "' "' "' "' - . 

1 ' . i 

8 , ,isch 
17 3 haring 

1 
2 uit zee 

31 JAN HENDRICX Vinc. Schele,vaert r schip 5 I , ,iscl1 
I /2 I l<orfharing 

Rycke Van Wulpen ' 
visch l 21 

v. s. 1 4112 ,,oorvang 
2 hari11g (,1ul) 
I uit zee 

R. V. W. 9 ,,oor,1ang 
7 - uit zee 

90(>0 ko1·fharing 
. v. s. 

1 18 6 hari11g 
ideelharing 

2 < • 
• /t11t zee 1 

32 JAC. KIEN Vinc. Kien 1 boot 3 10 ,,isch 
(Loyssone) (de oude) 8 , ,oorvang 

4 ,·isch 
2 4 l1aring 

33 CATH. BLAERS A. Michiels r schip 6 7 1 • h 
1 1 

, ·1sc 
1/ 2 korfha1·ing 

2 1 l l 1 , 1001·vang 
• 1 

13 haring 2 1·e1zen 

2 l 
jd~elharing 

1
1u1t zee 

34 JAN MOORS Seb. Pauwels 1 schip 5 , 4 , 1iscl1 
• 

2 reizen 3112 5 hai·ing 
12 9 )) 

35 FR. ZWANCKE D. Kien (de oude) 1 schip 9 3 , 1iscl1 
Gillis N ellynck 1 boot 5 3 )) 

D. Kien(dejonge) 4 II voorvang 
. 

16 uit zee 
5 visch 

G. N. 2 4 voorvang 
10 . uit zee 

• 

visch 
. 

4 
1 D. K. 1 13 55 haring 

re en ze reis 1 311• IO uit zee 
l versche haring 

G. N. re reis 
1 

9 haring 
28 uit zee&decll1. 

2° reis ' haring 1112 ' 4 
10 uit zee 

36 J onckvr. ELISABETH Guydo Blancl-:e 2 schepen 6 IO ,,isch 
(Ly~bette) MuENrcx Legier Herts 6 4 )) 

• 

id. 6 3 ,,oorvang 
l 

1 
1 

visch 
korf haring 2 

G. B. 4 I voor,,ang 
l viscl1 

D. H. 15112 3 haring 
2 3 deel haring 

3 
• 

uit zee 
G. B. 16 6 haring 

2 deelharing 



DE BLOEIENDE VISSCHERSSTAD IIg 

- • 

... VANGSTEN Cl) 

6 Getal en slag 
l{ORFREIS VOORREIS J'EELT 

1 6 Weerden Stuurlieden " van 
1 

Aard der vaugs " ' bD 1 r' >-3 tó r' ~ tó r' >-3 tó ' - ' vaartuigen 0 0 0 
1 

0 1 "' " "' r "' " ::, ::, r ::, :> 
1 

"' ::, ~ "' ~ "' ~ 
~ ~ ~ ::, ~ ~ ::, ~ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) 

1 1 1 
::, ::, ::, ::, ::, ::, ::, ::, ::, 

t 

- - --· - ---- --· ----·-- ---· - ---- - - -------·-··--------------·---------

37 JAN CHRISTIAENS Laur·. Theeux I schip 

2 teeltreizen 

Uit deze lijst blijl{t dat er ten jar·e 1560 te 
Oostende -~7 weerden waren, 53 stuurlieden en 
52 , ·aartuige11, waar,,an 27 groote (schepe11) en 
25 r11indere (,riscl1booten). 

Zeventien jaren later· (1577) geeft de pon.dgeld
lijst de na1nen van 5 I ~,eerden aa11. 

De groote l1aringbuizen ,~·àren een slag ,,a11 
luggers of loggers met drie 111asten. Volgens een 
schrift van het begi11 der zeventiende eeuw had 
eene buis , ,an 35 last of 70 ton de volge11de 
ruimten: 

Lengte der l{iel : 5o ,,oet. 
Grootste breedte : I 1 v. 
Diepgang: 13 v.I. 
De l{ost ,,an een nieuw schip, ten jare 1502, was 

960 [ parisis. Een boot kostte ,1ier1naal 1ninder2
• 

Eene haringbuis had een middel1natig getal ,,an 
onge,,eer vijftig netten aan boord, ,,olgens de 
rubriek , ,an het n,ettengeld (r sch. per ·net ter zee 
ge,roerd3 , ingesteld ten jare 1564). 

De opbrengst der· ,•ischvangst ,,oor gezeid jaarr 560 
1noetopgesomd en ,,astgesteld worden als , ,olgt: 

Laste1i T 01111e11. 
1. Korfreis 236 3 3/4 
2. Voorreis 13 

3. Teelt 3 

1008 l 3/4 

( 1 ) J .. "\V. De Caux, 01> ·cit. - Wat de takeling aangaat, zie 

hooger bi. 43-44. . 
121 Reg. 37325 v.h. h. Rijksarchief. Ontvangst van het« .schip

accijns» (4 gr. op elk [ gr. van den kost der nieuw gemaakte 

schepen en booten). 
(3) Stadsrek. zestiende eeu,v. Zie ook Charterboek, fo 73 v. -

De haringnetten verveerdigde men uit kempgaren. Heden zijn zij 
van katoengaren gemaakt, waarvan de lichtheid de vermeerdering 

toelaat van den nettenvoorraad. 

6 9 
15 

1 

1 
1 

2 qz 5 
II 

17 

9 

1 1 

14 6 
5 

1 

1 1 3o / 

------------
/ t1it zee 

1 
viscl1 

, ].;:orfl1aring 
' , i ,,oor,,ang 
1 deelhari11g 
1 , 1isch 
/ h~ring 
i \ uit zee 

/ deelharing 

1 zonder ,,an de << stapelvisch ,i, 't is te zeggen 
, 1isch die 111en in hoopen legde, te sprel{en 
(25800 stukken). Daar· een last 18 tonnen be,,atte, 
beteel,enen deze cijfers een totaal ,,an iets m·eer 
dan I 8 I 45 tonnen'. Eene harington had toenmaals 
eenen inhoud van 48 stoopen2

• Volgens het l1eden
daagsch 1neetl{u11dig stelsel, ,,erbeeldt gezeid getal 
tonnen, dooreengerel.;:end, ee11e hoeveelheid ,,an 
rond de r .814.500 l{ilos ,,isch3• 

Noch was het jaar r56o in dit opzicii.t een 
buitenge,voon jaar. Ten jare r58o bracl1t de 
har·ingteelt alleen 1006 lasten4 op. W ell,e was nu de 
geldelijl{e of econon1ische ,veerde dier getallen en 
cijfers, zal men ,,ragen·? De prijs van l1et last 
haring , ,oor èen gegeven jaar is niet altijd ,,oor
handen en verschilde 11atuurlijk ,,olgens de wet 
, ,an vraag en aanbod. 

De nieuwsgierigheid ,,an den lezer l{tlnnen wij 
echter op eene andere 111anier eenigszins bevre
dige11, niet eene bestendige bron ,,an ont,,angste11 
in de stadsrekeningen te ondervragen, te ,veten 
de rubriel.;: die met den naa111 ,,an Po11dgeld betiteld 
was. 

Dit ,voord had verscl1eidene beteel,enissen, 
, ,olgens het voor,verp van dit recht : l,oop~raren 
aan tol onderhe,·ig, pachten, ,,erl,oopingen, o,,er-

(1) 18145 tonnen en 3/4. - ·Een but = 1/2 ton (416 haringen). 
Eene drl1kfeil is in de bepaling dezer maat ·bl. 113 geslopen. 

(2) Stadsarchief, kamerregister 1612-1615 (31 oogst 1615). 

(3) In de rekening 'v. h. brandrecht, geheven ten bate des 
vorsten, op de haringtonnen te Oostende gemaakt (2 sch. par. per 
last) staat het last gerekend voor 12 tonnen. Dit recht· bracht in 
1528-29 de som op van 204 [. 4 s. 11 gr, (voor 2042 last 6 tonnen). 
- Alex. Henne. H isloire dn rèf(11e de Charles-Qu int en Belgique 
(Brussel "1859), V bi. 307-8. 

(4) Reg. 37403 v.h. Rijksarc'hief. 
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drachten, doch Yeronderstelde altoos eene zekere 
taks per pond 1 • 

l\1Iet de rekening van het jaa r 1518 \Vordt het 
oude c< \Vaerclgheld >>, \Yaarvan 'vij hooger2 reeds 
hebben gesproken, vervangen door het pondgeld, 
dat insgelijks op denzelfden voet berekend \Vas, 
nan1elijk een ten honderd o1 de honderdste 
penningJ van de visch en den haring : gezoute 
visch, versche haring, kaakharing in den loop des 
jaars te Oostende ingebracht, zoo,vel door de 
visschers als door de koopv·aarders die visch in 
zee kochten, hetzij de visch of de haring te 
Oostende zelf, in Engeland of elders verkocht 
\~.rerd. Ook de deelharing en deelvisch, 't is te 
zeggen, de haring en Yisch \vell~e visschers en 
koopvaarders 1net de reeders, 'veerden en stuur
lieden plachten te deelen, was aan het pondgeld 
onderhevig. Zulks blijkt uit de hoofding der 
rubriek van dezen naatn alsmede uit een bevel der 
Con1missarissen die de stadsrekening ten jare 
I 559 k\van1en afhooren : 

« Ander ontfanck van den Pondtgltelde, t\velcke 
« es den hondersten pennynek van alle den caeck
« harynck, varsschen harynck ende gesoutten 
« vissche, die binnen deser stede van eenen jaere 
« anghebrocht ende vercocht ghezyn heeft, zo 
« by de coopvaerders, lzaryuckjaeglze1~s, ntacreel
« vaerde1t"s als alle andere, n1etgaders van deghonne 
« die by de visschers deser stede vercocht 
« ghevveest heeft jn Inghelandt, ende elders ; dat 
« elck \Veert, uutreeder van coopvaerders ende 
« harynckjaeghers betalen teleken Sinte Maertins
« 1nesse OYer heur lieder stier1nan. >> 

BeYel der Comn1issarissen : 
<< Con1n1issarissen ordonneren dat n1en jaerlicx 

« zal doen jnnen 't pontghelt by de rubrice 
<c verclaerst niet alleene van de visscherie, nemaer 

• 

« de coopvaerderie van al den harinck, visch ende 
« andere ghevanck by hetnlieden alhier anne
(\ ghebrocht, ?.veder zy die z-elve glzevanghen hebben 
« o_fte jn zee ghecoclzt, de,velcke zy oock ghehouden 
« zullen zyn naer het arriveren jn de 1nyne ende 
« coopi11ghe deser stede te bringhene, ten fyne dat 
« de stede daerby niet ghefraudeert en zy. Ende 
« annegaende den visch, harinck ende ander 
« ghevanck <.lie dezelve visschers ende coop
« vaerders deelen onder huerlieder ghemeene 
« reeders, weerlieden ende stierlieden, ordonneren 

(1) Ed. Gaillia;rd, GlossaiYl jlama1zd, art. Pondg}ult. 
(2) Zie bl. 7J, Ie kolom. 
(3) Rek. 1S77-78, fo Il•. 

« oock dat n1en ten prof(yte Yan dezelve stede 
« daenof oock pontghelt exigiere, zo van den 
« deelharfuck als andere, ende dienvolgbende dat 
« dezelve \veerden ende vutreeders van de vis
« schers ende coopvaerders daer of behoorlicke 
« nota houden zullen ende tselvc den tresorier 
« onder huerlieder handteeeken jaerlicx oyer
« bringhen » 1 • 

Niet Yoor één jaar, n1aar voor on1trent eene 
gansche eeu,·v zullen \vij a1nbtelijke en soms 
\Velsprekende cijfers aantreffen in de pondgeld
lijsten, die tevens de namen aangeYen van al de 
\veerden of reeders van elk jaar en dus alleszins 
geschikt zijn tot het teekenen van de Yischhandels
be\veging Yan ieder jaar. 

De volgende tafel geeft het cijfer aan der 
opbrengst van visch en haring in het aangeduid 
jaar door de visscherij van Oostende verkocht( 

]a1t"en. 

1492 
1493 
149-t 
I495 
I496 
I-t97 
I498 
1499 
15oo 
15oi 
I502 
15o3 
I504 
I5o5 
15o6 
I507 
15o8 
1509 
I5IO 
I5II 
I5I2 
I513 
I5I4 
I5r5 
I5I6 
1517 
15I8 
I51g 

• 

Sonuueu. 

3I,282 I /2 t 
gr,85o[ 

I00,420 [ 
94,317 I /2 i 
94,425 [ 

III,770 t 
104,460 [ 
Io9,73o [ 
I05, 182 1/2 [ 
8,6790 [ 
95,I64[ 7/12 
71,392 I /2 [ 

I07,761 I /4 [ 
66,193 3/4[ 

114,3I5 I /2 [ 
93,016 I /4 [ 

III,707 1/2{ 
I39,697 I /2 [ 
I41,172 I /2 [ 
146,270 [ 
I]0,9IO [ 

I I 7, 492 I/2 [ 
112,075 [ 
128,377 I /2 {, 
154,840 [ 
I62,892 I /2 { 
189,557 I f2 [ 
r68,319 I /6 [ 

-----------------------------------------
(1) Kantteekening in het hoofdstuk des Pondgelds.- Rek. x535, 

fo 7 : <c Van Bastiaen Baudssin over t pondtghelt van den harync 
i die hy in Zeelant vercocht heeft IX [ ». 



• 

Jaren. 

15zo 
1521 
1522 
1523 
1524 
!525 
r526 
!527 
!528 
I52g 
r53o 
153r 
1532 
1533 
1534 
1535 
r536 
1537 
I538 
153g 
!540 
I54I 
1542 
1543 
1544 
I545 
1546 
1547 
1548 
1549 
155o 
r55I 
r552 
I553 
I554 
I555 
155b 
1557 
1558 
I55g 
I56o 
r56r 
1562 
!563 
rS64 
I5b5 
I5bb 
rS67 
I Sol 
r56g 
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S'onunen. 

1g6,7rS [ 
58,242 1/2 [ 
8.5,285 [ 

rog,535 [ 
142,g3o [ 
138,655 [ 
1S6,207 112 [ 

170,040 [ 
136,612 I /2 [ 
I Sr ,3oo [ 
I48,052 I /2 { 
13g,265 [ 

I 2 0' 2 I .2 I I 2 i 
I3o,o65 i 
I33,61o i 
I20,520 i 
92,712 1/2 i 

II2,875i 
1II,547 I /2.{ 
g6,53o i 

106,440 i 
84,045 i 
81,112 112 {, 

68,675 i 
g2,68o i 

150,010 i 
132,620 i 
13o,5o6 I t 4 i 
164,170 i 
165,3I7 I / 2 i 
I53,440 i 

3-- I I ') Î I04, ... J/ 1-z 
go,36o l 

IO-t,570 i 
I53,I57 I 'zi 
I36, I67 I '2 i 
I62,000 i 
I I I,242 I /2 { 

75,972 I/2{ 
176,907 I /2 [ 
r6S,46o [ 
I80,7i7 I / 2 [ 

!36,30) II / 12 { 
I85,j82 I / 2 [ 

I83, I20 Sj 12 1.: 
2 I6,58ï J / I2 [ 

170,036 I /4 [ 
I5I,74Ï I j ?. { 
I o,6I5 [ 

223,134 7/ 12 [ 

I 

I 

Jaren. Sonz JJleu. 

1S7o 260,891 I /4 L 
1571 I88,ro3 I ,3[ 
I572 141,230 5f i2 [ 
I573 I57 ,g-t5 516 { 
157 -t 22I ,66o [ 
I575 214,390 5 '6 [ 
1576 19I,228 3/4 .:{ 
I577 Ig6, r3o [ 
1578 233,282 I /2 { 
IS79 2I4,252 I / 2 [ 
1S8o 304,477 1j2[ 

Van I492 tot I58o bracht dus de Yerkoop Yan 
visch en haring te Oostende gemiddeld I 38 .779 
ponden parisis 's jaars op ; in de laatste 3o jaren : 

I74,3g6 3/4 [. 
Ivlet de zeer inge\vikkeide berekening der toen

Inalige macht van het geld, in vergelijking 1net 
deze yan heden, devvelke slechts bij tniddel Yan 
een aanzienlijk getal opgaven, zooals de prijs van 
het tnark, de dagloonen, jaar\vedclen, de kost van 
de nooddruft, landspachten, huishuur, en zoo 
voort, betrekkelijk tot een bepaald tijdstip en eenc 
bepaalde plaats, tot voldoende uitkotnsten kan 
leiden, zullen "'"ij ons hier niet inlaten I. 

Indien 'vij een der jongste-alge1neene- studiën 
nopens dit vraagpunt raadplegen, bevinden \vij 
dat, in de t\Yeede helft der zestiende eeu'v, het 
pond tournoois, Yolgens de berekeningen Yan den 
o-eleerden burggraaf d'AYenel\ ongeveer fr . 2 .97 
5 . d 
gold, en het pond parisis - dat een vier e 1neer 
weerd \vas - fr.3 .7o. I38,779 ponden zouden dus 
zoo iets als 5!3,582 frank verbeelden en dubbel 
zooYeel, indien tnen 1net het verschil der geld-
111acht tusschcn Je X\' Ie en de tegen\\·oordige 
eeu\Y rekening houdt . 

Onnoodig te zeggen dat het pondgeld een der 
YOOrnaan1ste inkomstbronnen ''as der stad . In de 
rekening van het jaar I S78 n1aakt het pondgel cl 
,veinig 1nind ~ r uit dan een zesde der ontYangsten. 
In het opzicht d er belangrijkhcicl bekleedde deze 
rubriek der ontvangsten doorgaans.de derde plaats·' . 
------

( 1 ) hien leze hie-rover : 
L. GillioC:t,;-van Se\·cren, Brugu P9rt cle nur. Etude /;istoriqut snr 

lëtat de utJ: quc-stzou prillcipaltnunt dans le cours du stizitme siècle 

(Brugoc I8g5 ). -BI. 167 en volg. }([].La valt111' de /1.1 Lit'lt dt gr fYS à 
Brugrs pendtllzt lt srizième sittlt. 

(~) Revue des Deux-1\olondes, atle\•. r 5 juni 1892. 
{JJ << ••• De visscherye ... duer welcke visscheric nochtans, als di· 

« wel vaert, de voorseide stede trect al haer jncommen als val& 
<< pontgelde enc!e huere assysen daermede dezelve. stede princi
« palick onderhouden wordt jes-hens de jmpetuostteyt van der 
" zee ... n lezen "·ij in eene zestiende-ceuwsche oor kond~. 
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§ 2. A11dere 1zi;·verheden. De koopvaardij·. Bevolkzng. Eventi;'dige gett1igenisse1i. 

Dat de l1aringvisscherij, n1et de,velke de 1neeste 
in,voners recl1tstreel<s of onrechtstreeks leefden, 
te Oostende, i11 de ja1·en ,,ijftie11\1onde1·d, in eenen 
bloeienden toestand verl<eerdc, ,,olgt, onzes 
erachtens, l<laarblijkelijl< uit al het voorgaa11de. 
Laten wij thans eenen blil< werpen o,1er de andere 
vakl<en van handel en nijverheid vvaarop de 
oostendsche bevol].;:ing zich toelegde. 

Nogmaals hoeven wij tot <le belastingslijst ,,an 
het jaar l 560 weder te kee1·en. 

De , ,ischhandel ,,oedde natuurlijl< ,,erscheidene 
andere 11eri11genzooals die der scheepstimmerlieden, 
der l<uipe1·s, der lijndraaiers of touwslagers, der 
nettentaa11ders. De lijst van 1560 111eldt als 1net 
de ,,isscherij verwant en treft als zull<s ooi< de 
s1neden, bal.;:l<ers en molenaars, de eerste door 
vverl.;: of le,,ering ,,an werI,tuigen aan boord der 
, 1isschers,,aartuigen, de ande1·e door le,1ering , ,an 
graan of brood. De nettenweverij staat in de lijst 
niet ve1·n1eld : 't is dat die nij,,erheid eene huis
nijverl1eitl ,vas, uitgeoefend door het gering , ,oll<, 
wanneer de ,,isch,,angst ophield, gelij].;: Marchant 
schrijft'. 

Wij ge,,en hier nu de lijst ,,an de andere 
ambachten en neringen, volgens de plaats er1 den 
ra11g dien zij in de ont,,angstlijst van 1560 
bekleeden : 

Het ambacht de1· Beenhouwers 
)) Winkeliers 

l-0-0 
2-0-0 

>> Timn1erlieden 1-10-0 
>> Schippe1·s 1-0-0 
>> <<Co1·dewanie1·s>> (schoen1n.) 1-0-0 
>> Lal<ensnij ders l -o-o 
>> Pijnders (lastd1·age1·s) 1-0-02 

Daar11a l1el)be11 wij de ,,ie1· brouwers, ,;vaarvan 
hier de na111en n1et het cijfer hunner belasting : 

Cornelis Hooft 2-0-0 
Jan Busscl1op 1-10-0 

Andries Ver1neire << ter cause ,,an 
zy·n brauwerie ende lantsneeringhe >> l-5-o 

J acque111ine, weduwe van Rougier 
Valc],:aert, << b1·auwegl1e >> 0-4-0 

(1 ) Op cit., bi. 56 (artikel Niet1poort) : « plebecula hic, non 
"aliter quam in finitimis oppidis pelagus respectantibus, qt1um a 
« navigatione cessat, in ~e.xendis tragt1lis, verriculis, sagenisque 
« cinabinis occupatus, restiDusque contorquendis ». 

(2) Het getal der dekenen van ambachten die bij het jaarlijksch 
afhooren der rekeningen tegen,voordig zijn is van 14 tot 18. 

Ver,,olgens ].;:omen de ta,,erniex·s of l1er
be1·giers, hetzij poorte1·s of , 1ree111de11, zestien i11 
getal, die ,vijn, dubbel bie1·, << J.;:e)·te >>, of engelscl1 
bie1· tappen. In eene ve1·dere afdeeling ,1an ons 
,verl,: zullen wij de na111en ge,,en de1· herbergen 
in de tegenwoordige lijst , 1ermeld en een woorclje 
1·eppen van den bierhandel en de betrekl<ingen 111et 
de stad Gouda, in dit opzicht. Ell.;: << ta,,erne >> 
staat belast ,•olgens hare belangrijl<heid. De 
,,oornaa1nste staan 111et l of 1/2 })Ond groote11, 
andere met 7, 5, 4, 2 p. enz., aangeteel,end. De 
geheele so111 .bed1·aagt 4 po11d. 13 schelt . en 10 -
penningen grooten. 

De derde lijst slaat de << ,·olghende persoo11e11 
poorters ende jnwoonende deser stede, ter cause 
,,an· heux·lieder hantise ende coop,,aerderie ende 
neeringl1e 1netgaede1·s oocl< ,,an huerlieder ghe
staethede >>. Die lijst be,1at 28 na111en. Het cijfer 
der belasting is l1ier ool.;: berel<end naar de belang
rijkheid ,,an den toestand der persone11. Deze l.;:las 
,,an burge1·s had eene geza111enlijl.;:e so111 te betalen 
,•an 14 pond. 3 scheil. : 

Cos111os Schelewaert, Adriaen Scl1ele,vacrt, 
JAN LEEUWE, GILLIS BusscHOP, ADRIAEN Bus
SCHOP, Gillis Gheleyns, Blaze Thol, Anth. Huughe, 
Jacob Tant, A111ant Pietex·s, Hendrik Doens, 
FR. THIESSE, JACOB THIESSE, Pieter Lauwers, 
Clays Dunyncl.;:, Pieter N annins, Vinchent Roels, 
Coryn Ryst, Jacob De Cle1·ck, Zacl1arias J usiaen, 
Adr. Berghe, Aernoudt Cor,1ers, GILLIS TooRS, 
Nicolay Massart, PIETER SCHO'l'TE, Corn. Tolffin, 
Pieter Heyns. 

Daar11a l,::omen eindelijk de notabelen, eigenare11 
en neringdoeners die i11 de ,,orige klassen niet 
begrepen waren, n1et eene geza111enlijke belasting 
,,an 14 [ 13 s. 10 penninge11. 

Deze laatste lijst geeft de na1nen ,,an 18 eigenaren . 
Jacob De Mijstere (F. Clays), Rycl,::art Maes, 

Weduwe Andries Zonne1nare, Madeleene Van 
Zande, wedu,ve , 1an M. De Vilder, Jacob Van 
Marievoorde, LoY DE BuDT; NICAISEN LE RoY, 
<< ter causen ,,an zynen l1uuse bi11nen den schepen
<< domrne gheleghen ende boven zyn lant jn t Vrye 
<< gheleghen dat by der Majesteit gl1etauxeert staet>>; 
Gheert Melis, Pieter Daneels, Hub1·echt Van de 
Velde, PIETER ÜLIVIERS, PIETER CALEWAERT, 
Lay Aerboudt, Adriaen Lher·myi:e, Fr. Macreel, 
Hub1·echt Lauers, J. Mairil10,1ier (?), << d'heer 
<< Andries Aernoudts, prochiepape, d'heer Jacob 
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« Christiaens, als costere van der nyeuwere 
« kercke >>. 

4 W agenaers of wagentnakers, dewelke tneestal 
ook « landsneering he » deden : J. Vermeere, Jan 
Dewulf, Cornelis IVIaes f . Loys, Adr. Vander; 
I wielmaker : Adriaen Maes, fil. Loys ; 
2 houtbrekers (houthandelaars) : Jacob Weyts, 
Cor. Huughesone; I keersengieter:Joos Pauwaert, 
I huidvetter : Bastiaen Lambrecht ; I glas
Inaker : Thomas Dughardyn ; I kramer : Jan De 
Ghendt ; 5 poorters die « landsneeril}ghe » deden: 
Fr. WDzoets, Maertin Cuddin, J. Poorens, Ad. 
Vergoore, Vincent Ollaere ; eindelijk Adriaen 
Maes, stadstimtnerman. 

Daaruit volgt niet dat er niet n1eer eigenaren 
\Varen. Veel reeders \Varen grondeigenaren in 
de on1streken der stad I, doch zij waren reeds uit 
hoofde eener andere hoedanigheid belast. 

Na deze lijst \VOrdt de volgende ben1erking 
nopens dczel ve getnaakt : (F. zo) « Wel Yerstaende 
<< daer van de voorseide notabie poorters oft 
« jnwoonders eeneghe zyn die hetnlieden jn t faict 
« van de visscherie zullen willen gheneeren ende 
« die te \Vercke legghen 11zet t reédeu van eene buusse 
« ofte boodt ofte deel van dien, verstaende ter 
« harynckteelt, zullen alzulcke exen1pt zyn ende 
« niet ghecomprehendeert jn desen particulieren 
« taux, ende alleenlick ontstaen tnet zulcx als hier 
<' vooren up de \roornoetnde visscherie ghestelt 
« es, nen1aer dat zy te corfreyse ende voorreyse 
« alleenlick zouden \Villen reeden, afbrekende de 
<< teelt, en zal van zijn taux niet exempt zyn, zo 
« oock en zal den ghevanck die huerlieder vis
c< scherie binnen die 2 rcysen zouden 1noghen 
« gh :-.bracht hebben . » 

\ 1 erscheidene tler straks aangegeven n;unen \·an 
kuopYaarders ont1noet n1en reeds vroeger in de 
r k ning Yan het recht Yan een ten honderd op 
de koQp\Vc:l.I:en die uit ()ostende naar Engeland 
gevoerd \\~cruen ten jare I 5.t32

• Die \Yaren beston-

-
(1) Zie de lig·gers van kerken en andere besturen. de acten van 

over lracht, familië-archicfstukken, enz. 
(-z) Hijksarchief. Reg. n•· 23.pg. t< Compte d" droit dt I~/o sur ,les 

cc 11ztu·clu1isse (sic) srrgirs m: hable et poort de la t•ille d'Osttnde poru• 
(( ment>r tw I'Oiaume d'Eugletttre. » 

v,,n lO Oogst .I 543 tot 23 Sept. 1544 wierd er luidens deze 
r kening, 'te Oostende voor omstreeks 18,6oo pond parisis koop
"'' ren op Enn-eland ini'rescheept. 

den 1neest uit hoppe en Yisch (haring en kabeljau"-r) : 
Daar \vij slechts voor den tijd Yan één jaar inlich
tingen van dit slag voorhanden hebben, zijn \vij 
niet in staat om den graad van belangrijkheid te 
schetsen der handelsbetrekkingen Yan Oostende 
met Engeland. 

Het scheelde in I524 niet veel of de betrekkin
gen van Oostende met dit land ,,·erden erg 
gestoord, tengevolge der aanhouding van t\vee 
Oostendenaren, door het toedoen van zekeren 
Engelschman, Everaerdt Goossen, vleeschhou\ver 
te Kales, die ze in het kasteel van Do~er had doen 
gevangenzetten . Vruchteloos verzocht In en van den 
koning van Engeland verbod aan gezeiden persoon, 
voortaan nog poorters van Oostende te doen aan
houden. Daarom trof de stad eene overeenko1nst 
1net hem, << ten hen de dat de poorters van deser 
« stede zoude moghen doen heure coopmanscepe 
« ende neering he jn Inghclandt ))I . 

Op de betrekkingen n1et Oostland \vordt er n1eer 
dan eens gezinspeeld . Tenjare rSS7 schonk de stad 
eene « gratuiteit » aan de kooplieden der stad die, 
ter oorzaak der granenduurte, 2So hoed tar\vc 
uit Dantzig - den graanzolder van het Noorden 
toen1naals2 

- in Oostende brachten . 
<< Ciaeis Velincx, JAN BISSCOP ende J acop 

« Weyts, poorters deser stede ter cause dat 
« zylieden jn den dieren tyt van den coorne jn den 
« voorzomere xvc LVII der poorterie deser stede 
<< vercocht ende ghedispenseert hebben de nombre 
« van t\vee hondert vichtich hoet tarwe by hen1-
<< lieden ghedaen halen te scepe te Dansvvyc jn 
<< Oostlandt, voor \vyngeld ende gratuiteyt IX [ 

~ 

« pariSIS »". 
't \\Tas Clays Velincx die ten jare r55I in 

Engeland nieu\v feestge\vaad voor rekening der 
parochie Clen1skerke kocht4. 

Dantzig en Koningsbergen zijn de havens van 
Oostland 1net de\velkc onze handelaars betrek
kingen onderhielden. l)rie schepen van Oostende, 
luidens een en tekst van het jaar I 57 3, voeren 

(I ) S~adsrekening, 15.24, fos 56 v. en 57 v. 
(2 \ Altmeyer, op. clt., bl. 29. 
(3) Stadsrek. t557, fo 65. 
{i) « Den XVJicu jn meye XVc een ende vichtich so waren 

<< ghecocht de \'}'f gouden abyten jegben eenen Clays Velincx jn 
(< Oostende, dewelcke dezelve abyten jn Inghelant ghecocht haddc. 
cc De \..Opers waren heer La~wereins De Neve, priester erfachtich 
({ prochicpape, Jan Karels, \Villeboort Muelenbekere, Jan Strenicx, 
« omme de somme van XLIII [. gr.. waermede de andre 
<< prochiaenen zeere wel te vrede \varen. Twee cappen, een 
« casuul, twee frocx. n Aanteeke~ing op ~t eerste blad van ecncn 
(< ligger der kerk van Clemskerke, van bet jaar 1SJ2. 

• 
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--

toenmaals op eerstgenoemde stad'. CoRNELIS 

KIENS schip- de Zwarte Leell1>.1 genoemd- kwam 
in de maand Oo~st I5ïï met eene lading hout en 
graan uit Konings bergen•. Ja, ten jare r58o, was er 
een oogenblik spraak yan ernstige moeielijkheden 
met f]e Deensche regecring, ten geYolge der \'er
Leuring Yan zekere hoeyeelheid zout, Joor den 
baljuw van Oostende, ten nadeele vanJan Andries
sone, koopman van Denemarken. Deze laatste 
wendde zich tot den Geheimen Raad, te Brussel, 
die hem een gunstig antwoord schijnt gegeven te 
hebuen. De. vreemde koopman echter vroeg van 
zijnen koning cc leUren yan represaillen n af, op de 
schepen yan Oostende varende op Oostland·~ . 

De Deensche vorst verzocht inlichtingen van de 
regeering der Nederland en, die de vorstelijke 
brieven aan de wet van Oostende mededeelde. De 
schepenen zonden, bij de ge\Taagde inlichtingen, 
eenen brief tot den Algemeeoen Landvoogd, 
bestemd voor den koning van Denemarken, en 
verzochten de tusschenkomst der regeering tot het 
afweren van het gevaar dat den handel hunner 
stad Ledreigde. 

De handelsbetrekkingen met Hamburg waren 
den Oostendenaren niet vreemd; vandaar lieten zij 
houtwaren komen zooals : wageschot, klaphout, 
Magdeburgsche delen en andere waren4. 

Zoo wij in een ander hoofdstuk zullen zien, is het 
o. a. op den Oostlandschen handel dat de burgers 
van Oostende, die de stad met de beroerten der 
laatste jaren der zestiende eeuw verlaten hadden, 
zich toelegden. 

Op het nieuw cadaster of cc transport >> van 
het jaar r5I7 staat het aandeel der stad Oostende 
verhoogd van 2 schellingen en· G penning.;n, tot 
6 schellingen per honderd pond parisis, 't is te 

(1) Rele t573·74, fo 17 vo: "Joncheer Chaerles De L'.Esp ere, 
" Bailhu <leser stede, ter cause dat by up den zesten dacb 'an 
« Lauwe 1573, ten l>escry,•ene van Sr J ehan De lssuuca, l'rovidor 
« Yan zyne M', gheweest heeft te Dunckercke, om ten dJenste van 
"zijne 11'1', up te scryven de scll:ippers ende l>oodsgbezellen laest 
"ghe,·aren hebbende met de drie Damsyck schepen binnen deser 
«stede, dewelcke de M• in zijnen dienst upghenomen hadde "· 

(2) Af~cbrift, geteekend J. Oliviers, eener oorkonde uitgaande 
van den magistraat van Oostende, 26 Oogst I sn. bewaard in het 
Stal• Papn Officr te Londen. 

(3) Gemelde brief met de « deductien » der wet nopens bedoelde 
daad zaken, door zekeren J. Canin, in 't Iatijn vertaald, werd naar 
Denemarken gezonden, lezen wij f• 6z der Stadsrekening. (Reg. 
3Ho3 v. h. Rijksarchief.) 

(4) Zie hooger, bi. ro5, 2° kolom, 2• nota. 

I 

-

zeggen meer dan tweemaal zooveel als in de vijf
tiende en zesmaal meer dan in de veertiende 
eeu\v.' 

Indien wij nu cenige cijfers \'an latere jaren 
raadplegen, zoo bevinden wij dat in de rekening 
van den tienden en den tKintigsten penning ten 
laste der grondeigenaren, in 1574, onder 25 
steden, Oostende op de tiende plaats staat met 
743 [ r8 s. 3 penningen, 2 vóór Ghistel, Sluis, 
Oudenburg, Thourout. Nieupoort brengt ro55 [ 
op, 3 Diksmuide 12og, Duinkerke 2ogJ. 

Doch in de rekening van den « >vasdom van den 
coopman )) of« van der coopmanscepe, >' berekend 
op den \'Oet ''an zes ten honderd, van hetzelfde 
jaar, daalt het getal betalende steden op tien, 
en onze stad bekleedt de vierde plaats, vóór 
Nieupoort. 4 

Op eene andere plaats in dezelfde rekening 
wordt de ontYangst aangestipt van 17 [ r3 s. 3 p. 
over den twintigsten pennin~ « van t wasdom van 
« der coópmanscepe van clyYeersche cooplieden 
« residerende n in die stad. 5 

Op het tijdstip waar wij gekomen zijn, nam, 
alhoewel voor geenen langen tijd, de handel 
van onze stad nog toe, dank zij de Schotsche 
kooplieden, die toen met Bruggeo, Nieupoort7 en 
Oostende betrekkingen zochten aan te knoopen8 • 

Den I3 october I572 kwam George Acquet, 
« conservateurn dier natie, te Oostende, vergezeld 
van Robert Fijf, « facteur » der Schotten, om Yan 
de wethouders toelating te bekomen, dat de koop
vaardijschepen van dit rijk de haven van Oostende 

(1) " Tweeden druck van den eersten bouck " der plakkaten 
van Vlaanderen (uit,;. 16Jg), bi. 55o. 

(2) Staatsarcbief Brugge, reg. n•· 1124. 

(3) Vvij verwaarloozen de breuken. 
(4) Oostende betaalt 11-:-o; Nieupoort w-6-J. De andere steden 

waren: Brugge (881 [); Poperinghe (99 /.,); Sint-Winoksbecgen 
(61 [); Duinkerke, (5g iJ; Sluis (48 iJ; Dixmude (Jg [>; Veurnc 
(21 [J; Brodcburcb 19 [)en Grevelingen (7 [). 

(5)F•IL 

(6) Staatsarchief van Brugge. Zie Bijlagen. 
(7) Welsregister der stad Nicupoort, 3o oct. 1S72: 
" Omme dies wille dat de vrechten zeer groot ende exces~-yf 

" ,allen daerby den coopman grooteli<:x ghegbreveert wort ende 
« van hier zoude moghen 'er vreemden (nota: « jn t uysonder de 
« ScboU.en >l) ende ooc omme eensdeel te ghelieven den Schotten, 
« so ghel>yet men vanweghe den Heere ende wet dat elck ende 
" een Jaden mach ende annemen schotsche goeden zonder afiegghen 
cc ende redelieken loon van hemlieden te nemen"· 

(g) Zie Mess. dts Stiettees ltist., jaargang 1865, bi. 286, 2• voet

nota. 
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gerustelijk zouden mogen bezoeken, in den « trou
blen tyt >> 1

• 

Zoo k"van1 het dat n1en in februari r573 in de 
haven van Oostende een vijftiental schotsche 
schl pen aantrof, en San1ucl Lyster, uit \VÎens 
schrijven \vij dit Yernetncn, zegt dat de Schotten 
te Oostende goede zaken deden en veel gunst 
genoten. 

l)eze koopvaardijschepen voerden alhier zout 
en schotsch laken in . Hunne lading, in het terug
keeren, bestond uit alle slag Yan goederen uit de 
N ederlandsche ge,vesten, zooals ijzer, zeep, IDee
krap en kant\verk2

• 

01nstrceks dien tijd ook, n1et het jaar rS74 
nan1elijk, k\Yan1 er eene nieu,ve nijverheid tot 
stand, of lieYer nan1 deze in belang toe. \rVij 
bedoelen de zoutziederij. Bij brieven Yan Io 1naart 
I 57 4 Ycrkrceg onze stad toelating on1 achttien 
zoutpannen op te richten3

• 

De beteekenis dier ei jfcrs en getallen is des te 
sterker of, in andere \voorden, de \Velvaart \vaar
yan zij getuigen, \Vas des te gevoeliger, on1dat de 
beYolking kleiner \Yas. 

\V elk n1ag \vel het cijfer der beYolking toen ten 
tijde ge,,:eest zijn, zal n1en hier vragen? 

\Vat de Yijftiende eeu\v aangaat, ten jare I-J-I I, 

ter gelegenheid een er « zetting », telde n1en te 
Oostende 582 personen die een zeker Yertnogen 
bezaten. In de \Vaarschijnlijke yeroriderstelling dat 
ieder dezer personen een huisgezin vertegen\voor
digde, beduidt dit getal, volgens de gebruikelijke 

b 1 . (582 x 9) 6 · - I ere \:en1ng 
2 

, nagenoeg 2 19 ln\vonei s. n 

dit getal zijn natuurlijk de personen niet begrepen 

-- ------

( r ) Rek. r572-73. 
Fo 37 vo « Ghepresenteert den t3e jn octobre an meestre George 

« Acquet, conservateur van de Schotscbe natien, hier cernende by 
« der wet om te tracteren d afféiiren van dezelve Schotten, van hier 
<< te mueghen arriveren staende dese troublen tyt de nombre van 
« acht cannen wyns, ende Robert Fyf, facteur van dezelve 
« Schotten, met hem gecoromen zynde, vier cannen wyns, tsamen 

« hvaelf cannen ... » 
(2) Lenden's State paper Office, Fel. 1 o. 15573 . )J". 766. ecrit N. 420. 

...... At Ostend were 14 Qf I5 sail of the Scots, who have great 
traffic and fa vour tb ere. 

(Ostend, 10 feb. 1572.) -
Uittreksels uit eenen brief aan Christopher Heydon en sir 

\Villiam Butts (22 maart I 573) : Ten or twel ve sails of $cots are 
lyincr in Ostend harbour, who brought in felts, salt, hides, soap, 
asb;s, white salt, and Scoth cloth ; their lading back again being 
aU kinds of Low Country commodities, as iron, soap, ... ? madder, 

battrye (Quid ?) and haberdash wares. 
t3) Charterboek, fo 210 v.- Hetzelfde geschiedde te ~ieupoort. 

die aan de zetting niet onderhevig \Varen, noch 
ook de geestelijken nietr. 

De zetting van het jaar I4I9 (2 r n1ei) geeft 
een hooger cijfer aan : 632 . In de naan1lijst staan 
142 « vreeinde lieden » vertneld, \vaaronder r3 
« knapen » : die \varen \vellicht huur knapen, \vaar
van \vij bl. 8g, y6 en I 1 I gesproken hebben2

• 

lVIet de zestiende ceu\v had de bevolking toe
genoinen . 

Hendrik Haestens spreekt van meer dan 3ooo 
huisgezinnen3 • De Bonours4 tnaakt van boven de 
3ooo visschers ge\vag. Deze getallen die, de 
vrou''"en en kinderen tnedegerekend \Vordende, 
eene bevolking Yan boven de 12,000 zielen zouden 
doen veronderstellen, getuigen wel van het belang 
\Velke die schrijvers aan het Oude Oostende toe
kennen, doch strijden n1et de \vaarschijnlijkheid 
en kon1en n1et zeker voorhanden zijnde an1btelijke 

• 

opgaven n1et overeen. 
\tVij n1eenen dat er hier geen spraak kan zijn, 

\Vat de beteekeni~ der p as aangestipte getallen 
betreft, van visschers of huisgezinnen, maar een
voudig van iJt'ï. 'On ers. Zoo verstaat het ook het 
duitsch Dagregister} zeggende dat in vredestijd -
d . i . vóór de beroerten- de În\voners sterk boven 
de 3ooo \varen5 • 

De rekening van het << cafcoengheld~» (cajcoen 
beteekende schouwo), te \Veten van 5 schellingen 
grooten << van elcken cafcoene ende eerdstede 
staende binder stede van Oosthende, » gelicht ten 
jare r5337, tot het betalen der zeewerkenherstel
lingen, behelst de natnen van 472 eigenaren, 
bezittende te zamen !237 heerdsteden. In de ver
onderstelling dat de twee derden der huisgezinnen 
over t\vee heerdsteden beschikren, en een derde 
er slechts eene gebruikten, kon1t n1en tot een getal 

( 1 ) Deze , ten getalle van zes, waren : Meester Christ. Moesiin, 
~'heer Jac. Ackacrt, ~Ir Gheraert Zagwicx (?J , d'beer Gillis 
Ghcselyn, d heer Clays Sc u \'er, d'heer Clays De Wale. Zij ook 
betaalden zetting. (Heg. 37.!.47 )· 

(2) Ook een LroU\\ er en Jan Blare << vierboefer » (Stadsrek. ). 

(3) Bl. 64. 
(4) La mémorable szège d'Qstende, bl. 55. 
(5) « Ziemlich wol erbawet nach ihrer ghelegentheit: Die Ein

« wohmer ernebren sich mi t Fisscheren, seind g hewesen vor den 
« l{rieg in Frieds Zeiten sterck ober die drey taüsent, aber 
<c nachmals der n1ebrer Theil ·weg ghezoghen gen Kamphvehr in 
« See-landt, und allein ober geblieben onghefehr zwey hundert 
« und fünfftzich Haüsgesind ... » 

(6) « Cafkoengelt, >> - te weten van elck pype « den dack uyt
commende », zegt eene l(ronijk der XVJe eeuw (Vlaamsche 
Bibliophilen, 3e reeks, nr 2, bl. 128) . 

(7) Rijksarchief; << Rekeninghe van der dicaige van der stede 
van Oostende, van den jaere t533 >) (n1' 27797). Zie h0oger bl. 43 

en 49· 

• 
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van ongeveer 825 huisgezinnen of iets boven de 
3700 inwoners. 

Voor de tweede helft der zestiende eeuw bezit
ten wij ongelukkiglijk geene gegevens. 

Het is echter toegelaten te gelooven dat de ver
meerdering der visscherij, blijkens de cijfers van 
den vischverkoop, hooger aangegeven', en het 
getal weerden of reeders•, ook op het cijfer der 
bevolking haren invloed zal gehad hebben. 

Deze getallen zullen alleen dezen verwonderen 
die zich - zoo zijn er nog veel - van de bevolking 
onzer steden, vóór eenige eeuwen, eene valsche 
gedachte vormen. 

Slechts in de tegenwoordige eeuw heeft het 
cijfer der Oostendsche bevolking de tienduizend 
bereikt en overschreden. 

Ten jare 168g bedroeg de lijst der inwoners 
6g28 namen; in !723 : 516g; in 1785: 67oJ3 • 

Ook de cijfers der stadsrekeningen teekenen 
den toestand en leveren een sprekend bewijs van 
vooruitgang en uitbreiding. 

De sommen van inkomsten, die iets meer dan 
1417 ponden parisis bedroegen ten jare qog, 
waren tot meer dan zesmaal zooveel geklommen 
in het jaar 14764 ; waren meer dan negenmaal 
grooter in r54o5 , en boven de twaalfmaal ten jare 
r58o6 • 

Het weze hier in het voorbijgaan bemerkt dat de 
studie der oude stadsrekeningen - in andere 
opzichten zoo merkweerdig - nochtans de gelde
lijke ervarenheid der schepenen en l~et openbaar 
crediet - dat toen nog in de kindscheid verkeerde 
- niet altijd in een zeer gunstig daglicht stelt . 

De tekorten, handelsspeculatiën met verlies7 
en leeningen aan hoogen kroos leveren daar klare 
bewijzen van . Men ziet in de zestiende eeuw 
eenige voorname burgers borg staan voor den 
verkoop van eene zekere som losrente op de stacl8 • 

- --
(1) Bl. 121 . 
(l) Zie bl. 119. 
13) Bowens, I bl. 166; II bl. 63 en 225. Duinkerke had van 8 tot 

9000 inwoners (Bull. Com. jlam. I h. 209); Nieupoort 75oo 
(Eene Bladzijde b . u ). 

(4) 8582[13- 10. 
15) 13949[16-ro: 
(61 18rz3{, o-6. 
17) Zie hooger bl. 48-49. 
(8) Rek, 1517 fo 2S v. : « Betaelt den g reffier in de camere van 

« den rade over den leltren van verzekertbede by de wet ghegheven 
"Jan Colenheins ende anderen ter cause dat zy voor de stede 
<< borghe zijn van de vercoopinghe ~.:an XL . gr. t siaers losrente 
« jnt dit jaer vercocht eenen Hemdrie H alswildere metten rechte 
"van den zeghele t samen IIII {,VIII S. » 

Ten jare I57g deed d e stad eene ontleerring aan 
eenen koopman Yan Antwerpen aan den interest 
van I2°/0 r . 

De interest der grondrenten was 6 I / 4 ten 
honderd of<< de petmine zestiene », volgens de uit
drukking des tijds ; deze der lijfrenten op één 
hoofd was vastgestelel op << den penning acht >> of 
12 I /2 °/ 0 ; op twee hoofden, op ro 0

/ 0 (de penning 
tien2

). Doch, haasten wij ons hier bij te voegen 
dat de openhertigheid, van zekere ontvangst- en 
betalingsopgaven en bijzonderlijk de bereidwillig
heid van :dein en groot, om de stadinoogenblikken 
van geldverlegenheid ter zijde te staan, door weinig 
of niet vergolden behulpzaamheid of geldelijke 
giften, in zekere mg,at tegen deze gebreken op
wogen. 

Machtige kapitalen kende men alhier in dien 
tijd niet. Zij waren tamelijk verdeeld . Men heeft 
kunnen bemerken uit de weerdenlijst van r56o dat 
geen hunner meer clan dri.e vaartuigen bezat. Dan 
nog waren die soms de gerneene eigendom van 
verscheidene personen. 

Het << ereveelschip » dat de stad kocht, in 
!543, om het als convooischip der visscherij te 
gebruiken, hoorde toe, aan elk voor een vierde, 
aan ADRIAEN KIEN, JAN KIEN en J ACOP DE 
BunT; aan elk voor een achtste, aan Meester 
Joos DE B UDT en Jan Du M oulli113

• 

In hoeveel deelen de aanbesteding der stads
werken soms gesplitst werd, hebben wij vroeger 
reeds doen bemerken4 . 

Dezelfde verdeeling treft men in de onroerende 
goederen aan, zooals huizen en erven. Omtrent 
de helft der huizen van Oostende behoorde aan 
derzelver inwoners toe. 

Elk had eene plaats onder de zon : was ons 
voorgeslacht daarover te beklagen ? 

Hetgeén voorgaat laat ons toe naar zijne juiste 
weerde het oordeel te schatten welk sommige 
schrijvers, weinig of niet met het vroeger Oostende 
beken_d, geveld hebben over den toestand dier stad 
vóór de droevige beroerten en het daarop volgend, 
alvernielend beleg, die het einde der zestiende 
eeuw en het begin der zeventiende in onze stads
geschiedenis kenmerken. 

(r) Rek. fo 44· 
(2) « Costume» der stad Oostende, VI 0 rubriek. 
(3) Reg. 37366, fo 49 v. en 37367, fo 53 v. 
(4) Zie hooger bl. 47, z• kolom. 

• 
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lVIoest 1nen de hedendaagsche schrijvers ge
loeven, Oostende, vóór de vertnaarde driejarige 
belegering, zou een eenvoudig visschersdorp 
ge\veest zijn, ,,·aarvan de in\voners n1et 1noeite 
aan hun dagelijksch brood geraakten. 

Van Sypesteyn b. Y . spreekt van Oostende, 
vroeger een ldein dorp, n1et ten hoogste drie duizend 
Ïn\voners, meest visschers 1

• In de XVJe eeuvv, 
zegt Motley, \Yas Oostende het geringste visschers
dorp van het christendon12

• Kervyn de Lettenhove3 

schrijft eenen kronijker na der zeventiende eeu\v, 
die, zeker om een be\:vijs van zijn inbeeldings
vertnogen te geven, Oostende een onbekend gehucht 
van visschers noen1t, gehuisvest in eenige rieten 
hutten, te 1nidclen van ontoegangbare n1oerassen . 

Mijnheer Ed. Belleroche alleen, in zijn \Verk 
over het Beleg van Oostende~, bestrijdt deze sterk 
verspreide n1eening en zegt dat Oostende eene stad 
van zeker belang \Yas . Vóór hen1, velde J. Bo,vens 
een oordeel dat niet ongunstig is cloeh - vooral 
\Vat de zestiende eeu\v aangaat - verre van 
geschikt te zijn 0111 van den toestand van handel 
en nijverheid te dien tijde een juist denkbeeld te 
doen opvatten 5 • · 

De schri.ivers der Belegering alhoe\vel gelijk
tijdig, uiten zich niet zeer gunstig6 doch dit is toe 
te '\vijten aan de on1standigheid dat zij schreven op 
een tijdstip \vaarop Oostende aan 't vervallen \vas, 
ten gevolge van gebeurtenissen \velke \vij later 
zullen verhalen . 

Fleming laat Oostende doorgaan als eenc stad 
die vóór den aanvang der nederlandsche beroerten 
niet ve11naard ge\veest is, <<ja nau\vlijcx bij de 
« Utheen1sche bekent, alsoo daer nietdan visschers, 
« ende die haer n1et visscherije ter ~ee beholpen, 
<< \.voonden )) 7 • 

Nagenoeg gelijkluidend is het schrijven van 
Christoffel De Bonours- ook een eventijdig schrij
ver des belegs, doch zoo Yrecn1d aan de streek 
als Flen1ing, n1aar die toch rekening houdt n1et de 
gebeurtenissen die den vroegeren bloei sterk ver
n1inderd haddent) . 

~ I ) Het merhwaardtg Bdeg t'lm Oostende, bl. 4· 
(2) U11ittd N etlullauds. 
(3 ) La Flandre fmdant lts trozs dtrnürs stècles (uitgaaf I875), bl. 227. 

(.~ ) Bl. 6-7. 
(5) I bl. 21, z3, 3o. 
(6 ) «Oostende ... ist mit keiner rnauren umringet, jedoch uber in 

c.< der (?) grosse mit gebeuren, Heuseren vunu m enge des Volcks, 
<< wie ein andere zimliche statt und bat ein leidenlichen Meer
« ha fen » ( N aamlooze dui tsche schrijYer). 

(7) Bl. 6r. 
(8) BI. 55. Zie verder. 

Over het algenleen echter, hoe nader men achter
uitgaande tot het bedoeld tijdvak komt, hoe stipter 
en ook hoe -vvel\YÎllender en zelfs hoe gelijkvormiger 
n1et de oorkonden de meening 'vordt welke de 
kronijkschrijYers ons van het Oude Oostende doen 
opvatten. 

J acob Marchant, de Nieupoortsche schrijver, 
zegt, in zijne beschrijving van Vlaanderen op het 
laatste der zestiende eeuvv verschenen : « Al is 
hare haven klein, de stad Oostende is rijk door 
hare aanzienlijke visscherij, het zouten van den 
haring en haren koophandel r . 

De Italiaansche geschiedschrijver L. Guicciar
dini, die stierf in r 58g, spreekt in zijne beschrijving 
van Belgie volgendervvijs van onze stad:<< Oostende, 
alhoe,vel van n1uren ontbloot, is eene stad van 
tan1elijk belang, 0111 reden van zijne grootte, 
talrijke \VOonsten en bevolking. Die stad is noch
tans tegen vijandelijke aanvallen bestand en spijts 
de geringheid hare~- haven, n1erk\veerdig2

• 

Eindelijk de schrijver der Vlaamsche Kronijk, 
die op het tijdstip waarvan spraak is, te 
Duinkerke ,, ~oonde, naar het schijnt, en \viens 
gezegden nopens Oostende doorgaans n1et de 
teksten der oorkonden overeenkomen, bepaalt de 
daadzaken nog nader wanneer hij zegt: « Oostbende 
<< \V as 1naer een open plaetse op der zèe », doch 
het bezat eene « goede visscherie ende diYerssche 
« coopvaerders op Danswyck (Dantzig) ende 
« elders »3 • 

De oor konden en de n1eeste eventij di ge schrijvers 
stellen dus )..het Oude Oostende in een geheel voor
deelig daglicht, te eenen 1nale verschillend van het 
voorko1nen van het zoogezeid << onbekend, gering 
Yisschersdorp )> van Motley en consoorten. 

Niet ten onrechte dus n1ochten de Oostende
naren der zestiende eeU\V - die in een, reeds 
aangehaald~ gedingstuk van het jaar r56r be
schreven staan als gen1eenlijk rijke en \Yel
hebbende lieden, grooten handel \'Oerende en 
n1eest al hunne \VÎnst uit de zee trekkende - van 
hunne stad zeggen, dat zij gelegen \Vas << fronticre 

( 1) Flaudrta commenta1·iorum lib. I I 11 dtscripta, bl. 79· « Tecta 
fere ejus omnia sunt arundineo tegulo olducta: di,·es tarnen est 
p ort u bre,·i, copiosa piscatione mar is, alecumq ue salsi lagine et 

. .. 
merc1monus. » 

(2) Ostenda. - ... hrec murorum quidem est ex pers , sed ampli
tudine, cedific iis et frequentia, tolerabilis opidi locurn sustinet, 
valide satis adversus hostiles insultus munita et mediocri portu 
spectabilis. » L. Guicciardini (uitgaaf van 1635), Belgieee 
descri ptio . Het oorspronkelijk werk Yerscheen in I S67. 

(3) Bladz. 565 (jaar I578). 
(4) Zie hooger bL 53, 2 <' kolom. Charterboek, fo 102 v. 
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« van der vulle zee, hebbende een zeer commo
<< dieux port ende havene ; binnen welcker stede 
« men dagelicx dede ende exerceerde den styl 
« ende negociatie van der visscherie, wesende van 
« de principale coopmanschepen die men binnen 
« den lande van Vlaendren es exerceerende, ende 
« dat danof de neiringe meerder vallende es 
« t Oostende dan jn andere zeesteden van 
<< Vlaenderen ; 

« t welcke causeerde goeden coop ende leef
<< tochte van harync, visch ende andere provisien 
« voor den generalen lande; werden oock duer dien 
« diveersche andere negociatien, neeringen ende 
<< ambachten grootelick vervoordert ende vermee
« nichvuldicht, ende onder andere de vreempde, 
« sonderlinghe deghuene die hemlieden generende 
« zyn in t verthieren van alloenen, gaerne, cane
<< vets', zoudt, tonnen, graen ende meer andere 

(1) Kemp (engelsch ca11vass). 

« waren dienende ter slete van der voorseide 
<< visscherie ende hantise van diere ; soo dat den 
« coopman aldaer frequenteerende ende prospe
« reerende is ter gemeene wel\'aert \'an den lande; 
« daer deur oock grootelicx vermeerdert werden 
« onse ordinaire sub\'entien ende domeynen, ende 
« specialyck 's heerengelt \'an II schel!. VI deniers 
« grooten Yan elc !ast haryncx, mids dien daer on
« gelyck meer haryncx gevangen wort dan binnen 
« eenege andere zeesteden van Vlaendren ». 

Met Hendrik Haestens zullen wij dus zeggen 
dat, dank aan hare haven en hare « profijtelijke >> 

haringvisscherij, de stad Oostende « na de ge
legentheyt van die tyden grootelicx toegenomen 
ende ooc op hare n:anier in fleur gheweest (is), 
zijnde een van de vier voornaemste havenen van 
Vlaenderen' » . 

(r) Haestens, bl. 62 (r•' uitgaaf, r6r3). 



I I I. Il \ ta11d. 

---.. -~. . -

\ · ~rlat n \YÏl. nu h t 1~' bi ~d d ·r d ruuere-al hoc\\ 1 
• b 

niet ' ·an \Y l'"" pr kt:ndh id b ro fd stati ti k -
0111 d n t :'\tan 1 Yan o-t nd in het b sproken 
tijLl,·c k, 'c n n ander z kî:)r ni\·t n1intl r h ~lang

'" kk "nel standpunt al t seh ts n : van h t n1aat-
happ lijk v :\rstandelijk ·n z cl lijk . tandpunt, 

'oor zoov o.J on de ' orhan len zijn 1 bou\\·stof
fen het on toelaten. Ze yg- n \Yij e n \VOord ·yan 
111aats happ lijke l etrekkingt;;n on ler,vij voor
b ellen van bek\\·aan1he id, z I n n g bruik n : 
al 'raa a-punten ,,·ier v r\\ aarloozing lt: lez r ons 
ni~t t~n Onrocht ten k'vacle ZOlt 1110g 11 )uicl~ll. 

Had d \\' rel den stuunnan, vroeg r en op 
1 reLd ·re schaal dan ld "rs vcrvang =-n, d :'\ze laatst:) 
bl · ef :\,·en\\· ,.1, als kapitein of huufd ' ~·n h t vaar

tui~ en son1s al 1nedere 'd r ook, een g acht 
plaats in cl ~ ~éunen]eving 1 eklc ~den. 

In rle cc. OlllJll ,stellino·h )) \"an I56o, te n laste 

ler VÎ::,S herij zooal=> 'van de and rt: nijverheids
~n hand lstakken cl r c.., _. tneent , staan '"' tutn·li d n 

3 11 \V er den op g-c :.lijk ·n YO t, \Yat de aansprak ;>lijk
heid in .:.r ~ val Yan ~ :-.brek aan 1> ·talinrr der belastinc,. 

· ·-· • • ~ t) '"" 

aangaat•. 

!\leer dan et!ll!j, Yooralecr ge\\ ichtig :. , ' 11 l>ijL:on
d erlijk gc\\·ichtige geldelijke n1aatrcgelen ,,·erdcn 

( IJ cc Ende daer na er bij faulte \'an betaling-he die doen executeren 
(( up den weert ofte stierman van den sccpe ofte b r,odt. .. " (l<ijks
ar~h ief, Reg. n•· 27799, fu I 2). 

ZlC ook zekere besluiten der wet ,·an Nicupoort, in de wets
reg istcrs dier stad. waarin staat cc es anderwerf g hcordonneert 
ghcstatueert by mynhecren \'an de wet bij tuitlist t ltlll tle wnrdtn 
(17 Nn\·. r572J. Q(,k I Juni 1573 enz. 

.. 

g ~non1 n raad J Ie "'•Yde 111 n ~ rst ni l alleen de 

'" rd ·n 1naa r ook de ~tuurlieden. 
1\ansti i;P ·n ·,v rclig is h t f 'lt dat ni ·t ~el den 
"r 'rel n of reecl rs tncd " naar zee gingen. 
r ·b urde in11ners S >lllS clat d schepenraad 

ost "nde of van Nicupnort h >t ant\voord van 

' I n v rzo k of ~en besluit u itst Ben 1noest, tot 
hunne t rugkon1 t uit zee•. 

]-Iet fan1ili bo k van h t n·e lacht l..IVIERS leert 
on lat de re ::\der 1neern1aals zijn n stuurn1an of 
, en n zijn ~ r stuurlic len als pet r, of de \TOU\V 

,·an en n hunn r, d -,. ustiervrOU\V l>, a ls 1neter van 
zijn kin 1 verkoos2 

• 
• 

In d ~ jar~n v ert1enhonclt' n1 ~iet rn ~n \\·ct houders 
n not ~1l > len 1net de stutu·li ' den aan ga t- of drink

telf l Vt rhro ·deren, op de {( verkoren >, n1aandagen 
en bij and r gel genh ~ cl n, bij voor he lel bij cl 
aan st ll ing \'an ·enen nieu \V n 1) f!\nsion~u-i .. of op 
h "' t (( koning:-fee. t )> Yan cl i:\n 1 alju,,~ : 

(1) Ar~.:hi e f stad ~icupDort. l45C>, 16 ()dobcr. Uc Sl:hcpcncn 
vcrklaren in staat niet te wezen ccnc \' r:t êlg' \\ tnwcgc (Ie Alh.lij der 
Duinen lc beantwoorden: t< non potuis~c propter con sociorum 
'' suurum a lioru m legis lalorum die te vtlle ~ ov1 pc)rlus allsendam 
'< tune in s ui s 111 c rcanc iis allecum plus qu.un quo~umquc tempt re -
c< anni vacantium ct vaca lurornm nsq\lC fcstum bcati ~lart1n1 

u hyemalis proxi tntun ... ,, -Rek. der stad Oostende, q3I : r5tl6. 

1u 47 · 
Zie in Ermcrins' Btschryving dtr slutl ll trt, {11 bl. 282) den tekst 

der cH~crccnkomst waarvan hooger praak is. 
(~) cc 4· FRANçots ÜLIVIERS, mijn vierde kint, was geboren 

<( vrijdag den 1 I in I-Iooyn1aent 1 56I, ende was kersten g cdaen bij 
<< d'heer Jacob Adriaens, capellaen 's anderdacg-s ten 1 I neren 
(( vnor noen ende waeren pctren ende metren : ~l.\RCUS H.\t\CKE, 

u Ntc:,\!-\IU~ Ll{ Rov, Griffier; Pleun Leijns, 1nijn stunwouw )l , 

• 
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« Vertheert vercoren maendaghe naer n1ede
« wintre by den heere, "\vet, officiers, notable 
«poorters ende stiernzans ten cappoenen die 
« Perchevael van Moerkerke als pencionaris ende 
« clerc ghaf naer d oude costume » 1

• 

« Vertheert den Ixcn jn sporkele ten huuze van 
« Corn. De Baenst by den heere ende notabele 
« poorte1'S ende stieruza1zs ter conyncfeeste ' 'an Jan 
« Lem, Bailliu, conync van der \Vet!.. XII [ 
«VIII s. p. »2

• 

« Verteert ten huuze van Percheval van Moer
« kerke vercoren 1naendaghe naer (in ?) Inede
« wintre by den heere, wet ende notabie poorters, 
« stiernzans) naer de oude costun1e ... X [ IX s . p>>" . 

Ander1naal zien wij de stad eenige kannen \vijn 
bekostigen ter feest van de stuurlieden : 

« Ghepresenteert vercoren 1naendaghe laetst
<< leden de stiern1annen deezer stede die groote 
« chiere ende ghenouchte maecten t huerlieder 
« coste \Vaert, I I I I cannen >>~ . 

De stuur11zansdag - « onze stiern1ansdach )) 
zeggen de stadsrekeningen7 - '\vas eene bekende 
feestviering in het Oude Oostende. 't Bijzonderste 
bewijs van het aanzien dat zij genoten is dat er 
soms stuurlieden - de aanzienlijkste naar alle 
waarschijnlijkheid- in den schepenraad zetelden5 • 

lfQ~ 

Wat den stoffelijken toestand der visscherij aan
gaat, daar spreiden onze oorkonden weinig licht 
over6 • Het weinige wetensweer di ge welk zij ons 
nopens dit punt verschaffen is ontoereikend 01n 
van dien toestand eene juiste en klare gedachte 
te geven. Nietten1in is er hier plaats voor eenige 
bemerkingen over den zedelijken toestand der 
visscl1erij, die doorgaans n1et den stoffelijken in 
nauw verband staat. 

Gansch eigenaardig is altoos de levenswijs van 
zeelieden en Yisschers gevveest. 

Beschouwt die talrijke gevaren van ran1p, die 
plotselings een l1uisgezin van zijn hoofd, van zijnen 
broodwinner bereoven kunnen; de onbestendigheid 

(1) Rek. 1496-97 · 
(2) Rek. 1.~98, f.., 19 v. 
(3) Zelfde rekening. 
(4) Rek. r5o5, fo g. . . 
(5) Rek. I5I.5, F . 9 V.: (( Ghepresenteert den vrcu Jn sporele de 

« stierheden van der s tede ten weleken daghe Anthonis Riest 
" stierman doe ten tydtn scepene ende coninc van der wet zyn 
(( contncfeeste bilt, vier cannen wyns .. . » - Zie hooger bl. 85, 
re· kolom . 

(6) 11erken wij hier aan dat in de rekening ,·an de heerdsteden
taks 'an r532 acht stuurlieden vermeld staan die eigenaren waren 
van verscheidene heerdsteden. N rs 48, Adriaen Aernouts t4 heerd
steden) ; 65, Anth. Cleyne (2) ; 233, Gillis Leeuwe (3 ) ; 271, 
Mateeux V andere (3) ; 3oo, Dieric Janssone (3 ) ; 3rr, Pieter De 
Clerc (6) ; 33o , Corn. Hebhens (2) ; 413, J. Dolaghe (3). 

van zijn verblijf aan wal, in hetwelk de zeen1an 
's vastelands genoegten en uitspanningen des te 
gretiger en te driftiger najaagt, daar hij er langer 
van beroofd is geweest ; de noodzakelijkheid van 
geduld en zedelijke sterkte in het uitoefenen yan 
zijnen lastigen arbeid ; de onzekerheid en gering
heid van zijn gewin, benevens het n1enigvuldig 
vooruitzicht van een haastig en ge,veldig, roemloos 
einde ; eindelijk den aard zeiven zijns werks : al 
die on1standigheden \verken op de stoffelijke en 
zedelijke gesteltenis van den visscher en tevens 
van zijn gezin eenen diepen invloed uit. 

Is de « werk1nan der zee >> thans ru-vv van taal 
en n1anieren, 'vij hebben geene redenen 0111 te 
denken dat hij vroeger eenen zachteren aard had', 
\vanneer hij niet slechts tegen onstuimige baren 
en ge,veldige "\Vinden, 1naar ook dikwerf tegen 
zeeraovers fe strijden had, ja zelf so1ntijds eenige 
genegenheid voor dit stieltje gevoelde . 

\tVij hebben het gedrag van zekere Oostendsche 
stuurlieden doen ben1erken, in de jaren veertien
honderd, opzichtens den stedelijken n1agistraat, ter 
gelegenheid van zekere n1aatregels door he1n 
geno1nen2

• 

Onze oude oorkonden '\Veten van de ruwe han
del,vijs der vlaan1sche visschers ook wel eens te 
spreken. Ten jare 1498 vluchtten t'vee aan het 
gevang ontsnJ.pte zeerooYers - naar alle V\"aar
schijnlijkheid van Oostende - in de Oude Kerk, 
V\raaruit ze de stadsbalju'\v, het vrijplaatsrecht der 
kerk n1iskennende, terughaalde. De Oostendsche 
visschers k'van1en bijeen, op S. Vincentiusdag, 
verlosten de gevangenen en leidden ze in de kerk 
terug3 • 

Wij kon1en daar van Oostendsche zeeraovers te 
ge,vagen . Zulks ''"as geene zeldzaan1heid, vooral 
in den loop der vijftiende eeuw. 

Niet enkel lijdend \vas de rol der Vla1ningen in 
het algen1een en der Oostendenaren in het bijzonder, 
hebben vvij reeels ben1erkt. 

Otnstreeks de n1aand n1ei 1408 werd een Portu
geesch schip door t\vee ten oorlog ge,vapende 
schepen Yan Oostende genomen~. ________ _ 

(r) cc Midts t ruyde volck datter es.» Rek. ~~r ~ · D.onaasp~oostdij, 
1S2r (Staatsarchief van Brugge). - « Manttrots vtgor qutdam ad 
rudidatem promptior »; zegt Ad. De Budt, sprekende van het 
vlaamsch zeevolk (Corpus Clu ouico1·um Flandriu , I, bl_. 263). (!vlanants 
et habitants d'O;;tende), cc pour la pluspart gens stroples et rudes, 
si -comme pescheurs et gens journeHement fréquentans la mer J>, 
staat er in de vergiffenisbrieven waarvan verder spraak. 

(z)Bl. 71-72. 
(3) Iuventaire des archives du Dépa,-tt:meut du No~d. 11, bl. 35. . 
De « beroerlichede in de Oude 1(ercke » bracht de afstelhng 

teweeg van den pastoor, doch de \Vet wendde zich t~t de~ gr?oten 
Raad en den Raad van Vlaanderen en bekwam ,·erg1ffen1shrteven 
van den vorst. (Reg. 37322, fos 24 v .. z5 v. enz.). . 

(4) Charterboek, fo 6o (Kwijtbrief van schadeloosstelhng). 
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Wat de betrekkingentnet de Engelsehen aangaat, 
het schijnt dat het spreek\voord « de eene vriend
schap is de andere \veerd » den Oostendenaren 
van dien tijd niet te eenen 1nale onbekend \vas . 

Een lang vertoog \Verd ten jare 14181 den 
Hertog van Burgendie , Jan zonder V rees, door 
eenige kooplieden van Londen, Scarborough, 
\Vhitby en andere steden van Engeland en Schot
land toegezonden, 0111 hen1 een aantal zeerooverijen 
Yoor oogen te leggen, t e hunnen nadeele door de 
Vlan1ingen van Nieupoort, Lon1bartside, W al-

• 

ravenside en Oostende gepleegd . De Hertog 
gelastte Jehan l)e LaK eythulle en R olland Du Boi::, 
1net een « bezoek » nopens ui e klachten in gemelde 
havens en Yi3schersdorpen der kust Yan Vlaanderen . 
H et verslag OYer dit onderzoek, waarvan \V"Ïj het 
eerst een i ge deelen uitgegeven hebben, ligt be\vaard 
in het Rijksarchief2

• 

De « Vlan1ingen van Oostende » \Varen in dit 
stuk beschuldigd, gezan1enlijk n1et zeelieden of 
schippers van H eist en WalraYenside , in de 
1naanden n1ei of juni, oogst, septen1ber en october 
I-tO-t ; in 1nei I-toS, septen1ber 1406, juli r41 2 en 
juli 14-13, verscheidene schepen, toehoorende aan 
Engelsehen van S carborough, Hornesec, Salchons, 
Londen, \Vyteby en Wyneton, beroofd en de 
ben1anning , geheel of gedeeltelijk, gevangen te 
Oostende binnengebracht en op r antsoen gesteld 
te hebben. De \veerde der geroofde schepen en 
ladingen - bestaande onder andere uit laken, 
scheepstuig en gezoute visch - \Verd geschat op 
omstreeks 1017-+ I /2 nobels . l\1en schatte de gezoute 
visch op eene hoe\~eelheid van 62000 stukken, t er 
\veerde van rond de 3g6o nobels en 8 ro [ r 3 sch. 
en geladen in doggers of doggerse/zefen . 

De ondervraging der getuigen van üostende3 liep 
hierop uit dat de 1neeste na1nen Yan Oostendsche 
schippers, in het engclsch klachtschrift genoen1d, 

(I)« Walravensijde >>, bl. 4 ~-SS. Verleden jaar is geheel het s tuk 
gedrukt ge\\ eest 1n het werk : L e Cotton ft! anusc1'it Galba B. I . 
transent sur l'orig. par Prl . Edm. Scots . . . et annoté par lll. L. Gtlltodts
Va n Stve1'eJl . (Brussel, 1896), bi. 477-So8: Enquête szo· les pnscs faitts 
par lt.·s corsal·tes de Flandre. 

~2) Charters van \Neenen , Doos n•· 47J, 11° ro7G. 
(3) 't vVaren J eh an De Clerc, penningmeester der staJ ; Thom ~ 

Hyns, Jaques Boudeloot, schepen ; H etnric , zoon van H etnric(xl 
Boudins ; V ie tor Cand, gevangbewaarder ; J ehan nleegoed, 
beenhouwer; Joris De Jaghere, Pietre De Vos, beenhouwer en 
vischhandelaar ; vVtllem, zoon \·an Jan(SJ H eyns, koopman; 
Christian Belentin, Jehan Dobbeis, vischhandelaar; J ehan 
Zwancke, beenhouwer; J ehan 1Iaertins, koopman; Vic tor De 
Goes, timn1erman, en R1ke Proost,zeeman en vi sscher : a l bur gers 
van Oostende. 

hun onbekend \\"aren en dat er in geen t\vintig 
jaren zulke gr oote hoeveelheid gezoute visch in 
Vlactnderen gebracht vvas ge-vveest. Nochtans 
herinnerden soinini ge getuigen zich een i ge engelsche 
gevangenen gezien te hebben, doch slechts in 
oorlogstijd, en bekende H ans T abard viscfi ge
non1en te hebben, doch h~ voegde er bij dat hij, 
op bevel Yan den opperbalju\v yan Vlaanderen, 
t eruggaaf gedaan had . 

D en 16 april \7 an het jaar I 41 9 k\va1nen t\Yee 
afgeveerdigden van\vege de Vier L eden van 
Vlaanderen de « corvers 1 Yan Oostende )> t e 
kennen geyen, dat zij « up hare ver,veren » (sur 
la déjensiz 1e) Yaren zouJen, en de Engelsehen 
bjjgevolg niet aanvallen, daar de kapitein Yan 
K ales gelijke bevelen in Engeland zou geven . 

N ietten1in ge beurde hPt dat drie « eer vers )) van 
Oostende Engelsehen aanvielen . Den 22 oogst 
zond de \\-et dezelve te Brugge Yerontschuldigen, 
Yoorgevende dat zulks vóór de afroeping van den 
vrede in Vlaanderen geschied \vas . 

Den 27 october ko1nen Zegher Van Belle en 
P. Boudins de Engelsehen ontslaan die hier 
ge\'angen lagen en op bevel Yan den H ertog n1ede
voeren. 

On1streeks I-t-19 namen drie zeerocvers van 
Oostende eene bark yan S and\vich, n1et gezoute 
visch en andere \Varen aan boord, aan J an 
Atteynson, eenen Engelschtnan, toebehoorende2

• 

Dergelijke daadzaken grepen plaats ten jare r-t36, 
tijdens de belegering van K ales3 • 

Ten jare 14-78 of daaron1trent \Verd er schade 
gepleegd ten nadeele van Richart vVellye , 
Robrecht GreYe, Heinric Schelten, Thon1aes 
\\ryll (?) . \\l jlle1n üxelc en \Villen1 Coock, 
kooplieden van Engeland, door een oorlogschip 
uitger eed door ·de stuurlieden van Nieupoort, 
L on1bardside en W alravcnside . De engelsche 
kooplieden verkregen een vonnis van\Yege den 
R aad des H ertogs van Burgondie, krachtens het
\Velk de uitreeders van dit schip hun eene schade
vergoeding n1oesten betalen van roS i- grooten. 
Zij entYingen 20 [ gr. van den schipper (H enric 

(1) Groote oorlogsst-hepen : 
« Barcas vtdelicet munttas quas baergen vocant et ahas majon:::, 

« naves, quas vulgariter corvtrs appellant. >> tl(rontjk van Jan 
Branden, bl. 92 ). 

(2) Invtn talre de·s A rûuves du. Départcme1lt du Nord, I, bi. 33o. 
(3J « Le Szègt de Calazs et lts vtlles de la cdte jlama11de », door den 

schrijver dezes, bl. -t en 5. 
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De Vos) en, volgens overeenkomst, 40 [ van
wege de stuurlieden der twee eerstgenoemde 
plaatsen, doch behielden het recht het overige te 
verhalen op die van Raverside'. 

In den loop van het jaar 1487 hadden de 
Engelsehen Jan Leemven, Gillis Miebiels en 
andere visschers van Oostende, ter haringvangst 
uitgevaren, gevangen genoinen en op losgeld 
gesteld . De Oostendsche visschers lieten zulks 
niet ongestraft : den 3 november nadien, sloegen 
zij yerscheidene wagens aan, geladen met koop
waren aan Engelsehen toebehoorende2

• 

Omtrent denzelfden tijd beroofden de visschers 
van Oostende zekerenJoosvan Aermuden3

• • 

Ten jare L.i-87, met Paschen, spreken de 
kronijken van den beruchten zeeschuimer Joos Van 
Aelst, die « veel wonders iJ!. zee van roovene 
bedreef » en in de maand juli vóór Oostende 
verscheen. De Oostendenaars trokken zonder 
vertoeven in zee en namen den zeeroover met zijne 
medegezellen gevangen : 's anderendaags werden 
zij allen onthalsd en hunne lic!1amen op hooge 
raderen langs het strand geleid . Een zeeroover 
van Dieppe, Matthijs, zoon van Joos Van Aelst, 
zwoer de stad Oostende uit wederwraak '' noch 
teeneghadere in gloeyen te stellen ». Doch verre 
van zijne bedreigingen te kunnen uitvoeren, werd 
hij zelf met al de zijnen, na een bloedig gevecht, 
door een Portugeesch schip gevangen genomei1 en 

' in de haven van Oostende gebracht, alwaar hij het 
lot onderging van hen die hij besloten had te 
wreken !4 

Men komt het te zien: tegen wind en water 
alleen niet hadden onze zeelieden en visschers te 
worstelen5 • Geenszins te venvonderen is het dus 

(1) << Reserverende den voornoemden Inghelschen huerlieder 
«actie van den residue te recouvreren up de andre ghecondamp· 
« ncerde quartiermeesters, stierlieden, ende reeders van Wal
" ravenshide, alzo huerlieder goeden raedt ghedraghen zal. n 

- Acteverleden ,·oor den magistraat van Nieupoort, 10 maart 1478 
(o. s.). (Stadsarchief, Charters.) 

(2) Rek. Oostende, 1486·7· 
(JJ lb. 
(41 N. Despars. Iy, bl. 425. -Zie den kwijtbrief van 12 zakken 

wol en 18oo vellen, door z kooplieden van Brugge aan visschers 
van Oostende gekocht (r oogst 1488). Charterboek, fu 58 v. 

(5) « .· .. Ende zyn ooc zy van Oostende clouc ghenouch te 
« wederstane eeneghe bonven of andere die hemlieden overlast 
« doen zouden willen, want jn Oosthendeo es wel also vele clouc 
« zeevol ex als jn Damme ende Nyeupoort, 111eer ter :et diwmde dan 

" Iw lande», zeg-d<m de Oostendenaren in 14<33, in het Jg" artikel 
der reeds ontleedde pleitrede \'an dit jaar. 

dat de visschers van Oostende, Nieupoort, Duin
kerke, Blankenberghe, aan het bevechten der 
zeeroovers door d'e tijdsomstandigheden gewoon 
gemaakt, gelast werden hunne medehulp te ver
Ieenen tot het vormen van 's vorsten oorlogsvloot . 

Zij waren het, die in deze tijden den vijand 
moesten gaan bestrijden op het strijdperk der 
zee, waar onweder en tempeest de gevaren 
verdubbelden. 

De Staten die door de zeewateren begrensd 
waren bezaten, gelijk men weet, noch zeemacht, 
noch oorlogsvloot, zelfs geen schepen daartoe 
bestemd. Zij huurden of gebruikten eenvoudiglijk 
koopvaardijschepen, dewelke men ten oorloge 
uitreedde. Men lic;.htte schepen zooals men sol
daten lichtte bij wijs van eene leenheerlijke 
oproeping. Elk dorp moest een zeker getal weer
bare mannen leveren, elke kuststad een zeker getal 
vaartuigen, die onder 't bevel gesteld vverden van 
den Admiraal'. 

De bemanning werd samengesteld uit de 
matrozen, stuurlieden en visschers der zeesteden. 

Alzoo, ten jare 1427, gedurende de beroerten 
van Frankrijk, kwam de Baljuw van Brugge te 
Blankenberghe om kond te maken dat de stuur
lieden hunne groote vaartuigen moesten gereed 
maken om die, in geval van nood, ten dienste van 
den vorst te stellen2

• 

Steeds belangwekkend zijn de rekeningen onzer 
kuststeden, in tijden van oorlog. Eene kustwacht 
wordt op duin en strand 'of « vloedmark >> in
gericht en oorlogsschepen uitgereed. 't Is in 
dergelijke omstandigheden dat de bereidwillige 
behulpzaamheid onder de kleine gemeenten, waar
op wij ret:ds meermalen gezinspeeld hebben3 , 

bijzonderlijk uitscheen. 
Bij het vernemen van eenig. gevaar zendt de 

wet onmiddelijk ruiters oost- en westwaarts om de 

(1) Revue d<s Dmx Mondes. (Studiën van adm . Jurien de la 
Gravières) . Jaarg. 1874, 1876 enz . 

(2) La Flandrt, 1874·5, b. 148. 
(3) Bl. 47 en 104. 
Zie wat er gebeurde tijdens de belegering van l{ales ILe siège 

de Cala.is, reeds aangehaald), alsook na zekeren brand die te Ghistel 
ten jare r5o6 plaats had: 

Fo 34 : "Betaelt by ordonnanche van der wet van zeker vitaille 
" die van Ghistel ghezonden als zij verbrant waren jn huerlieder 
" aermoede die zij hadden by fortune, III vierendeel van een 
"zwynebake VI[; noch een alve bake III [; noch van VIt. biers 
« VIII [ VIII s.; noch van brode VIII [ XII s . ; al t samen 
«XXV [X s." 

" Betaeld Jacob Coude scippere, die met synen scepe de 
" voorseide vitaille te Ghistel voerde, mitsgaders de vrecht van den 
« biere totten scepe, over al III [XII s . » (Stadsrek. Oostende). 
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naburige plaatsen langs de kust te verwittigen. 
Kreeg tnen een oorlogsschip in het zicht, men 
zeilde er naar toe 01n het aan te vallen. 

De stadsrekening over de jaren I-J.O-t-1405 
Yertneldt dat den r8 1naart1 oorlogsschepen van 
Kales voor 't land k\\"an1en, en dat onze zeelieden 
ze op de vlucht zetten: 

<< Iten1 den XVIIJsten dach in n1aerte so \vas 
« verteirt t ons baelius als de ballengiers van 
« Caleys hier voor t land \Varen ende \:Varen n1et 
« foortse ghe\\reert, dat sij ghene scade ne daden 
« onsen ghebucrs IIII [XII s . p . » 2 

Den r5 oogst 141 r liep het gerucht dat de 
Engelsehen « ter Nieu,ver IJ de >> (bij Oost
duinkerke) geland \Varen en dat zeker J acob 
De Bul bij Lotnbartside << aan 't land gheiaecht » 

\Vas. Seffens \Verd een ruiter \Yest- en oost\vaarts 
gezonden n1et die n1are . 's Anderendaags zeilde 
een << coorvere » vóór de stad, die scheen door de 
Engelsehen << ghe\vonnen » te zijn . De \Vet deed 
aan de zeelieden Yan vValravenside de '"eet dat 
die Yan Oostende <<ghevvapent ghinghen te scepe», 
on1 dit schip te l< ghecrighene » en Yerzocht hen 
hetzelfde te doen3 • 

In onze schets Yan het beleg van Kales in I-t-36, 
il). het opzicht der rol in deze on1standighcid door 
de vlaatnsche kuststeden gespeelà, hebben \vij 
be\vezen hoe de zeevaarders en visschers van 
Oostende, Nieupoort en Blankenberghe gero~pen 
werden door de Staten van het land om den vijand 
- den Engelschn1an - op zee te vervolgen en hoe 
te dien einde verscheidene schepen in onze zee
steden ten oorlog werden uitgerust. 

Ook verklaarden de Oostendenaren in eene 
reeds Yern1elde oorkonde dat << het getnakkelijk 
\Vas 01n begrijpen hoe de stad Oostende, n1.et 
aanzienlijke lijfrenten belast, verkocht 0111 de 
l"osten te bestrijden van het onderhoud harer 
zeedijken, de wapening van oorlogsschepen tegen den 
vijand en het leveren van \\ .. eerbare n1annen tot 
verded1aino- van het land, van lieYerlede te niet 0 0 

gaan en hare burgers en in\voners zou kunnen zien 
weotrekken ter oorzaak dier lasten, ten grooten 

0 

nadeele van 't land en bijzonderlijk van het om-
liggende-I- >> . Vervolgens verhalen zij, niet zonder 
een graantje \vettige fierheid, hoe zij zich dik,vijls 

(I) J 4<J4 Of I 405 . 
(2) Stadsrekening 1404-1405. Rijl{sarchief, nt· 372-J.O. 

(3~ Reg. 37247 · 
(4) Charterboek, antwoord op de klacht der drie steden (1483), 

passtm, o.a. art. 64 . 

tegen den vijand kloekn1oedig ver,vecrd hebben, 
hoe nog kortelings te voren verscheidene fransche 
oorlogsschepen vóór Blankenberghe voeren, n1et 
een vijandelijk inzicht en hoe zij (de Oostende
naars) 's nachts een oorlogschip uitrustten n1et 
r5o Inan aan boord en de fransche schepen op de 
vlucht dreven1

• 

Van haren kant aanzag de regeering den dienst 
onzer zeelieden aan boord der oorlogsschepen als 
eene genoegzan1e r.eden otn de În\voners der stad 
van oorlogsdienst te lande te Yerontschuldigen. 
't Was het geval ten jare 1479~ 

Ja, de nationale visscherij \Vas eene school van 
kloeke en ervaren zeelieden . 't Is eene der 
redenen die eertijds son1n1ige landen aan
\vakkerden 0111 de visscherij aan te tnoedigen 
en te onderstcunen3 • 

De gevolgen, e\~en\vel, van den nadeeligen 
invloed der on1standigheden op den stoffelijken en 
zedelijken toestand des Yisschers, waarvan \vij 
straks ge,vag tnaakten, vonden in eene andere 
soort van on1standigheden een ernstig tegen\vicht. 
Eerst en vooral de visscher \\'as godsdienstig : 
een trek \velken hij nog niet gansch verloren heeft 
en die aan de geheele beYolking eigen \\~as, tnag 
n1en zeggen. 

De visschers van Vlaanderen plachten jaarlijks 
een deel hunner haringYctngst aan hunne parochie
kerk te geven. Krachtens eene overeenkon1st ten 
jare I235 gesloten n1et den abt van Sint-Niklaais 
bij Veurne, gaven die van Nieupoort een derde der 
haringtiende aan den abt, die de patroon \Vas 
hunner parochiekerk, een ander derde aan de 

(! ) Charterboek, fo t36v., art. g6. 
(2) u Den burchmeestre Adnaen de Haze ende Antheunis Van 

<< den BerCYhe (J"hesonden te Sint- Omaers den XXVII cu in wedeb b 

cc rnaend bi den groten rade ons voorseids heeren omme laxatie te 
cc vercriCYhene van den lieden van wapenen die wij ghetaxeert 

b • 

« waren jn groter mentchte boeven onser portie, anghezien dat wy 
<< vele lieden ter zee hadden metten vreytscepe, ende vercreghen 
« provisie van onsen voorseiden heere ". (StadsrekeningJ. 

t3) Ziehier de t1 tels eeniger oude boeken in Engeland, ver
schenen : A Letter to a gentleman upon a royal fishery, a counczl of trade 
a'Jld a national fishcry (London, r6g8). 

De schrijver besluit « that E1lglatld's 11ational fishery t's to be raz.sed 
by art not mo11ey, that 011 that art England's all dtpends , if Eugland's all 
depends on naval power. » 

St. Lo (George). England's safety, or a bridle to the French l(i11g. 
Also an tnsi{fht into the advauto.ges may be made by the het'rittg and other 
fishenes. in ~espect to the b~eedi1lg of uameu, and otherwist (LoJldon 16gJ. ) 

(Bzblwtheca piscato~ia, nrs 266 en 297.) 
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kerkfabriek en het m·erige derde aan de armen. 
't I s hetgeen alle jare in de kerk- en diseh
rekeningen onder de ontvangsten wordt aangestipt 
en het « helich ghelt » of het << helich deel » heette. 
De kerkrekeningen derzelfde stad ge,vagen nog 
Yan het << grootken >> op elke ton haring en visch 
ten gunste der instelling der Zeven Getijden, 
gesticht krachtens octrooi bekomen van Hertog 
Karel'. 

De visschers van Lombartside schonken jaar
lijks eenige << tunnekins >> (llimzekins ?) haring aan 
de kerk, die ze vervolgens, zooals die van 
Nieupoort, te haren bate verkocht. 

T e Blankenberghe kende men de «kerckeplacken» 
<< die men de kercke is gheldende van elcken voor
hoop vis >> . Te Duinkerke bestond de offerande 
van het heilig net, 't is te zeggen de opbrengst van 
een der netten Yan elk schip ter haringvangst 
uitgevaren : een gebruik dat tot in I65 I in wezen 
bleef2 . 

De offerande der Engelsche visschers noemde 
men Chist half dole, in voege in al de visschers
steden en dorpen der engelsche kust en slechts 
in het midden der huidige eeuw afgeschaft3 • 

Het heilig geld was ook onder de Oostendsche 
vi sscherij in zwang4 en bedroeg I I/4 ten honderd 
op cle zuivere winst5 , alsmede een ander slag van 
offerande, door den stuurman betaald, te weten 

---------

(r) Kerkrekening Nieupoort, r5gg. << Ander outfanck van 
" l grootken van c lcke thonne harynck ende visch danof de 
« ken.:ke on tJanekt ,·an de XI lil thonnen caecharynck vulghepact 
"up Je caye XII s. p. van elcke thonne visch Is. p. Ende dat bij 
"octroye van onsen geduchten heere ende Prince hertoge Caerle 
" grave van Vlaenderen erfvelick ghefondeert tot protlycte van 
« de seven g hetyden. Ende dat van den lyt gheduerendc dese 
C< rekenynghe al naer het vutwysen van der dereken bouck . 

« Jacques De Wavrans ""eerdt over Clays Adriaens ,·an 
« ghepact et•de vercocht t l.ebben den 3 febrnarij r599 drye 
" tho1men voorvanek ende heeft dan of ghemaect V [ g r. ende 
"hier ontfaen tot lil I s. van elck pondt gr. XX s . p. >> 

\2) Kerkrekemng der stad Blankenberghe r57g-8o (Staatsarchief 
Br ugge, Heg. n'" u 63g). V. De Rode Htsl . de Dtmkt~·que, bi. r54. 

(3) De Caux, « Tlte H erring aud the H erri11g Fishery "· -Zie over 
al die gebruiken, Biekorf, r 8g'>, bi. 283 en volg. 

(-t) Rek. 14J6: " Item den XX•n dach in novembre zo waren 
" ontboden alle de notabie van der stede up der steden huus, 
« omme met heml ieden raed ende ad vis te hebbene up t helich 
« ghelt dat de stiermannen jaer!icx der kerke gheven, jeghen 
« t welke eenneg he doe opposeirde ende ter selver tiid was verteert 
« te Pieter Pendels VI L. " 

(5) Kerkrekening, 1543 : « Ander ontfanc van belich ghelde, 
« t welcke es drie sce!lingen parisis van elc pond t groote dat de 
« stierl ieden ende buerlieder medereeders jaerlicx h ebben ende 
« winnen bmder haeryncteelt boven alle costen ... " 

-

twaalf schellingen \'OOr elkcn 'Teemden huurknaap 
die met hem ter haringteelt voer'. 

De plechtige eed, gezworen op een afbeeldsel 
der H. Veronica, van welken wij hooger in het 
tegenwoordig hoofdstuk gewag gemaakt hebben\ 
moet hier ook gerangschikt worden onder de 
bewijzen van den vromen aard der Yisscherij Yan 
Oostende in den tijd waarvan spraak is. 

Voegt daarbij de voordecJen welke zeeman en 
visscher uit het gildewezen·' trok, dat kenschet
schend bestanddeel der toenmalige maatschappij, 
dat aan het werk den rang schonk die aan hetzelve 
in de samenleving toekomt, en bestemd vvas om 
de kwellingen te heelen of ten minste te Yerzachten 
die aan den toestançl eigen zijn van den werkman, 
van den werkman der zee bijzonderlijk, wiens 
levenswijs op die der andere werkersklassen zoo 
zeer afsteekt . 

Niet zelden wordt er gewezen op het onmatig 
drankgebruik onder de arbeidersklas waarvan hier 
spraak is . Onder de oorzaken dezer kwaal mag 
men zonder vermetelheid, denken "·ij, de talrijk
heid der aanloksels rekenen : wij bedoelen het 
buitenmatig getal drankhuizen in het kwartier door 
de visschers bewoond. 'vVas de toestand beter dan 
nu ? Ongetwijfeld. Het gebruik der sterke dranken 
was minder uitgebreid, het getal drankhuizen 
minder aanzienlijk . In die tijden kon men in 
Oostende de verhouding niet aantreffen tegen
woordig bestaande tusschen het getal herbergen 
en het getal woonhuizen : men telde in r56o hier 
slechts een twintigtal « tavernen >> op minder clan 
vierduizend inwoners . . . 

Hetgeen voorgaat zullen wij in eenige woorden 
samenvatten met vast te stellen dat eene Gloeiende 
visscherij, gemeenzame betrekkingen tusschen 
reeder en stuurman, de weldaden \ 'an onderlinge 
behulpzaamheid spruitende uit de vakvereeniging, 
het godsdienstig gevoelen en de afwezigheid van 
een geldroovend en gezondheidskrenkend drank
verbruik samenwerkten om het lot van clen 
Yisscher in ruime maat te verzachten en te 
veredelen . 

(r ) Andere ontfanc van vreemde huerknapen die bier binder 
" stede jn de haryncteelt XVc XLI lilaestleden ter hu ere ghevaren 
<< hebben, daervooren elc stierman met wien de huerknapen 
« vaeren, betalen moeten voor elcke huerknape XII S .. ende alzo 
« hier ontfaen t naervolghende ... " (Zelfde rekening). 

(2) Bladz. JI·J2. 
(3) Reg. 374"3. (Rijksarchief); 
« Den coninck ende ghildebroeders van Sinte Sebastiaen van 

<< der ouder ghilde wtswde de zulitdwgllilde ... » 

• 
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~ 2 . Onderwi;·s. i J;f a11.1teJz van beteeke1t.is. GebrztzkeJz e;z Z ede1z . 

Met stoffelijken \\'elstand gaat, in eene geregelde 
1naatschappij, verstandelijke 'veerde en, in de 
maat der beschikbare middelen, onder\vijs en 
geleerdheid gepaard. 

Hier zoo-v,:el als elders, \Vas het an1bt van 
onderwijzer onder\vorpen aan het toezicht van 
eenen schoolopziener, dien n1en scolaste?~" (van het 
latijn scola=school) noe1nde. Te Oostende ging 
dit atnbt san1en 1net dat Yan koster der kerkt. 

De muziek en de latijnsche taal maakten deel 
van het onder\vijs der school. Of verzoek der 
\Vethouders gelastte zich zeker Guillau1ne Na vette 
de kinderen de toonkunst aan te leeren, ten jare 
14422

• Op kern1isdag van het jaar r5z3 voerden de 
scholieren een latijnsch stuk op : 

« Ende de seoeltueester van der nieu\ver kercke 
(( ter cause van een spel by zyn seclieren jn latine 
ghespeelt->>>, lezen \Vi j in de stadsrekening over het 
jaar I 5334. . 

Vóór de oprichting der seminariën, verheten de 

J. on crelincren die zich tot het priester lijk an1bt 0 0 

bereidden hunne stad niet. Hier ter plaats ont-
vingen zij de ge,vijde orden, tot het priesterschap 
toes. Veel pastoren en onderpastoren der ker ke11 
van Oostende \Varen inboorlingen6

• 

Eenigszins be\'reèn1dend kon1t het volko1nen 
ge1nis voor van personen n1et de engelschc taal 
beken cl, hier te dien tij de. De n,lar de \vet gezonden 
cnaelsche brief\YÎssehngcn n1oesten te Brugge ver-o 
taald of « 'ervlaan1scht » \YOrclen7 • De Yerzoek-

----------- --------

( 11 'l'en jare t5r8 l>e .. preekt tnen het vraagpunt de st.he1~1ng Jter 
twee belllentngen. Z1e BiJ lagen . .0: opens Lle sc.olast~tt, z.te Rwue 
11 pjto 11qttt, Jan. fel>. 1~97, b. 14 en J4 ; ll1st. tl'Oudenbourg, I b. 58g; 
Hrst. du Stnunarll clt Bnt;;,·s, <.loor Kan.:\. C. De Schre\ el, Il l> . 140 

en volg. 
tz) ~tadsrckening. . 
(3) Ont\ angt 4 kannen wiJn om Llie reden op ~lnl-Ptetersdag . 

~ HL· k. r5 .d ; 1{ e ~ . J 7 3 4 6 1 il' 5 2). . . 
(-t J In u l31ckort ,, 1 r ~g3, l>l. .! 19, hebben WIJ ceatge regels 

OYeroedrukt u1t een oud vlaam~Lh-latJjnsch leesboek, t« autore 
0 

Jacouo Lo' 1tio >,). . . 
(5) Hek.. t5oS 1 t•î ó, .; « Ghepresenteert den X V1°11 JD wedernaent 

,, mynen hcere den soutfragaen \'c.lll Oorneke dte hter btnder 
u stede ende nteuwe kercke allm1nistreirde de heleghe orllene ,-an 
u den priestcrss<.epe cnllc dereken tlen kannen wyns... >~ - I~ 

1 53 1 kOint lle1cltde orde ge,·en (Rek.): het volgende Jaar dtent htJ 
het vormsel en Je kruin toe. (Rek. I53~ , to 36 '. ). 

(6JZteb. Y. hooger bl..p, r •· ko lom. 
(ï l\.t]ksarchiet , r~g· . ~· 3735g t536). Ï0 36 v.: 
•• Betal'l t P1eter bt dr Dru· ·Btlltll te Brugghe van te translateerene 

u Yan JnghelssLhe jn t vlacmssche zeker letteren an de wel alhier 
t< «'~hczondcn XXllil s. n 

0 

schriften tot de engelsche regeering stelde n1en in 
het latijn op. In den beroertentijd (zestiende eeuvY) 
k\vam een pater van Brugge de ten dood Yeroor
deelde Engelsehen biechtenr. 

De \velhebbende familiën Yan Oostende zonden 
hunne zonen naar de scholen van Parijs2

• Ten 
jare r5o5, den 14 oogst, ko1nt Jan De Campis, 
« rectuer '' van het ((collegiun1 CalYi>) te Oostende. 
De schepenen vereeren hetn n1et vier kannen \Vijn 
en bevelen hem de jongelingen aan der stad die 
aldaar ter school gingen". 

Het (( Collegiun1 Cal•;i >> vvas een der oude 
collegen der Hoogschool van Parijs en \Verd in 
de dertiende eeu\v gesticht. In de jaren zestien
honderd \Vercl het afgebroken 1net de herop
bou,ving der Serbonne door Cardinaal Richelieu . 
Het stond op de plaats \Yaar nu de kerk der 
Serbonne staat. 

On1 reden der zeldzaan1heid en der ver\Yijdering 
der scholen \Yas in die tijden het hooger onder\vijs 
kostelijk . Het viel dus de \Veinig ben1iddelde 
fan1iliën hard hunne kinderen eenen zekeren graad 
van aeleerdheid te verschaffen. En nochtans, zoo 0 

luidt eene oorkonde van het laatste der jaren 
veertienhonderd, \\'as er Lij de volkskinderen geen 
rrebrek aan <( ghoeden soubtilcn engiene, zinnekins 
~nde yerstannesse », noch aan bek''Taamheid tot 
het bekon1en eener goede geleerdheid en Yan eene 
tretreh J ke plc1ats in ue Sa1ncnleving. 

Onze \Yethouders - als echte burgervaders -
verstonden dat en clik\\'Ïjls k\van1en zij het tekort 
aanvullen der onder\vijskosten. \ lerscheidene malen 
verleenden zij toelagen aan Oostendsche studenten 
te Leu ven4. I\:unstsn1aak \Yas te Oostende geene 
volkon1en onbekende zaak : de prachtige stads
rekeningen, Yan de t\veede helft der zesbende 
ecu\Y zijn daar het be\vijs Yan5

• 

~~ 

(1) Z1c in het Tweede Deel. 
t2 ) In de oude registers der Parijler H oogschool ontmoet men 

men, in 1 35o. den naam van eenen student: Lambtl'tus dt 11ostotdt. 
_ :r-.Iededeehng van M. E. Chatela1n, bijge\·oegd bewaarder ler 
Boekzaal der H oogschool van Parijs . 

(3J Stadsrekening. 
(.t ) Z1e Bijlagen. 
(5) De 2 perkamenten rekeningen kostten 7 [ (nr 3ï333, anno I51o, 

fo 56). Zie hoog er hl. I -l· 
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In bijna elke eeu''' trof men Oostendenaren aan 
die door hun verstand of hunne bek,vaamheid 
uit1nuntten .. 

In de jaren dertienhoncJerd \Vas 't een J!ichiel 
De J(evsere, (zie) Abt der vern1aarde Abdij ,-an -
1""er Doest, te Lisse,veghe in I338 1

• 

J ACOB ]{IE.·, vviens naan1 aan de uitvinding van 

het haringkaken herjnnert, kent reeds de lezer. 
In de Yijftiendc e~u\\' bek,, .. a1n een ander l(IEX, 

Broeder· ANTIION IS KIE~ of !(YEN, in zijn leYen 
lid der Orde der ])onlinicanen jn het klooster van 

13rugge, ter Hoogeschool Yan Parijs, den graad 
van doctor ofn1eester in de godsgeleerdheid2

; 't 'vas 
een der bespraaktste predieanten van zijnen tijd, 
zeggen de archieven der J)cnnjnjcanen van Brugge-' . 
J)ik,,rjjls k\\'anl hij het hejlig ''Toord in zijne ge
boorteplaats verkondigen en zijne predikingen 
staan in de rekeningen van Brugge Yer1neld4 • 

De schepenen van Oostende hielpen zijne 
studiën te I) ar ijs bekosbgen5, en \Varen, zoo ,,-jj 
gezien hebben, 111et hen1 in brief,visseling 6jdens 
het vraao-J)Unt der oprichting eener nieu,\re kerk6 • 0 . 

Ten jare 1435 \verd h1j Prioor7 in het klooster 
van 13rugge. Hij noodigde de burgen1eesters van 
zijne geboortestad uit tot het feest van zijn prioor
schap6. J)rie jaren later ondernan1 Broeder A .. I~ien 
ecne bedeYaart naar het Heiljg Land 0 • Als I)rioor 
staat hij nogn1aals ten jare 1454 bekend1 0

• 

Het js op hetzelfde tijdstip dat een ander 
Oostendenaar zich onderscheidde - ook een 

.. _ - - - -

(1) t 1S rnaart 1356 (I..rsstu•tghr. , sou Eglise et soJz Abbayr.. pa1· L. Van 

11ollebdle, 1863, b. 149). 
(2) H.ek. 1433 : 
c< ltem g-hegheven Broeder Anthonis Kycn, Jacopiin, bij leltren 

(( van recotninandacicn van onsen ghed nebten hecre ende })rÎnce 
l( ju voordernesse van 'zinen n1cesterscepe van der theologie, oec 
<< n1edc omme dat hi es \'an Oostbende gheboren ende ons te 
" 1nenegher ston·je ghedient heift met zijnre predicatie, jn 
<< l1ocsscheedcn Xl i V 1 I I s. )) 

(3) '' Facllndissilnus orator cjus ten1poris >>. ~iededeeling \'an 
l\1ijnheer Anat. Van de \iValle, te Brugge. 

(4-) bwc11t. des a1·ch. dr./a tullr. deBn~ges, V bi. 435 en 5og. 
(5) Zie hooger.- Zie ook 1-listoi•·c t.lOrcdenuo~lrg, II bi. 363. Van 

deze stad ook kreeg hij geldelij l<e ondersteuning. 
(6) Zie bi. 38. 
(7) Groot Prioor, zeggen de gezeide archieven. 
(SJ Heg. 3j262. c< Ite1n zo '\'aren ghe3ent te Brucghe als meester 

« Anthonis l~yen, prir;~or van den Jacopinen zinc feeste dede 
cc. van zinen prioorscepe, beede onse burchmeesters om1ne den
(( selven meester Anthonis, dewelke 'an 00sthende gheboren es. 
<< eere te bewisene ende bestandichede te doene. achtervolgbende 
(( t versouc dat bi an de ·wet alhier ghedaen badde, ende ·waren 
« or._me vut elc I I daghen ... "(--=4-16-c>). 

(9) Rek. 1438: (<Item gheghe\'en meester Anthonis 1\:yen als hij 
cc treeken zoude ten heiighen g-ra\'e in hoesschede VI {, g .... » 

(1o) Zelfde mededeeling als booger. 

i kloosterling door zjjn verstand en zijne 
bek,vaan1heid : Pater of, zoo 1nen toen zei 
Broeder JACOB l~OUDOLF dooro-aan.... Broeder 
JACOB ' 'AN ÜOSTE.~DE genoen1d\ Yan de Auo-u
stijnen-Orde. Ook Yoerde hij drie sleutels in zijn 
\Va pen juist lijk zijne creboortestad. In de I-Iooge
school Yan Leu,·en Yer\\l'Îerf hij den graad 'ran 
doctor in de godsgeleerdheid. 

I-I ij ,,-as een der t'v ~e aaln1oezeniers van het 
vlaan1sche leo·er biJ. den heertocht Yan l\..ale t"> 

(1436) : 
(< I ten1 I I priesters Augustinen, bi nan1en 

« broeder J ACOP \ TAx ÜOSTENJ)E ende broe ler 
«Jan \ Tan \iVesel, die jn de Yorseide hairYacrt 
<< n1ede ute \\raren, OYer haerliecler n1oeyenesse 
c< \ Til [ gr., »2 staat er in de rekening der stad 
Brugge: 

Broeder J acob \Yerd herhaaldelijk tot de ''recrdig
heicl Yan Provinciaal geroepen. Op voorstel van 

den hertog ''"an J3urgondie benoe1nde de Generaal 
der Augustijnen hen1 t0t zijnen plaats,·erYanger 
aan voor de kloosters van Gent, Brugge en I per. 
Zijne bestuurlijke bek\Yaa1nheid behoeft geen 
ander be\vijs, schrijft de geschiedschrijver van 
het Augustijnenklooster van Brugge, dan zijne 
langdurige regeering der provincie.; . Zijne uit
gebreide kennissen lieten hen1 de behandeling der 
neteligste staatkundige zaken toe en zulks deed 
hjj op eene overtreHèlijke \vijzc. J)e hertog ,·an 
Burgondie stelde hen1 aan onder het cyetal zijner 
raadsleden. l)hi1ips dC' Goede, die zijne verdiensten 
naar \veerde 'vist te schatten, verkoos hetn tot 
zjjnen afgezant bij l)aus Pi us den I I 4 • 

't Is ook r>ater I<.oudolf dien \Vij de \\"ethouders 
~ 

van Oostende, ter gelegenhejd der havcn~verken 
"''an 14455 , n1et de hulp zijner kennissen hebben 
zien bijstaan. 

---
(1) L. Gilliodts, Juv. V, hl. 58. Vermelding eener altnoes door 

de stad Brugge aa11 •<Broeder Jacoppe Van ~Ooslend~c)J geschonken 
(Rek . van Brugge. 143 I -J2). 

Hij komt voor in de stichting Van Nieuwcnhove bij de 
Augustijnen, te Brugge (1466, 3I ongstJ. L. Gil1iodts, l11t1. 

V bl. 4G2, . 

(2) L. Gilliodts, n~' 999. b. 1-z6. 
(3t Histoi•·t de l'a11&Ü11 Couve1d d.s }~'lnûtts deS. Artgustlil à Bn1ges, 

door Pater H. l(eelhoff, Augustijn. (Uitg. docr de Soc. d'Emulatzon, 
186g), bi. l95 en volg. 

(4) Ib. bi. 196. 
(5) Zie ho0ger bl. 65 en 6g. Beide paters kregen den 9 feb. 1462, 

(o. s.) (benevens andere kloosterlingen van de twee zelfde orden), 
toelating voor een jaar, biecht te hooren, te prediken en mis te 
doen. Zij behoorden tot het geta~ \'an deze di~e de zonden mochten 
\·erge\'en in de ge\'aHen aan de dekens \"Oorbebouden. (Fr·agmrnta, 
x88S, n'" 3). 



DE BLOEIENDE VISSCHERSSTAD 

-

Ten jare 1472 \Yerd hij in het koor van het 
klooster van l\tlechelen begrayen1

• 

Zou er hier geen Yer\varring bestaan met eenen 
anderen raadsheer Yan den Hertog van Burgendie 
- teyens secr etaris van den vorst en be\vaarder 
der charters te Rijse12 

- nan1ehjk 11zeesfe1" Jort·s 
van Oostende, die \vegens zijnen naam en bij 
zonderlijk ter oorzaak zijner ben1oeienissen 1net 
de belangen onzer stad3 - \vier schepenen hij, 
alleen of n1et zijne vrou"v, dik,vijls komt bezoeken4 
- van Oostendsehen oorsprong schijnt te \vezen5 ? 
Den r I december I 42 2 zond de stad, ten gevolge j 
een er uitnoodiging Yan\,./ege den hertog, haren 
schepen \\'outer Brant naar Rijsel, om haar bij 
het hu\\'"elijk van 1neester Joris Van Oostende te 
vertegen vvoordi gen 6 • 

In het jaar I485 zag tnen den n1agistraat der 
stad Nieupoort ·aan eenen heehneester of genees
heer van Oostende, n1eester Jo1"is Bac.'ele, 01n reden 
zijner \Yelbekende bek\vaamheid en ervarenheid, 
kosteloos het poortersrecht aldaar verleenen7 . 

Een Oostendenaar, Ch1"isiiaen ll1 oeziu, is deken 
van Brugge, t en jare I42g8 • 

Een CORKELIS MUEXICX of MUE.):I~cx, eerst 
advokaat bij den Raad van Vlaanderen°, n1aakte 
<.leel, van I548 tot r557, als raadsheer en n1eester 
der Rek\vesten, van het opperste gerechtshof des 

( l) La Flaudre. 187 5, ul. 274 svreekt van eenen Co1·1ulius Boadolf 
(Roudolf ?), van OostcnJe, pastoor van Blankenberghe 1n 1462. 

t:!) ! Jif.'tJJ tait·e somtJt. dts A1·chives du Dép. du Nord, I b. 368 (1434). 
(3) Anno 14 31, kwestie oer stadsvoorrech ten; r433, zaak der 

2 <c 1nandementen >~ . Z1e hooger bl. 6 1. 

(4) Rek. 1431, 1433, 1138, 1443, I-4-4S enz . 
t5) Een Zegher Van Oostende staat 'ermeld in de a<.;te van 1443 

(Zte hooger bl. G5, 2' kolon1J. Den r5 mei 143o komt hier « n1eester 
Zegher Van Oosthentle, raecl ons gheduchten heere ». Zie ook 
Rek. 1438, r2 mei. 

Q,·er Jau Van Ovstendt, zte !vless . . des st:uu~.·es ltistor ., 1837, u. r3. 
Ü\ er Georges d'Ostnzde. llrst. de Boll1·gogne, door Don Plancher, 
IV, bl. 63 (jaar 1.p2) . N och in het Hijksarchief \'an Belgie noch 
tut het departementsarch1ef Yan DiJ On, tot wier bewaarders wij ons 
genebt hebben, hebben "ij iets kunnen Yernemcn omtrent dien 
persoon . · 

(6) H.t]ksarchtef, H.eg. 37:!53 . 
~7) PoortersLoek van N'teupoort: « r,Iee~tre Jons Bavele, 

:; surgten van Oostende, was poorter onttaen up Jen X jn 
« nov cm ure, n1aer om me de goede r eno1ne die van hem gaet ende 
<< z1ne <.onsten, by gracie was hem zyn lil i p. quite ghescolden, 
« erg·o . ... niet.» Stadsrek. Oostende 14'11 lReg. 37~98) . 

(o 1 Z1e hoc ger bl. 38, 2*' kolom. Rek. r 43o-3 r ((< Issu wen ») : 

Üilt,•angen van Olevters Van Yzegheem, « by der <.loot ende 
« Ycrstervenesse Yan meester Chnstiaen 1\loezin, pries ter onse 
« poorter was » ... (Reg. 37257 , •. h. Ri]ksarchtef). 

(9) Zoon ,·an Anthuents. Verhet de stad tn r536 ( H oofdstul< der 
issttw,n, reg . 3735g, {•• 2). 

lands, den Grooten Raad van Mechelen1
• 

Een naa1n die hier niet n1oet verzwegen \Yorden 
is die Yan J ACOB OLlVIERS, de voornaatnste telg 
van het geslacht 0LlVIERS (I524-r5go), zoon van 
heeln1eester Cornelis OliYiers, en schrijYer van 
het Charterboek der stad2

• Gedurende meer dan 
tvvintig jaren3 n1aakte hij zich verdienstelijk als 
P ensionaris zijner geboortestad een toen 
hooggeschat atnbt. Meer dan eens zullen \Yij 
J acob Oliviers, niet alleen door den schepenen
raad van Oostende, n1aar ook door de vergadering 
der Drie Zeesteden van Vlaanderen met ge,Yichtige 
zendingen bel?-st \Vorden. 

Verscheidene Oostendsche fa1niliën behoorden 
tot den adel of \Yerden later tot den adel verheven, 
zooals de J{iens, de De J1IuenincllSeJT, de T7 elte1"Sen, 
de Lanzpsinsen . 

Het geslacht KIE~ bracht ook eenen zendeling 
voort, op het laatst e der zestiende eeuw : PrETER 

KIEX, die religieus ''"ercl in de orde van Sint 
Franciscus en naar Mexico trok-t- . 

\ Vat de bekvvaan1heid der Oostendenaren op het 
stuk van handel en nijverheid betreft, daar leYeren 
ons de feiten en cijfers der handelsgeschiedenis Yan 
Oostende, \velsprekende be,vijzen van. H ebben 
,vij ze, in de jaren veertienhonderd, de in\voners 
der andere vlaan1sche zeesteden niet zien Yoorgaan 
op den \veg der ont,Yikkeling der vischnijverheid 
en van den vischhandel ? Wanneer n1en d e 
geschiedenis van het Oostende van dien tijd oyer
loopt, kan 1nen een gevoel van be,voJJdering niet 
onderdrukken voor den 1noecl en de ,,·erkzaan1heid 
van dit 'nlk, 'viens strijd voor het bestaan eenc 
t\veevouclige zijde had : de verdediging van het 
grondgebied tegen de aanvallen der zee en de 
beYordering en beschern1ing der Yischnijverheicl . 

J)e geschiedenis, hooger reeds beknopt af
treschctst der san1en,verking- cler zeesteden Yan h , 'U' 

----- --- ---
(r) Hijksan .. h1ct, « Extra1ts du R eezuil des rcchtrches l11s torzques tt 

ch1'011iÛ. du Gra11li Consëtl dt ivlalwcs . . . pm· 11Itss . Vandnt:.'}'llck (1776 » 

verzameld door IVJ. F. d'H oop. Hijksarchief te Brusc;el. 
(2) Zie hooger bl. 1o . 

(3J Van 1 de<..cmber r558 to t r58r. Eene acte \·an 7 decetnhcr 

1 6r3 ztnspeelt o p eene andere, ,·an 28 sept. r58r, onderteekend 
door J ac.ob Oli'.Cier!l. De acten van 1S82 worden door andere 
namen onderteekend. 

(4 } « Deuselven Pu!.TER !(YEN o\·er diveerssche jaeren hem 
cc begbeven hebbende tot het rcllgioen ende ordre \·an S1nte 
« François jn ~Iessico » .. . Staatsarchief te Brugge, Reg .'nr 12617. 
fo 347. ac..te vcrleden den r6 met 1610 voor de schepenen \·an het 
Vrije \'an Brugge. \"erdeeling der goederen toebehoord hebbende 
aan PrETER IüE~. voornoemd, zoon van JAK KYE~, zoon van 
l\1AERT'ZN l(YEI\ . -Reg. nr 551 (r58-t-85) fo 3 \'. : CoRNELIS l(IE~ 
en PIETER· ~f. Adnaan) Bessc iioP, ,·oogden der ktnders van J a n 
(zoon van lVIaarten KIE~. poortèrs van Oostende. 
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\
7)aanderen leYert meer dan een sprekend be"rijs, 

- ons ,,·er)< zal er in het vervolg verschafeen -
van dien ondernemingsgeest d1c, n1et spitsvoudig-. 
beid en ,\~erkzaan1heid san1engaande, onze Yoor
vaders onderscheidde en ze n1ecrmalen op dit 
gebied op den Yóorgrond deed treden, a1hoe,vel zij 
minder ,,~as in belang 1

• 

Even sterk pleit, ten gunste Yan hetgeen ''rij 
zeggen nopens de bek,,·aanJbeid der oostendschc 
geslachten, de belangrjjke plaats ''relke zij door
gaans innan1en overal ,,·aar zij zich vestigden, 
hetzij binnen, hetzij buiten het land. Ivlen ziet 
Oostendenaren naar I]eupoort gaan \~lonen. Pas 
zijn zij daar eenigen tijd of hunne na1nen staan in 
de schepenenlijsten dier stad2

• Doch 'vij ''rillen de 
feiten niet vooruitlocpen : een geheel hoofdstuk is 
aan dit ge,vi eh tig punt toegev.rj j d. Neen, toen 
kende 111en alhier dien geest van verslapping en 
'verkeloosheid niet 'velken de ronJeinsche ,,·ijs
geleerde (Cicero) de zeesteden als een harer 
kenmerken toeschrèef. 

])at de edehnoedigheid bij de Oostendenaren geene 
onbekende deugd 'vas, hebben \vij, sprekende van 
den strjjd tegen de zee, hooger kunnen bestatigen, 
toen \vij de ganschc bevollóng aan de herstelling 
der beschadjgde zeeV\7erken zagen n1ede,verken en 
de begoede burgers eene geldelijke gift in stede 
van belasting in de stadskas storten. 

Geest \'C:lll onderne1ning en bckon11nernis 01n het 
gen1een 'velzjjn \i\'aren n1et eene groote eenvoudig
heid gepaard en door den godsdienstzin bekroond. 

De voorvaderlijke eenvoudigheid straalde uit al 
de on1standigheden van het openbaar leYen. Zij 
sprak in de taal en den trant der oorkonden : 
n1eer dan een in dit opzjcht \velSJ)rekend u1ttreksel 
uit onze stadsrekeningen hebben \\rij den lezer 
reeds n1edegedeeld3 • Zij schuilde in de geschenken 
van roozenhocden aan de eerste Y1sschers d1e de 
nieu,ve ha·ven binnenzeilden, jn den roozenhoed die 

(1 ) ~opens de vergeleken belangrijkheid der steden Oostende 
• 

en Nieupoort, ziehier eenige cijfers. Jaar I324 : Belasting aan 
Vlaanderen opgelegd, ten gevolge der traetaten met Frankrijk. 
Oostende betaaltr411 i I5 p. par. Nieupoort =-- 6177 [ g. s.1o p.p. 
1408. Transport van Vlaanderen. Oostende 2 sch. 6 p. en 
Nieupoort 14 sch. per 100 i 155o. 00stende - 266 {, 11 s. ; 
Nieupoort 3o1 i g s. 3 p. ( Duinkerke - 5..! 1 {.). 

(2) XV'' eeu'v : Anthonis Vandenberghe, CorneHs Helle, 
J. l\~eegoet ; XVl '', Jacob De Meuninck. 

(3) Zie hoog er b1. 3o, 36J 3ï, 47. 

het Hoog'''"eerdigste in den On11negang v-ersierde•; 
zij lacht toe in de << n1eijen )) en het « riekende 
cruut » die stadhuis en kerk op de plechtige dagen 
opsierden2 

; zij ligt opgesloten in de gebruiken en 
feestelijk11eden Yan alle slag die toen in Z\\·ang 

'varen : Sint-J ansYuur, de Ezel paus, het lnno
centenfeest, ,,·anneer de k1nderen hunnen bisschop 
kozcn3 de « verkoren 1naandagen ))4, de konings
feesten der schuttersgilden5 , het koningsfeest door 
de schepenen alle jare op l)crtiendag, son1s 1nct 
zang en 1nuziek gevjerd6 

; het gebruik, '':anneer de 
aanbesteding yan eenjg groot \Yerk plaats had, dat 
schepenen en aannen1ers op gen1eenen kost -
t\:vee derden voor rekening der stad, een derde 
voor rekening der 'verklieden - hunnen dorst 
laafden7. 

Ter\vijl 1n de andere steden het aloud gebruik 
Yan de huisdaken n1et riet te bekleeden reeds· 
lang ten grooten deele Yerlaten 'vas, telde 1ncn te 
Oostende op het laatste der jaren Yijftienhonderd 
nog veel ''roonsten8 ~ran zulk een dak voorzien9. 
Geen be,vijs Yan arn1oede, ben1erkt een geschied
schrijver, 111aar van eenYoudigheidsliefdc en 
zuinigheid Jo. 

---
(1) l{erkrek. 1S43. « Betaelt ten zeiven daghe (7 october) Jacop 

« Anthuenis Smet van dat hy verrnaeet h~eeft de rooze voort helich 
u sac:rement XXI 11 I s. " 

(2) Stadsrekeningen. Reg. 37402 v.h. Jlijksarchief, f0 24; 

cc De voornoemde dienaers (van der c.anurr) om t stadthuus 
« schoone te vaghcn jcgbens de solempnelc daghen Jnetgaders 
<< voor meyen ende rieckendc cruut tsiaers XXIII Is. p. >> 

J(erkrck. 1543. « Betaelt sacremensdaghe ende Sinte Pieters
<< daghc van Jneyen voor beede de kercken X s. VI d. n 

(3) Reg. 3;362 (jaar l539) v. h. Hijksarchtef, fo 46 v. 
« Ghepresenteert den XXVII1 1

' 11 jn december de college van der 
cc nieuwer kercke huerliedcr feeste houdende van den buscop van 
" den jnnocenten ende daermede rydende ehde zynghende achter 
(( strate zes canncn \\·yns bedragbende ende bier betaelt llll {, 
((XVI s. '> - zje h:erover Bt1llttin drt Comité Flama.1td dt ]:t'a11et. 
I (I 86oJ, hl. 208-g. 

(4) Edw. GaiHards Glossai1't.flama11d, bi. 499· 
(5) Hekeningen der zestiende eeuw. 
(6J H.eg. 37319 P496-97 (n. 2t f•, 5 v.: (c &hepresentecrt den 

<( lX jn sporcke1e de gbeseHen van der musicque als ghezonghcn 
•.r hebl.iende ter conincfeeste van der ·wet 11 C"annen 'vins XXXI) s. 
u Ghepresenteert ten zch·c daghe de ghezeHen van der Hetorickc• 

(( die ooc ter feesic speelden 11 cannen ''··· 
(7) l~eg. 373!6. (< Verthecrt den XXVJJen jn boyrnaent ten zch'en 

(( huuze a~s t westerste coyhooft bestcit was te makene daerof de 
(< stede van den gbelaghe betaelde de twee dee](enJ, ende de 
<< ·werclieden t derde VJ 1 [ XVII s. " 

• 

(8) Sommige in aarde (C. De Bcnours, Le mtmOrable sitge 4 Ostmdt, 
tBrussel~ 1628), bi. 41}. 

~9) Vlaamschc Kronijk, bL 3J7. JDc. Mat'&l~antii Flatzdria &ommm

tariorum lib. 1111 des&ripta (Anh\'erpen, I5'}6J, bi. 79· 
{ 1 0) Sanders' Flandr'ia illustrata. I hL 3o8 : non opum dtj~tlu, std 

simplicitlltis amore d animr intra :SilOS lzmitts contenli. '> 
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Wiln1en eene gedachte hebben van het slag van 
openbare feestelijkheden in het Oude Oostende 
n1en zie bij voor beeld vvat er geschiedde, ten jare 
r5oo, ter gelegenl1eid van het plechtig bezoek van 
den vorst, die de stad k\van1 bez\veren. 

De « collegiën » der beide kerken gingen den 
vorst- die Yergezeld "\vas van een korps <<archiers» 
of schutters, verscheidene edellieden en een geheel 
personeel van dienst: << sonu11elier » of bottelier, 
« garde des piaulx >> (?), fouriers, pagen, herauten, 
« sergenten van \va pene >>, « huysiers d'ar111es », 

<< 111arichal » , tron1petl>lazer, 1akeiën, palfreniers, 
boelen, portiers - stoetsge,vijs afhalen . 

De schepenen boden den vorst geschenken aan x 

en bekostigden zijne huisvesting en die van zijn huis . 
Een tooneel \verd opgevoerd2 en prijzen ,,~erden 

uitgeloofd voor het schoonst <<vieren» te lande, te 
\Vater en \'OOr de huisdeur, alsn1ede voor het 
<< reepspelen » . 

D e « \vaghenaers », de kuipers en de << pijnders » 

behaalden prijs voor het vieren te lande ; Danneel 
l\lichiel en de schip,verkers, voor het vieren op 
het \Va ter 1 )ij n1iddel van scheepkens3 • 

De prijs voor het best reepspelen \verd aan 
Rycke Van Wulpen toegekend; deze voor het best 
vieren Yoor de huisdeur, aan Clais J anss . en aan 
de Rederijkersgilde. 

Doch l1et is de feestelijkheid van kern1isdag, 
voornan1elijk de processie , die hier best kan doen 
over oordeelen . 

De processie of « on1n1egang >> \V as bij onze 
voorouders eene volksgeliefde en indruk,vekkcnde 
plechtigheid, zoo 0111 de kracht der godsdienstige 
gevoelens \velke zij vertolkte als 0111 hare nau\ve 
verbintenis n1et aloude gebruiken, 1net de ge
schieden] s der plaats, en \vcgens hare zinne
beelden en vertooningen, zoodat iedereen het zijne 
deed 0111 den stoet luister en pracht bij t e zetten. 

( I ) (( Eerst mynen gheduchten h ecr e g h epr esenteert twee 
« kartcelen b eemen, daervooren bctaelt lil l XVI s . p. Noch 
« onsen voorseiden g heduchten h eer e g hepr esenteert eenen Yer
« guldene wahepot " 'eghende dar tich on sen ende vijf ingbelschen 
« te VII s . g. d on ce, metten facb oene, daen·oor en betaelt 

« CXXVIII L II s. p. » 
(2) \Vellicht "varen de door de stad gekochte I~ « diademen» en 

« zeebar en >) voör de toonceiopvcering b estemd . 
(3) « B etaelt de sc ipwerckers van vier scepelkins te n1aken 

<< daerin g betoocht waren diverssche figueren, VII l IIII s . p. 
« Vincendt Ouderrheer van zekeren boute dat by leverde dat 

b 

« veroorboort was a n dezeh·e scipkins lil i g . ; noch van n agh els, 
«pee, tar endeschilderieL VII s . p . comt jn alt samen » (362-Io-o). 

Er -vvaren twee soorten van processiën : de 
buitengewone, ter oorzaak van 1noeiclijke 0111-
standigheden \Vaar streek of stad in verkeerde, on1 
van God de vcrlossing \'an ongelukken of van ge
varen te bekotnen. 

Vier zulke processiën grepen plaats in I 470, het 
jaar van het bezoek van Hertog K arel den Stoute 
in onze stad 1 • 

Niet n1inder dan 33 keeren \Verd er << processie 
geelragen » door de geestelijkheid van Oostende, 
Yoor de ''·elYaart van Vlaanderen, gedurende de 
hooger beschreven droevige jaren 1488 tot 1492 2

• 

Andern1alen grijpt eene dankprocessie uit er
kentenis voor eene bekotnene \veldaad3 • 

De tv~·ee voornaan1ste processiën van dien aard 
die te Oostende plaats grepen \Varen die van het 
jaar I-f-09-I4I O, ten tijde der scheuring van het 
\Vesten, toen Broeder H ughe, Carn1eliet, de 
eendracht in de Heilige Kerk k\va111 prediken+, 
en die van 1464. E en groote storn1 en een hooge 
vloed hadden ge\\~oed : de colleg.iën der oude en 
der nieu\ve kerk << droegen processiën generael >> , 

volgens de uitdrukking der stadsrekening5 • 

T\vee ge\vone on1n1egangen of processiën \Varen 
Ü1 het Oude Oostende in voege : de H eilig
Sacran1entsprocessie0 en voornan1elijk de Sint
Pietersprocessie, op den naatndag van dien 
H eilige. 

vVij eindigden het eerste deel van ons t\veede 
hoofdstuk7 1net te zeggen dat eerst ten jare r -t-93 
van den Sinte-Pieterso1nn1egang in de stads
rekening \vordt n1elding gen1aakt. Niettemin 
spreekt de r ekening over het jaar L+8-t reeds 
van dien 0111111egang, op Sin te Pi eters- en P aulus-
-------

(r) H ooge1 (bl. 57, 2c kolom) staat er I..J.69 . H et is eene feil. -
Reg. 37297 : << Den collegen \'an beede de kercken ten vier tyden 
« als zy processie generael h ier binnen der stede g hedregh en 
« h adden omme de welvaert Yan minen g heduch ten heere ende 
<<van zinen landen, telker waerven XL VI II s. p . IX i XII s . >> 

(2) Reg. 37314. ( Hoofdstnk der« H oosscheiden >> ). 
(3) H.eg. 37323, fo Jo \'. : (I'rocessie ter bedanking voor de 

geboorte v. d. h ertog). << Gheghevcn Broeder Symoen, Augustin, 
<< van dat hy een sennoen deJe jn de voorseide processie , XII s . » 

(4) R eg. 372+5 : 
<< Item den XVIII ~'u in h Jy"maend zo "vas g h eg-heven broeder 

<< H ughe caermere dat hi prekede de eencl~ach ticbede van der 
« helich er kerke ende van den nieuwen Paus, als p rosessie 
« ghedraghen was h em ghegh even XII s . >> 

(5) Reg. 37291 ( r464); " Den Collegen van beeden kercken als 
« zy processien generael h ier binnen der stede g h edreg hen hadden 
« naer den groo ten stormé ende hoghe vloeden ... XL VIII s. » 

(6) Reg. 3ï30I, (1474): (Oossch eiden) «Beeden Collegen van den 
« kercken binder stede up ten b eleghen Sacramentsdach als zy 
« generaele processie g hehouden hadden ... XL VII I s. » 

(7) BI. 82 . 
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dag, de\velk ') opgeluisterd of bijge,voond \\'ercl 
d oor d e l~ederijk erskatners Yan Ouclenburg, 
Ghistel, Zevecote en de « canters » en rederijkers 
yan 1ieupoort, als1nede d oor de \Y ~thouders der 
t\\·ee eerstg noen1de steden 1 • Doch alleen sedert 
gezeid jaar r.r.~ g3 staat deze plechtigheid regel
Inatig telken jare2 in de rekening der gen1cente 
aangestipt. 

J)e stoet ging uit op of 01ntrent den 29 juni, 
feest der H eilige i\ postelen Petrus en Paulüs, 
vergezeld van de rederijkers, de schuttersgilden 
Yan Sint-Sebastlaan en Sint-Joris en de neringen 
der stad, elk n1et hare \Vapens en bani eren ; Yan 

balju''" en \Yethouclers, in hun an1btel_ijk ge\vaad
die te deze r gelegenheid naar het 1net << n1cijen » 

en riekende kruid opgesierd stadhuis3 gingen en 
zich aldaar cenige kannen \Yijn lieten aanhieclen4 -

alsJncde van de 'geestelijken der naburige parochiën, 
die 's n1orgens in de kerken der stad de plechtige 
hoog1nis hiel pen zingen~ . 

~iet zelden k\Yan1cn ,,·ethouclers van naburige 
steden, als ~ieupoort, Blankenberghe, Duinkerke, 
de stad op dien dag bezoeken . Hun bood de \vet 
den \Yelkon1clrank aan . 

De leden der Rijderijkersgilde - bijgenaa1nd 
<< spadegeleerde >> 6 - stelden de ecnc of de andere 
vcrtoonrog Yoor, getrokken uit de Heilige of l{erke
lijke Geschiedenis : 1nijsterie, passie- ofn1irakelspel, 
in het ston11ne of sprckender,Yijs uitgevoerd . J)e 
6n1n1erlîeclcn Yertoonden Jen Reus ; de arbeiders 
den H. Antoni us ; cle << pijndcrs >> of lastdragers 

- ------ -

( t) l{eg-. 3731 t, present wijnen en (< Ousscheiden >' . 
(2) Er 1s cene onderbreking ten jare 1.~9-l (R. 3]3I7)· 
(3} Zie h cogcr bl. t3S. - Reg. 37366 (I5-t3), fo 49: << Detaelt 

c< s inte P1ctersdaghe laestleden ,·an 1neyen endeg-ars ghcstelt ,·onr 
« t scepenehuus 1111 ~ . » 

( 4) Hekening '·an 1566. {» 43 : 

<< Ghepresenteert den XXJXt·u in wedernaent de naervolghende 
<< wijnen, te wetene : 

<< den Batlliu 
'< beede de Burchmee5ters 
<< a cht Schepenen ekken 
,c den Tresorier 
cc den PentiC'naris en den 
'< G reffier elcken 

.. 
Yter cannen WtJns : 
twee >> 

een canne 
twee cannen 

)) 

)) 

een canne » 
<< ter cause dat zijlieden als \\·ethouders mede ghegaen hebben in 

· « de Processie up Sin te Pieters Dach ommeganck deser stede ter 
c< verchieringhe ende decoratie ,·an derzelver processie ; compt 
u t c;amen XXI cannen wijns, tot XVI sc.h . par. de canne, \'alet 
<< XVI { X\Tl sch. >> 

(5) Rek. I5ï1·j3 , fo 36. Reg. 37394, fo 4J. Rek. x568 , fo 5'1. 
(6) Rek. \V as dil eene zinspeling m :ssc hien op de dijkwerken ? 

Zij nan1 deel aan het la ndjuweel van Antwerpen, ten jare r 496, 

deel nam. (Rek. 149S-6, fo 7 v. ' · 

• 

den « N oocl Gods' », de Yoethoogschuttcrs Yan 

S. Joris2
, de Draak, de i\'laagd en h "t Lntn . De 

Yreen1cle gilden k" atnen de processiP door hare 
Jnecle,verking opluisteren . 

De reclerijk·crsgilclen Yan Oudenburg, ::\ ieupoort, 
Ghistel en ZeYecote hebbçn ""ij straks genocn1d . 

In rSo2 kon1t die van Blankenberghe~ ; in rSo4 
kon1en die Yan Ghistel en Couckclacreat; in rS24 
die Yan Breedene~; in rS4o die Yan l\~Iiclclelkerkeh . 

Ten jare I 5237 Yoerclen cle scholieren, onder de 
leiding Yan den schooln1cester der Niett\YC I~()rk, 

een latijnsch spel op . In r533R Yerschenen in den 
on1n1egang de leertou,vers Yan Brugge, 1net zilvC'rcn 
tron1 petten(). 

In r55g \VOrden de. I(eclerijkers van Ghistelro, in 
rS7o de « Z\veerdtdansers » Yan Hondsehete 
vern1eld . 

De stad loofde prijzen uit, te \YÏnnen door de 
gilden, groepen of bijzonderen Yan stad of Yan 

elders, Jie < le schoonste verbeelding in cl en 
on1n1egang yoorstelden. De rekening over het jaar 
r540il zegt dat er vijf prijzen te 'vinnen \Varen, 
bestaande de eerste uit 12, de t,,·eecle uit 8, (1e 
derde uit 6, de vierde uit 4 en de laatste uit 2 

kannen 'vijn 12
• Andere prijzen reikte de \Vet uit aan 

hen die dezen dag « zots ende ghenoughelicxst 
esbaten1enten » zouden opYoeren 1

·' . 

-
( r) De rekeningen spreken ergens van de << ghilden \'an den 

~ood God:; jn tle oude kcrc ke )l, 

(2) De leden namen deel aan het Groot Landjuweel \'an Gent in 
1497 en dr oeg-en toen getaande kleetlcren : 

t< Dye ,·an Oostentle [ quamen in, eenen sot. ende den standacrt 
<< doen] ses peerden 1nen voor den coninc k bekende r Tan1uJ•I l!alJZj t 
(< hadden si na ons l>ewroen. H lEecellente Cronicke, cap. LXX, 
fo CCLXXXIX verso. Zie nok Belfort 1894. b. t85 der afleY. sept. 

u<..tober ). 
(J} Reg-. 37325. fo 5 , .. 

(4) Reg. 37327 . 
t 5 ) Stadsrck. fo 52. · 
(6J Heg. 3]363, fo ~~- 51 v. - Hek. 1547, fo 41: (< B oven dien 

t< ghepresenteert die \'an Prltdcltlket·rke over een spel van zinnen by 
« neroheden ghespeelt, vier cannen .. . n 

(?)Reg. 373 ~6, fu 52. 
(8) Ret.;. 3]356, fo 35 v. 
{9) De processic van .29 jun i 1536 werd ,·erecrd door de tegen

woordigheid ,·an den Bisschop van Cuba, die het I·Ioog-wcerdigste 

droeg (Reg. 37359, fo 3~ v .) 
(lt') (<Boven desen es noch toegheleyt de Rhetorijck<! ,·an Ghistel, 

cc ghecommen zijnde in cernpetenten ghetale up Sinte Pie!ersdach 
<< ommeganck. ende ,·erchiert ende ghedecoreert hebbendr! de 
(C Processie. in 't \'er tooghen ''an diverssche goede mistcri en, 
<< ,.u ter: He legher Sc:hriftuere .. . >> 

{11) Reg. 37363, fo~ 51-52 v . 
(12) De keurraad bestond uit den pastoor en den pater terminaris 

(Stadsrek.) 
{I3 J Ib. De prijs was uitgeloofd voor dezen die c< zots enda 

« ahenon(Yhelicxst e.:;batement ende minst !!. heh0irt SJJelen ,,. 
~ 0 ..., 

Stadsreken~ngen 1{Vl" eeuw . 
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,t Gebeurde dat een sermoen in opene lucht 
plaats greep, ter gelegenheid der processie ; het 

• 

Hoogweerdigste werd intusschen geplaatst onder 
eene « stelling he » of <c stallinge >> 1

• 

Van zee,vijding is er in de rekeningen van YÓÓr 
de XVIIe eeu\v nog geen spraak. 

De oudste ons bekende teksten die op die 
ceren1onie schijnen te zinspelen, J.agteekenen van 
de eerste jaren der Yerledene eeu\V2

• 

Sedert het jaar I5I83 had de driedaagsche jaar
Inarktop den 29 Juni plaats4. Voor dezen \Verd zij 
op S. Catharinafeest in den \vinter gehouden. Later 
o1n reden van het verval der jaar1narkt van Juni, 
werd zij op Yerzoek der stad, bij vorstelijke 
brieven ' ran Februari I56z, tot haar eerste tijdstip 
teruggebracht5 • 

J.)e plechtige processiën waren de eenigste ver
tolkingniet van den godsdienstzin onzer vvethouders, 
wier onverpoosden ijver in het betrachten eener 
nieu\ve par oe biekerk \V ij in ons eerste hoofdstuk 
hebben doen uitschijnen en die door hunne onder
steuning van den goddelijken dienst6 - hunne 
toelagen, aan de parochiale kerk, toen zij in nood 
verkeerde7, en, ter bevordering hunner theologische 
studiën, aan hunne jonge n1edeburgers8 ; - door 
hunne cleelnen1ing aan de plechtigheid der eerste 
1nis van eenen Oostendsehen priester; - de \veke
lijksche mis ten Schepenhuize, 01n den goddelijken 
zegen over de beraadslagingen en oordeelen der 

( t) H ck. I5oo : « Betaclt Jan Cor:zwaert \'an twee om me loopers 
« daermeJe de stelling he ghebonden was daerondere dat t hefeghe 
«sacrament rustede up de sacramensdach als men daer predicke, 
(< van eene haelpeze ende windereep, van een brancoen hout, comt 
« over al VIII [ VIII s. » 

Heg. nr 3732-t (rek. I5o i ), fo 2J : « Jan Cortzwaert van een 
<c coppele ommelopen Sacramentsdaghe verorboirt omme stalla1ge 
<< up de nycuwe maert VIII gr. » 

(2) Jaar 1716 o. a. (Bewijsstukken der Stadsreken1ng). 
(3) Charterboek, fo 77v. Brieven van Karel V. Juni I5I8. 
(4) Reg. 3735g ~t.55ó) , fo 8 v: c< Ontfaen Sta Pieters daghe 

« midtszomers wesende jaermarc t van dtveerssche eramen ende 
<< stallen hier cernmende ter voorseide jaermarct over t recht van 
(( der stede XXIlil s. n 

(5) Charterboek, fo t6gv. De jaarmarkt van Juni bleef niettemin 
• 1n wezen. 

(6)Reg. 37322, fo Jo .-Palers Terminarissen lZie volg. hoofdst.)
In I 531, besloten wet en notabelen 3oo {, 's jaars, 3 jaren lang, aan 
de kerk te geven, ter oorzaak der vermeerdering der goddelijke 
diensten (ook misschien om reden der bouwwerken) Reg. 37335, 
[o 14 en 56v. 

(7) BI. 82. 
(8 · Z1e hooger bl. t35. 

schepenen in te roepen1 
- het onderhoud van het 

kruisbeeld op den havendijk2 en, later, door hunne 
bekommernis over de bekeering der ketters, over
vloedige bewijzen van hunne godsdienstige ge
Yoelens leverden. 

Tot in de a1nbtelijke oorkonden toe, van onze 
schepenen uitgaande, ontwaart 1nen die gevoelens, 
onder vor1n van eene verzuchting van dank of 
bede·>.. 

Den 26 Maart I-t3r, toen 1neester Jan Maertins 
zijne eerste tnis deed, kwamen niet alleen de 
schepenen van Oostende, maar ook nog ver
scheidene \Vethouders van het omliggende, zoo 
als van Oudenburg, Ghistel, Thourout, Nieupoort 
en van het Brugsche Vrije de plechtigheid n1et 
hunne aan\vezjgheid vereeren-l. 

Andere keeren begiftigde de 'vet den nieuwen 
geestelijke met een geschenk, zooals ten jare I5oi, 
toen de zoon van JAN DE BUDT, <c procureur» der 
stad, voor de eerstemaalhet heilig 1nisoffer opdroeg5 • 

Eene instelling eigen aan den geest van gods
dienst der middeleeuwsche tijden was die der 
kluizenaars, die zich, 0111 zoo te zeggen, levend 
begraYen lieten tusschen vier n1uren en 1net de 
wereld geene andere gen1eenschap n1eer hadden 
dan 0111 voor hunne broeders te bidden. Ook te 
Oostende kende 1nen kluizenaarsters of « cluuse
naressen >>, dewelke in eene kluis bij of aan de 
kerk \voonden. Den 8 decen1ber 1484 kvvam de 
Deken van Oudenburg eene kluizenaarster in ~e 
Nieuwe Kerk sluiten° . 1\llen weet dat zulk eene 
plechtigheid aan de rouvvgezangen en cere-

-------
( r) Rek. 1524, fo 61v; 1525, fo 43; 1528, fo ,~o; !535, fo 43v; 

Rek. I546: c< Betaelt M•· Claiss. Steenwaert presbitere ende 
<< sco !astre \·ander n eu\\·er kercke ter cause dat hy alle maeodaghe 
c< ghedaen ende ghecelebreert heeft up t scepenenhuus deser 
« stede eene lesende messe een jaer lanc gheduerende, ghevallen 
cc den laesten dach van maerte XVo XLVI, XII{. »- Zie volg. 
hoofdstuk. 

(2) Rek. 154?, fo 48. De reken. gewagen ook van eenen lanteern 
voor <c 's hee1en huu~ekin up den 2.eedyck >> (Rek. I56g, fo 38) en 
van een 0. L. Vrouw-« huusekin ». 

(3) Zie hooger, bi. 5g, 1(' kol., 4t' nota.- Rek. 1S7C·71 ( R . 37393), 
fo 67v. : ... « N emaer alzo zy daerjnne niet te eert ghetauwet en 
"hehben, midts Gode lof d abundantie ,·an den varsschen harynck 
« dieder ghe \·allen es ... " 

(4) Rek. I.t3o: « Jtem den XXVIIeu jn maerte zo quamen 
c< t Oostbende borchmeesters ende secpenen van Oudenburch ter 
c< eerster messe van meester Jan }IJ aertitZ-S ende hemlieden waren 
« ghepresentcert II kannen wijn betaelt XL s . » (enz.) . 

(5) u Ghezonden den XXIII I en jn meye Sebastiaen Coude te 
cc Brugghe omme zekere zeh·eren croes die ghegheven was ter 
« eerster messe van den zoone ,·an Jan De Budt ... » 

(6) Rek. 1484 : « Minen heere den Deken van Oudenburcb àie 
« quam t Oostende sluten de clusenesse ter nyeuwer kercke, den 
« VIIIstPu jn decembre. n - Zie ook in de rek. 1467, een dergelijk 
feit. 

• 
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1noniën der l(erk den ~1ard ontleende eener 
christene begraafnjs . l)e opgeslotenen h adden 
een vensterke dat op den te1npel Gods uitzag en 
n1oesten den dag in het gebed en de over,veging 
doorbrengen. 

In de zestiende eeu,,· \Vas er eene ld uizenaar s t r 
in elke der l)eide kerken. J)e stad schonk haar jaar
Jjjks eene aahnoesi . -

Geene fan1ilic \·an eenig aanzien 'vas er of zij 
Yereeu,vigd haren naan1 in d e j aarboeken der 
parochia le kerk door het stichten eener fondatie. 
])e aard Yan S01n1nige dier stichtingen geven 
van,,·ege de stichters de eene of de andere 
bijzondere godsYruc ht te kennen. De kerkrekening 
o\·er het jaar 1543 1naakt ons bekend 1net den 
dienst en :le mis ter eer Yan Onze J.jeve \ Trouv,12 , 

(( Sinte K athelyne, Sint I~arbelc (Barbara) », het 
lfei lig Sacratnent3 , cl !:) H <;ilige Drievulcligheid4, de 
di en st en n1is op de feestdagen \"8 n den N aan1 
J esus S. \ Tincentius, S. t\nna, S. Franciscus, 
S. Stephanus; op de heide Sinte Goeielieve dagen; 
het !Jijden des I-Ieeren5 , het heilig I'\:ruis6 • 

\\ïl 1nen e ~n tastbaar, een \Yelsprekencl he'' ijs 
yan de eigenschappen 'Yelke \\·ij den aard van het 
oude Oostenclsche v-olk kotnen toe te schrijven? 
\ ·\'ij hebben hie r een fatnilichoek Yoorhanden, dat 
is een boek dat onze voorouders plachten te 
houden en ,,~aarin zij, Yan vader tot zoon, van 
geslacht tot geslacht, de 111erk,vcerdigste gebeurte
nissen Yertneldden die in de fa1nilie geschiedden 
Pn 'vel in h et bijzonder de geboorten, hu,velijken 
en sterfgevallen . J~ , n schoon en voortreffelijk 
gebruik d at zou verdienen ,,·eclcr in e.er gesteld 
~C~----

( 1) Hek. I5 t6, fo ï9: '' De clul:tscnaressen ,·an becde de kerel~ en, 
I( elcl\en lil[ par.)) -Zie La Flu11dr~. 1S7g, b. 2S1. 

(2) Stichting· Yan Corn. 1\1 ee:~·oet, wezende cene 111 is op eiken 
zaterdag- na 0. L . Vrouw H.alf-Oogst : die van meester jac0p 
Scotte (pries ter) : 6 gezongene missen op de zes cc Onsc Vrauwe 
daghen :. 

(3) Van AnR. DE 1-L'\ZE en zijne vrouw, eene 1nis ter eer van het 
11 eili:,. Sakratnen t op al de donderdagen ; van J. Scotte op eiken 
Ja.~· der nctaaf van het 1:1. Sacrament: t< Jan Van de Riviere heeft 
« bezet alle zondaghen bindP.r hoochmesse t hclich Sacrement 

\ 'OOrt te halen up den hooghen outaer ende dat weder te 
« b esteden nacr de 1nesse. )) 

(4) Stichting van PrETER KIEN : « eene en·elicke messe de weeke 
cc Yan Requiem alle maendaghe voor den 0utaer \'an der heleghe 
(( Drievuldicheit n. 

(5) Idem Yan A. Beyn~rnaert : <C zeven passiemessen UJ) de zeven 
(( \Tindachen jn de vastene n. 

(6) (( l'IETER DE }{NOC heeft bezet te doene ende te zynghen a lle 
u zondaghe t lof 'randen heleg·en Cruuce " . 

te ''orden. \~7ij b edoelen het fan1ilieboek van het 
geslacht ÜLJVIERS, dat te Oostende 1 efde in de 
jaren veertien- en Yijftlienhonclerd en v rschei lene 
YerclienstYolle n1annen heeft voortgel racht. I-Iet is 
het eenige handschrift van dien aard \V Ik \vij in 
den loop onzer navorschingen de kan hadden 
te ontn1oetcn en een kostelijk ~tuk voor de 
geschiedenis der oostendschc zeden. 

Bij elke geboorte staan de nan1en \pern1cld van 
peters en n1eters en van den geestelijke die het 
kind gedoopt of, volgens de schoone uitdrukking 
Yan het boek, « kersten gedaan » heeft, a lsook de 
kerk \Vaar het doopsel plaats heeft gegrepen . J3ij 
de Yern1eldin,rr van het tijdstip van een sterfg "Val 
leest n1en den naan1 çler plaats en der ke rk a},vaar 
de o\·erleden C) begra\pen ligt. 

H et eerste geschrift er,-an is van d e hand van 
CORNELIS ÜLIVII.iHS, heeln1eester Yan beroep, 
geboren in lVIei 1432. 't Is cene aanhcYe1ing aan 
zijn nageslacht dit bock ·nooit uit de f~Hnili c te 
laten gaan. J)eze aanbeveling, door het hoofd \'an 
elk geslacht plechtig herhaald, \Verd getrou,velijk 
nageleefd tot zoo YCr dat heden nog, 1neer dan drie 
eeu,,·en sedert het boek is begonnen ge,Yccst, 
hetzelYe zorgvuldig bij ecnen der afstan11nclingen 
der 1noederlijke zijde be\Yaarcl \vorc1t 1

• 

J ACOB ÜLIVIERS, zoon van Cornclis, schreef h "'t 
Yolgenclc in het boek : 

<< J eezus, Maria. 

cc Ik J aqucs Oli,·iers, be,·indend by 't geschrift 
<< Yan n1yn Yader hiery·oren staende, daerbij hij -
« sijne kinderen heeft belast descn boek \vel te 
<< be\Yaeren ende daeraf niet te scheyden, soo is 
(( n1vne '"ille ook, n1its ik 't in handen hcbbe, d~1t _, 

« n1en d1e -I act Yolgen François ()}i viers 0111 hen1 
« daern1eclc te behelpen, ende uijt ons geslagteniet 
<( te laeten gaen, 01nclat hier ingeteijkent sijn in 

• • 
« geboorte van n1in Yaeclers ende van 1l1IJne 
(( kinderen, \Y('zcnclc n1in vaeder van r 2 ende \V ij 
(( r3 kinderen. J)it is bij tnij geschreven den 
cc 26 Yan Hooijn1aand I 577, J. Oliviers . )) 

CORNELIS ÜLIVIEHS hu\\·de Acrnoucline, dochter 
van PI ETER l)E I~. ·oc2

• 

Niet zonder eenige belangstelling n1isschien zal 
de lezer kennis ne1nen 'an den inhoud der nog 
be'' aarde hu\\·elijksbeloften Yan die t\\·ee personen: 

-----------------------------------~~--~ -
(1) Bij ~1ijnbecr H. \V. ' 'an Visvliet, archivaris der stad 

Middelburg. 
(2~ Een der g ijzelaars 1489. Zie hooger bl. 79 en r.J7. 
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cc J c Aernoudine de dochtere van P ... De Knoc 
<< 1net rijpen raden ende \Yel bedacht gheve mijn 
« trau,ve Cornelis f. J acops OliYiers ende houde 
c< hen1 Yoor n1ijn \vettelic man, beloevende voort 
<< nen11nern1eer anders gheen n1an te netnene nocht 
« te trau\.Yene dan de Yoorseide Cornelis. J n ken
« nesse der \Vaerheit zo hebbe je 1nijn handteeken 
« hieronder ghestelt den tvveesten in dece1n bre 
(( xve ende zestiene. )) 

(Get.) Aernoucl . De Knoc. 

<< Ende je Cornelis f. J acops Oliviers tnet rijpen 
« rade ende \vel bedacht gheYe jnschelijcx dezelve 
« 1\.ernoudine fa . pr De Knoc mijn trau\ve, 
cc houdende haer Yoor 1nijn \Vettelic \vijf ende 
<< nen1n1ern1eer anders gheen \vijf te trau\Yene 
<< dan de voorseicle Aernoudine1

• T oorconde dit 
c< oec gheteekent n1et tnijnder handt jn t jaer ende 
« dach als boven. » 

(Get.) Cornelis Oliviers . 

l\Ien heeft de godYruchtige aanroeping boYen 
Jen eersten tekst kunnen l>en1erken. 't Is heteenig 
be\vijs niet yan den godsdienstzin der fan1ilie . 

Bij de YCrinelding Yan het afsterven van eenen 
bloedvcr\\rant leest 1nen : « God \YÎl de ziele 
"Yedcnken ende genacelig sijn )) of « God \vil hen1 
~enaedig wesen » . Sprekende van zijn huwelijk 
zoo drukt zich de Pensionaris ]~\COB ÜLIVIERS 
volgencler\Yijze uit : << ()p llen sondag, \Yelke \V~s 
<< op scheijdinge der apostelen, uen I 5 \'an ~O.OIJ
« n1acnt Ao. I 55o, soo huij,vde ik J acob OhY1ers 
« filius Cornelis ende trou\vde l\Iaeijken de dogter 
« Yan }'ran<,·ois Baetcns ende hielden de feeste 
« binnen de !->tedc Yan Blankenberge. God geYe 
« ons sÎJne gratie on1 den Heere in dien goddel~jken 
t< stact te behaegen, 't siJner ecrc, onser z1elen 
t< zaelio·heijt ende · bijstant Yan onsen nacsten . » 

\'an c;nen~ anderen k,1nt bc\~at het féunilieboek 
''aarYan spr(1ak is, onder anderen, cle bc~chrijYing 

( r) Op het dulJl·cl staat er na die woorden: (< GheEeve Gode » 

Op papier. 

Yan het leYen \'an den Heiligen Hieronit11us, den 
patroon der apothekers, zoo men \Yeet, geschreYen 
met de hand Yan CORXELIS ÜLIVIERS, zooals hij 
het zelf zegt. En hier bestatigt n1en eene t"reede 
ei aenaardi crheid en tevens een be\YÎJ. s te n1eer van b b 

den geest van OYerleYering die ons Yoorgeslacht 
onderscheidde. CoRNELIS ÜLIVIERS \vas genees
heer of« chirurgien », gelijk tnen placht te zeggen ; 
zijn voorbeeld vverd nagevolgd door hv·ee zijner 
kleinkinderen, Frans en On1aer Oliviers. 

Deze laatste liet geene kinderen van het n1annelij k 
geslacht na. Zijn~ dochter hu,Yde eenen apotheker, 
On1aer \ ' an Visvliet. 

De geslachtsbootnen der oude Oostendsche 
fatniliën zijn doorgaans gekenschetst door de 
talrijkheid der afstan1melingen : familiën van tien 
en t\vaalf kinderen zijn geene zeldzaamheid . 
Noen1en \vij de \ TELTERSEN, de LAl\IPSIXSE~, de 
KIEXS bijzonderlijk. Het zelfde onttnoet n1cn bij 
de .OLIVIERSEN . Cornelis Oliviers had t\vaalf 
kinderen, zijn zoon J acob, dertien. Onze voor
ouders kenden het spreek\voorcl dat zegt : God 
schept den tnensch n1et eenen n1ond otn te eten en 
t\vee handen otn te '"·erkeH. 

Ziedaar \\~at Oostende \Yas, in de jaren Yijftien
honderd, op het stuk Yan nijverheid, handel, 
stoffelijken \Velstand, Yerstandelijke en zedelijke 
begaafdheden. J an11ner dat de beroerten en oorlogen 
van het laatste vierde der zestiende eeu'v den lang
zan1cn, n1aar volkotnenen ondergang der Lloeiende 
YÎS!Schers~t<lcl voor gevolg n1oestcn heb he~! Vooral
eer echter het treurig, alhoe\vel helang,~o1 en son1s 
dran1atisch verhaal dezer gcbeurteni5seu, die de 
stof uitn1aken van het t\veede deel onzes \verks, 
aan te yangen, noodigen \YÎj onzen lezer uit tot een 
bezoek aan de stad, tnet \Vier opkomst, strijden en 
ont,vikkeling zij in cl~ 'origc hoofdstukken kotncn 
kennis te n1aken. 
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De stad welke wij hier beschrijYen is noch het 
Oostende van het midden dezer eeuw, vóór de 
jongste uitbreidingen van grondgebied' en de op
richting van prach ti gen zeedijk, sierlijke kwarticren 
en wandelingen ; noch dat van Maria-Theresia, 
vóór de oprichting der dokken en de bij\·oeging 
van den grond waar de cc nieuwe stad » en het 
Hazegras moesten tot stand komen - dit alles 
moet men hier een oogenblik wegdenken; - noch 
het Oostende der beroerten en der groote belege
ring, toen de oosthaven ontstond en onze stad als 
een der Yoornaamstc hoh\·erken des tijds door
ging. \Vat wij denlezervoorstellen is de eem·oudige 
visschersstad der xvrc eeuw met hare twee kwar
tieren: hoog..! en lage, of oude en nieu\\'c stad, 
van elkander door westhaven en kaaien ge
scheiden; met hare twee kerken, eene ten noorden 
en eeneten zuiden ; hare dijken en polders ; hare 
eenvoudige woonhuizen, wier inwoners meer prijs 
meenden te moeten hechten aan goede zeewerken 
dan aan kloeke vestingen·: in een woord het bijna 
spoorloos verd·wenen Oude Oostende. Zoek immers 
alhier geen oude gehouwen. Slechts hier en daar 
ontwaart men nog een - niet altijd onveranderd 
- woonhuis in de voorledene eeuw of weinig 
vroeger opgericht. Alleen de hoofdkerk, die met 

-------------------·-------------------
(1) Bts'niten van 18 juli 1877 en+ oogst 1897. 

• • • 
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J den brand van I8g6 nu ook komt te verd·wijnen, 
I dagteekende van de vijftiende eemv, doch zij ook 

droeg de kenteekeus van groote Yerandcringen, 
die aan geleden rampen herdachten . De huizen en 
gebouwen van Oostende hebben den tijd niet 
gehad oud te \\'Orden. 

\Vat de zee gespaard had, heeft de oorlog plat 
gelegd. Elke eeuw wijzigt de ligging of den vorm 
der stad . Niets bijna herdenkt aan een zelfs weinig 
verwijderd verleden ; niets is er dat den geest van 
overlevering voedt en de geheugenis der voorname 
gebeurtenissen der stedelijke geschiedenis helpt 
bewaren. 

Sierlijke en lachende Yillas en straten bedekken 
den bodem \\·aar weleer haven en kom lagen. \Vaar 
voortijds eenc stad stond, waar de beenderen 
rusten der eerste Oostendenaren, wentelen en 
woelen nu de baren en, in het zomerseizoen, 
Yerdringt zich eene tallooze menigte vreemde
lingen, van alle gewesten en landen, 

• In "t lauwe nat wellustig heel den dag 
cc Z1ch badend, om, bij 't avoodzcnnegloren, 
'' Met dansgewoel, en zang, en luid gelach, 
« Het lied van ï tintelend watervlak te st0ren.r " 

---- ----
(r) Jan van Beers, bij dm Dood drr Ko11i11gitt . 
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Vergeleken n1et dat van heden, is het plan van 
het zestiende-eeu\vsch Oostende juist het plan Yan 
onzen tijd otngekeerd : in plaats van ten oosten, 
lag de haven ten \Yesten ; in plaats Yan zuid, lag 
de kon1 noord ; in stede Yan ten zuidoosten, lag de 
yaart aan de zuid\vestzijde , en de vuurtoren stond 
niet ten oosten, gelijk nu, n1aar t en \Vesten der stad . 

\Vat\' OOrzeker den lezer, hij het z icht van onzen 
plattegrond, het n1ecst za l ver\vonderen, is het 
aanzienlijk Yerlics van grond sede rt drie eeu\Yen. 
J)e noordgr ens der s tad lag eertijels veel verder 
<lan de tegen\\·oordige. D e duinenlijn die Yroeger 
n1ct het uiterste punt der ge\vezen oude stad 
ovcreenk,, .. an1, zou hij na door de t egen,voordige 
n1arkt loopen1

• l\len \YCet ook dat het Albertusfort 
volgens de oude kaarten t e n1idden in de duinen zat 
en hoc het in deze eeu\Y buiten de zandheuvelen 
uitstal' . 

Opdat 1nen n1et behulp van onzen plattegr ond:l 
- op \velken de dokken alsn1ede verscheidene 
voornan1e straten en gebou\Yen van heden n1et 
roode lijn en letter staan aangeteekend - ons des 
t è gcn1 akkelijker in onze beschrijving n1oge Yolgen, 
zoo zullen ''rij 1naar seffens ons plan bekend 111aken. 
\V ij tre<.len de stad al de \Yestzijde binnen, bezoeken 
haven en kaai, s teken oYer naar de Oude stad, gaan 
vervolgens de Nieu\\pe stad bezichtigen en eindigen 
onze \Vandel1ng n1et ecnen blik op c!en on1trek . 

Ziet gij daar, d " -ar s door het huidig L copold
P ark, dien brecden ,,·aterloop li ggen? 't I s cle 
H at'envliet of Groote ~r liet, die de haven in betrek
king stelt 1net cle ()ostendsclze TVarcrgang, t en 
zuid" .. estGn cl er stad, bij n1iddcl der ~~T estsluis of 
Bla zt lL'C Sluis·' . '"f oen 1nen het huis b ou,vde van 
l\'!ijnhcer I~ . l{osseel, in de \\r erfstraat , Yoncl n1en 
eenen boot ]n den grond . TT ,. estsluis en Oostsluis 
tliendcn 0 111 de haven tegen Yerzanuing te behouden. 

In de nabijheid der\\,. estslui s staan het Taeulu:us 

---- -----------------------------------------------------------
( 1 ) l\Icn leze \\ dt B elpa 1re schrijft op b ladz . 38 van z ij n e Noticc 

ch·s rit•Jlutwns fhystqu~s (/,la cote dt Flumll t': <c La lig ne des dun es 
c< lltli à cette é pnque, p assa tt p ur le p01nt extér ieu r Je la v1etlle 
« \J lle <1ni a dispar u, coup e la "ieille v11le a c t uelle p resque au 
<' tn tbeu . L a mer a do nc ~ agné à l'en d ro1t J Os tcnde, la d is ta n t e 
(( q ut !)épa r e ces deux. lignes . .. , c'es t-à-dt r e env1r o n quatrc à c in q 
cc tcnls m ètrcs . plus à l'unest qn'à l'es t e t p resque le d ouble CJU au 
'< 1orl Al be r t. >, 

t 2 ) Gemaak t na·tr h e t aldr u kc;C' l , ons door wij len 1\I. I\. Huclens 
in tnaar t 1S9J geschonken , ,·an ' t oorspro nkelij ke , te 1Iadn d 
hewaarJ en geteekenu o tn s treeks r 56o op be\·el ,·an Phil!ps li , 
J oor den aal"d r ij ksknndtge J a c . De D even ter , S chaal : 1/7Soo. 

llter moeten ''" iJ Jan kbaar tle 1ned eh u lp vcr n1elden van ~1 ijnheer 
Th. Ya nhtlle, staJstcekenaar . 

{31 Reg- . n''~ J7J96 Y. h. HIJksa rLh ief, fo 41. - Z1e de S tads
r ekening Y ,tn t5j9 , passim, o \·e r wer ken aan l,he s lu t:> ~eJaan J1 t 
jaar. - Reg. 37 4o r, fn 34 , . : « In J e panne en· er de Blaeu we 
<< Slnn"> Je~hl'ns den zce1yl k u . He~·. n'' 374 ) :!, fu 29 : de 
<< Blauwe Spcyc ». 

I 

I 
I 

of huis der haringtou\vers r, alsook de vierboet of 
vuurtoren, dienende, zegt een gelijh.rtijdige t ekst, 
« ornn1e de ' rar ende cooplieden ende zeelieden 
<< t hebben kennesse Yan den lande » 2

, of Yolgens 
de reeds aangestipte uitdrukking onzer oude st ads
rekeningen << 01n1ne de Yisschers daer bi t e y dene » 
of t e «lz-\'denev. )) -

In de Yoorrechtenbrieven in ! 366 verleenel door 
den Graaf van Vlaanderen aan de Castili aansche 
en Spaansche kooplieden en zeelieden staat er 
(art. 40), dat er op de zeekust van Vlaanderen, t e 
Duinkerke , t e Nieupoort, t e Oostende en t e 
Blankenberghe, nieu\~:e lichten en vierboeten 
ge1naakt n1oesten ,,·orcleL, zooals er Yan oude 
tijden plachten te \vezen+. 

Geheel anders dan nu ,,-as 't n1aaksel der vuur
baken. H et \Varen geen hooge sierlijke torens , 1net 
st erke latnpcn of electrische lichten, die \Yijd en 
verre hunnen glans over de Ylakte der zee uit
\verpen. Men 1nag niet vergeten dat \vij Yan 
vijftiende en zestiende eeu\ven. spreken. D e toen
n1alige Yierboeten \Varen eenvoudige , \Yeini g 
verheYen steen en torentjes·:; , \Yaar n1cn in de 
donkere nachten riet of s trooi op brandde6 

: 

' 'ranneer de n1aan haar helder licht over de aarde 
zond, achtte 1nen de n1 ededinging nutteloos en 
daarbij schadelijk ... 

De schepen die in de ha yen voeren en de \Varen 
ldoor dezelYe ingebracht, \Varen onderheYig aan 
's graven tolrecht, ingesteld krachtens brieYen van 
28 october I-J.-J-7, \vaarvan \vij hooger bl. 70 hebben 
gesproken. D e stad li chtte t\\'"ee soorten Yan 
rechten op cle in- en uitYarende schepen : sedert 
r5627, een ha Yenrecht tot onderhoud der haYcn
''re rJ\:en , en sedert I 56-t een vuurbaakrecht8

, te 

-------------------------- -
( r ) Kaart van h et Vrij :- , ge;naakt door P. P o nr b us .Zie h ooger b l. 88 . 

( 2 1 StaJsr ekeningen van ~ ieupoor t. 

(3) Hek . Oostende 14-J2 . Zie honger b l. I05 . 
( .q ) ]uv. d(S AJCll iv,·s de la V 1lle de B 11cgts, liJ , u r 56-t . 

(3} H.ek. 1~96-7 : 
« Betaelt Cornel is d e \ Vrede rnaetsenacr e van Jat h y tn.tebtc an 

<< Je v1er b oe te . >> 

Zie ook den eers ten p la tteg ro nJ van B owens' werk , waan an d e 

J. aarteeken in rr P an sch OnJ' u is t is - a lsook een oud !! ez1ch t der s tad h h .... 

S c-he\·entngen tn P . Cl u venus' BatavL .scl•e Oudhednz ('s Gr a \ cnhage, 

1709). De stadsreken1ng O\ er ' t Jaar r So2 m eldt den on kos t \'an den 

b o uw der « vierboeten >> ( fo 29 . 
(6J " G ley » of g let -= geztuver d r ogges troo . tStadsrckcningen 

X VI t' eeuw. - StaJ5r ek. Reg. n •· 37396, fn 38. 
I n een o~..- trnoi \'an r5o7 l Char ter boek . fo 72) staa t er . .. « tant a 

« 1 en tretenement du feu de nuyt baillant signe et cogno1ssance en 
« la n1er , qu ilz fon t au long de 1 a n a leurs grans fratz plus beau que 

u n ul aultre l ieu de tQut n n tre d it pays de Fland res . . . >> 

r7l Zie ho~]~ er b l. 70 , I '' l<o lom. 
8 ) Bl. 11 9, rt' k\·1. 
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weten : een schelling per net met de haringteelt 
in zee gevoerd, te betalen op Kerstdag, tot het 
onderhoud der vierboet. Zulks herinnert aan het 
« zeeaccijns » der vorige eeuw'. 

Niet ver van ons staan de zoutkeeten van 
Cornelis Hooft en ADRIAAN VELTERS, alsook de 
welbekendç H erberg« De Drie Ko11i11gen » (binnen 
de stad). Links ligt de wijk welke men de Meet 
noemde. 

Recht over de standplaats van het huidig H 6tel 
de la Plage, en gesloten tusschen twee hoofden: het 
Westerhoofd en het Oosterlzuofd, lag de Haven, die 
de stad elleboogvormig inliep en dezelve in twee 
deelen splitste : de Oude Stad, ten noorden, de 
Nieuwe Stad of het nieuw schependom, ten zuiJen. 
Gelijk de andere havens der kust was die van 
Oostende eene tijhaven, waar de schepen slechts 
met hoogwater binnen konden 2

• Met het leggen 
der riolen vond men in den grond, omtrent de 
Werkplaats, overblijfsels van pijlen en rijswerk. 
Toen de grondvesting der huizen nummers 66 en 
68 in de Langestraat aangelegd werd, kwam de 
romp van een vaartuig te voorschijn. 

Op den kop van het Westerhoofd ziet men eenen 
paal met eene ton erboven3 De loodsdienst der 
haven - waarvan de intrede door cc teekens » of 
boeiën aan ankers vast, was aangeduid, en de 
diepte door staakskens, sparren of cc boomkins », 
welke men bakelinghen noemde, geplaatst op de 
cc ghuele » der haven4 - had de twee havenbooten 
te zijner beschikking. De dienst der haven werd 
verricht door de vier have11 makers, die het c,winden» 
en cc onderwinden » der sluizen, het lossen der 
schepen en wellicht ook het sluiten en ontsluiten 
der haven bij middel van den boom of draaiboom, en 
de verlichting der haYen onder hunne werkzaam
heden rekenden;;. Ongetwijfeld ook was het haven-

( 1) Rek . 1453-54. « Andren ontfanc van der zeeassize, te wetene 
XII gr. van eiken nette. » 

\2l « Jtem jn welcke haYene dat een tythaven es nyemant 
u gheraken en mach met scepen al waere h·y van der stede van 
« Oostende dan up hooghe watere ende hy en zy ghebrocht ende 
« daer jnne gheweicht, want zy tallen ghetyde droog he hebt ... » 
Charterboek, art. 48 van .het antwoord van Oostende op het 
klachtschrift van 1433. 

(3J Zie de plattegronden van het beleg. - Rek. 1536: « t west
« cayhcoft daer de tonne up staet ». Rek. 15:i2, f-, 34 · " ... t baken 
« up de tonne van ·1 westcayhooft ... » 

(4) « Jtem Sint Maertins havende als men de bakenen stac daer 
« bi dat de harijnscepen pleghen te ijdcne ». (Hek. 1105-6). Zie 
hocger bi , 105. Onder de Bijlagen staan eeu hoop aánteekeniogen 
nopens ' t geen wij hier van de ha,·en zeggen. 

(S) Het luiden der /iavmsclu lle was het werk van den l:ediener 
der stadsuurklokken. 

huusekin, dat op den havendijk stond, voor hun 
gebruik bestemd'. In de binnenhaven - waarvan 
een deel de Bierkaai genoemd wordt• - liggen 
allerlei vaartuigen : haringbuizen, booten, kor
veelen of korveelbuizen, die naar Engeland, 
Frankrijk of Oostland voeren. 

Na het vertrek der schepen ter haringteelt 
uitgezonden, deed de stad de kaai zuiveren. ·De 
zuiYering der haven, door het uithalen en weg
voeren van het slijk, was in 1540 het voorwerp 
eener aanbesteding. 

Dicht bij de kaai staat de Coopi11g!ie, (vischmijn 
of vü,chmarkt), waar de kooplieden op het geluid 
van het !iari11cscelleki11 samenkomen. 

Door noord- en zuidJijk, ook Groene Dijk soms 
geheeten3

, omgord, moet de oude op eerste stad; 
wier zuidergrens met den tegenwoordigen zeedijk 
zou overeenkomen, en wier bodem trapsgewijze 
zoo laag gezakt is dat de zee hem bij eiken vloed 
bedekt4, een zonderling voorkomen gehad hebben. 
Die stad, evenals een deel van het nieuw schepen
dom lag in de duinen5 : dit getuigen een hoop 
teksten uit de rekeningen der jaren veertien
honderd, sprekende van duinen, dijken, pannen 
- de cc diepe panne » onder andere - valleiën, 
putten, dalen, (( honincpitten », hoog en leeg land: 

cc in 't dal daer de goeie in brac » ; 
gepoot in de cc valeye voor· Jan Cleercs werc

cc huus6 ; 

cc dit siin de costen van den stroye dat men 
cc ghepot ~nde ghevullet heeft de pitten neffens den 
cc dike jeghens de zee7 ; 

« stroys dat gheworpen was in eene panne bi 
cc den Vischbeene an t westhooft va:n den dune, 
cc omme dattet zant in luusschen zoude ; 

(( Item den rxsten <lach in decembre so was 
cc verteert te Thomaes S ... als de pitten in de 
« straten bestit waren te makene » 8 ; 

(1) Reg. 37358(Rek. 1535, f0 9 v. 
(2) Rek. 1580, fo 42. 

(3) Rek. 1454 : ... « Wech an der costzyde , an den ouden 
« kcrckhove zuidwaerst streckende toten groenen dijcke. » 

14) Zie Notie, sur l'histoire l:ydrograpMque du port d"Ostmde dcor 
« A. Belpaire, bi. 4. 

(5) Een merkelijk verschil bespeurt men tusschen het bronwater 
dat men vindt in !:et deel onzer stad dat dichtst bij de zee ligt, en 
dat van verder afgelegen gronden: het eerste is veel ziltiger . 

\6, Rek. 1505. 
(7) Rek. 1405-6. 
(8) Rek. 1407-S. 
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<< Item zo w as betaelt J. S . van VIII quade 
« pitten t e makene daer qualic yement daer varen 
« machte , in diversche plaetsen » ; 

« Item betaelt J an Slabbaert van quade pitten 
« te vuilene die laghen voor Diederi c Ghiseliins 
« zuut\Yaer t an de \\·estzijde van den kerchove 
« daer qua! i kc yement duer ghevaren machte VI [ . 

« Item so was betaelt J an Slabbaert van den 
« pitte te n1llene bachte Gri elijn Moesyns an zine 
« gheYele enJe over t oven\·erc dat hi dolf in de 
« honincpitten in t bedelf van der leed , over hal 
(( XX S. »' . 

<< In t eer st-.: zo nam X eenen clyc te makene 
« beghinnende ten oosthende jeghen t huus daer 
« H eindri e Clais w ilen \Y Oencle ende van dane 
« ,,·estwaert gaencle tote den oostghevele van J an 
« H.oclmans hu se . . . »" . 

« B ave B oyts van der nemynghe van den !til te 
<< sli chtene up de d uuejeg!ten de M aertstrate ende 
« t mes te voerne neffens den ri sen; 

« ... clyc te makene ende te legghene zuud over 
« de vierboete daer de westpoldre mede bedijck t 
«es; 

« dijcxki ne te makene ende te legghene t henden 
(( u er w esters te strate )) '1 • 

« J acop Van S aventy n ter cause dat hy 
« ghenomen ende ghemaect heeft eenen bareleren 
« tuun by de duunc an de oude kercke, omme de 
« somme van ende hi er ·betaelt XXX [ 4. 

K oop eener oude « c reveelbuusse », gebruikt 
« omme den tun jeghens de dunen achter cl oude 
kercke5 »; 

8 roeden nieuwe « cayhoofcl en » , « streekende 
lancx der dune achter cl oude kercke0 ». 

H et 'zaud w as eene bekende plaats in de oude 
stad7. D e Bonours zegt dat Oostende verdeeld 
was in hooge en lage stad8 , en de geschiedenis 
der groote belegering leert ons dat de sterkten 
gebouwd op het gebied der oude stad niets anders 
waren dan versterkte duinen: getuige de naam van 
eene der voornaamste derzelve : S andhi! of Zand-

( l ) He k. 1409·I o. 
(2) Reg. 37256 (q 2u). 
(3) R eg. 37292. 
(4 ) Reg . 373.f6I I 523J, fo 46. 
(5) Reg. 37361 (1531>), fo 33 v. 
(6) Heg. 3736-1 (1541 ), fo 38. 
(; )Hek. i-1 92·93. 
" Van u echte van de voorseide barderen van der vliet te voerene 

up t zan t j 11 de oude stede " · 
Hek. I55o : " Van Steeven B<Judssi n , smet , over de rente van 

" zijnen hu u se staende jn de oude stede j u t zandt " (24 s). 
(8l C . De Bonours, Le mémorable siege d'Ostendr, b i. 56. 

hille (zandheuvel, zandberg) , die daardoor zelf dat 
zij eene zandige helling hadd en, minde r schade 
leden van de kogels des belegeraars . 

Ook in de nieuwe stad t rof men in die t ijden 
nogal hoogten en laagten aan. Dit mag men 
a fl eiden uit de benamingen en uitdrukki ngen van 
lzooge straat, hoog land , « neder land » en « nede
ringhen, » uitgeel ij kt land, den << steeger van 't kerk
hof », polders en d ijken. 

Z oo onvast was de grond op sommige plaatsen , 
dat men den bodem der straat met r ij shout moest 
versterken ' . 

D e grond van O ostende was langs alle hoeken 
en kanten met dijken omgord en zijn grondgebied 
was om zoo te zeggen in polders verdeeld, wi er 
juiste liggi ng niet gemakkelijk zou zijn aan te dui
den. Zoo had men de <uest- eu oostpolders, het zuid
polde1·ke11, ook het polderkeu genoemd; den middeu
p older, den polde1' tussclteu de twee ltavelld~jlml, van 
geul, dijken en slu izen voorzien2

• 

De omstreken zagen e r niet anders uit , schijnt 
het: 

« ende es up de noortzyde zom nederst >> ; 
« een neder vi ercant sti cxken >> ; << ende es een 
hooghe sticxken >> ; << een s ti ck met eenen walle 
e ntrent de middele van den sti cke >> 3 ; << ende es 
over houd : clweersdeure ghedolven » ; << ende zyn 
II sticx jn de middele deure ghedolven >>4 ; 

in Sinte Catharina-parochie : 
een stuk land « gheheeten t groqte zuutneder

lant » ; cc cum (met) westbende ex t uit) heurli ede 
« neder landeken5 ; up beede zyden neder dictum 
« (gezeicl) het seylstucxken ; de ghentwaese ; met 
« een strynck neder lant ; ende es up de oostzyde 
cc ende noort hooge lant » ; s tuk lancl met eenen 
« walle >> 0 ; « 't wallesti ck >>7; 

in Mariakerke : 
op het noordeinde cc nederdaelende >> ; het zuid

einde over de gracht cc leege lant ende verslijckt, 
cc ' t no01·thende hoogelant »s. 

(I) 37J fi3 ( t54o) fo 38: 
«Adr iaen P ietersz., ter cause Jat hy ten ,·oornoomden dag he g he· 

u nomen heeft te repareeren ende vullen met rysen ende eerde dne 
" p itten ligghende jn de strate jeghens overe de brauwer ic van 
« Andr ies Vander Meere, naer t uu twysen van de r voorwaerde 
cc omme de somme van ende hter betaelt VIII [ VIII s. 

(2) Bijlagen . 
(3) O mmeloopcr der Woutermanswatering (37' Begin, West-

schependom van Oostende). 
(4) Ibid. 38° B egi n (de stad Oostende). 
(5) ro• Cohicr , I"' H en 48. 
(6) 1 2 • Cohier , 29• Begin . 
(7) I3• Coh1cr, 3<• 0 Begi n. 
(SJ 3I" Begin . 
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01> het tijclsti i-> \\'aa1· deze bcscl1rij,·ing op past, 
\\·as er ,·an het oude schepenclo111, ,,·ij ,,·illen 
zeggen ,·an Oostendes eerste grondgebied, ,·é1ór de 
stadsuitbreicli ng ,·étn 1 :195, niet ,·eel n1eer in 
\\ ezen1

: een gering getal gebou,,·en - onder 
< le,,·ell,e J ,\X .K IE:-;"S zoutl,eet2 

- ro11d de oude 
J,crl, gesc:ha;ircl, die nu zel,·e dicl1t l>ij den noord
elijk stond·' en, zoo reeds l>emerkt is ge\,·eest4 , zeer 
,·cel ,·an haai· bela11g hacl ,·erloren. De in- en 
uitga,·c11 dier ke1·].;, ten jare 1543, ,,·a1·en onge,·eer 
zes111aal minder clan die cler nieu,,·e l,erk. 

Eenige l>ijzonderl1eclen nopens clie ).;er!, : zij 
,,·crcl l1ediend door c11·ie geestelijl,en : pastoor, 
l,oster en oi·gelist. Ten jare 15-1-3 ,,·aren het de 
l1cercn Anceln1us De Clerc, Adriaen Valcl,aert 
en Adr. \' erclieux. 

De ge,·el ,,·as 111et een l1u1·~·er].; ,·ersierd, clat op 
de l,osten der stad ,,·erd onde1·houden5 • I11 deze 
l,e1·l, is l1et clat cle /..·ez11·e ,·an 1330, den 15 no,·e111be1· 
,·;tn dit jaét1·, plt'chtiglijk ,,·erd afgelezen en dat de 
i11,\·011ers, te dien einde 111et l,lol,l,e11geluid sa1nen
gcroc11c11, troll ,,, z,,·oe1·en aan den Graaf ,·an 
\ ' laandcrcn, 11a clc lange beroerten die het land 
tijdens den <iprocr ,·an Zannel,in geteisterd 
l1addcn6

• In oorlogstijd, toen eene vijandelijl,e 
aa11la11di11g te duchte11 ,vas, stelde 111e11 des 11achts 
,,·al,c1·s op den tore117. 

l\1enige11 sto1,11 reeds had deze ],cri,, die een 
groot e11 ,·erl1e,,en gebou,,· was 11 , onderstaa11. De 
leze1· zal zicl1 he1·inneren dat zij den 23 no,•einber 
l .):14 onder ,~·ater stor1cl9 • 

11) Bemerkt dat er i11 den ligg·er der \.\,'oLttermans,,·atering 
(1559 zie hooger bJ. 53) \'an de vude stad geen spraak is. liet 
11ieu\\• schepe11do1n lag in de 37• e11 38" beginnen of a fcleelingen ; 
de latere ha ven in een deel van het 39'. 

(ZJ Stadsrekeningen. - In de oude stad kenrie me11 eene plaats 
c>nder den naan1 van(< ve1-lo1·e11 cost »: 

1l{ek. 1495) " Beiaelt Jaspar Va11der !lelie die na,n te 1n, kene 
« de gaten van de11 zeed)•cl,en , an vrrlo1·e11 cost tnte den huuze van 
« de11 onde11 sce1,enhullze "· 

!3) Stadsreken,ng-en, XVI<· cet1,v; l{ek. rSol; « den 111,ganc ,•an 
« Jen dycke b)' cler 011de kercke ». 

(4) Zie bi. 41. 
15) Staclsrekeni11g, 1572-·;3, f•• ?3 v.; Betaald aan l\ ., bediender 

J~r « l1eur,·locke" op het s:hepe11huis, « van Je heurclocke te 
« stelle11 u11 Je ot1Je kercke ende die te houden gaende t \'Oor
« 11,,ornde jaer lanck ghedeurende » (6 {, p.). 

, 6/ Zie hoog·cr bi. 26, r" kolom. 

(7) Rek. 1548, 47 v; « 13etaelt de11 laestenjn "'ede1naendt r,1[ichiel 
« \'an den Bursche ende Pieter Van Heyst ,·an elc neghentien 
« nachte11 ,,·akens tip den torre ,·an der ouder kercke ter cause "an 
« zeker scepen ,·an oorloghe die rnen toereedende ,,·as jn Vrancke
« rycke, zo11der dat rnen ,,·iste ,,·aer Z}' ,,·esen wilde ... " 

(8) Cliarte:bock, f" ro: « L 'église, qui est moult notable." J,Jir}iel 
,1b1ssr/t An,,.-sjort11 sui lcn,fotis htslo, ,a. Kctilen, 1602. bi. 3;8.-Zie 
hooger bl. 19 en 25. 

'91 Zie hcc,ger bl. 27. 

1 
1 

1 

1 

1 

-· --

Hoort gij l1ct aanhoude11d gc1·uiscl1 der· zecba-
1·en ? Zoo i11gel,ro111pcn ,,·as liet g1·ondgelJied der 
oude stad ge,,·01·de11 clat, zoo ,,·ij st1·al,s zegde11, 
de ot1de kerl, nl1 dicl1t l)ij de11 zeedijk of 11oorddijl,1 

stoncl. Toen onder den goddelijke11 die11st de !1ei
lige gezangen l1et ge,,·elf va11 l1et l1uis Gods ,·e1·,·ul
den, 1-:onden de geloo,·igen bij tt1ssche11pooze11 l1ct 
geclruiscl1 hooren de1· !Jaren ,·a11 cle onstui111ige zee, 
die tegen l1oofd en dij!, botsten en l,lotstc11, de 
ste111 der \\·oelige natuu1· die zicl1 , ,er,·oegde bij 
deze ,·an p1·iesters e11 za11gers, ter eere ,·an de11 
Sc-l1epper, \\·iens al111acl1t zicl1 in de 111acl1tige 
,,·ateren ,,·edcrSJJiegelt ..... 

Oude e11 11ieu\\'C st;id zijn 111et elkander cloo1· de 
!1ave11br11g ,·e1·bonden. Trel,l,en ,vij die O\'er om 
een bezoel, aan de niel1,ve stacl te lJrenge11 e11 
bel,li1nn1en ,,·ij de11 !1a1.'e11d ij'k. 

E,·e11 als de noordelijk, sa111cn 1net l1et << la11cl, 
st1·ec].;:ende hooft 2 ,> en de d,,·arshoofden en cc peeu
,,-en>1, de oude stad tegen cle zee beschutte, die11de 
de dijk ,·an 1390 of 1391 die, zoo \•1·oeger ver1neld3 , 

,·óór de stads,·ergrooting de st,1d ten zuiclen 
begrensde, en sedert de opricl1ting der l1a,·en, de 
!tai·e11dij'k l1eette, tot l1et besche1·1nen de1· N ieu\.\'e 
Stad tegen de ,,·ate1·en de1· bi11nenl1aven . Op dien 
dijk stonden, 0111t1·ent in het 1nidclen, ,,e1·scl1eidenc 
1nolens, gelijk er ,,oor·tijds doorgaans op dijken en 
,,esti11ge11 stonden4 : dit legt den ,·olgenclen tel.;:st 
uit : << clen dijck , ,an cle caije ,•an ()ostl1ende clae1· 
<< cle drije 111eulens op staen >>' . 

()p ,·erscheiclene plaatsen des haven<lijl,s \\'are11 
er trap1Je11 of cc steegherijnghen >1 ,,•ell,e de stad 
,·er1Jachtte''. In tijden ,•an ge,·aar leicle 111en l,anon
stukl,en op gezeiden dijl,7. 

"fl1ans kunne11 ,,·ij (lc geheele stad \•oor ons 
zien liggen. 

- -
(1) Reg. 37397 1l<ck. 1571) f" 43 v. l(eg. 16o41 : « den dyck naest 

" der zee streckencle vr,nrl,y den \'ierbc,ete t, ,t an de hr,r,ghc 
« duunen. H 

/ 21 Rek. 1566. 
(3) Bl. 21! en 68. 
\-1) l{ek. 1494: de westmeul,11. J<ck. 1574-'{5: <le oostn,eulen c11 ,]c 

zu idmeulen. 

(5) Ligger der 'sneer Wuutermans-,,·atcring fr56tJ -r565J, vermeld 
in cene oorkonde van 1626 (Oostcndes stadsarchief,/ 

(6) Rek. 1481 : l\. "van ziere steegherijnghe an de ha,·endytken 
\'an der stede dese jaerscaere XII s. " h-1en komt 12 zulke meldin
gen tegen. 

(7/ Rek. 1551, 55 v: u Betaelt den XXVIII•·u jn lauwe Cc,rnelis 
,, Scynck busschieter, o, er z)·n dienst l,y hem ghedaen , an J,ewaert 
" t hebben d artillerie van der stede ligghcnde up den havendyc 
cc XI{,.,, Zie , erder de r,mstandigheden der g-el,eu r1en1ssen van 
het jaar 1572. 
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Groote en kleine torens ontbreken niet : achter 
ons staat de toren der oude kerk; rechts, t en 
V\'esten, heLben \vij de vierboet; links of ten oosten 
het blaezt torreki1z 1 der Oostsluis ; recht voor ons, 
n1ülden in de stad , zien \vij de torentj es van Stad
huis en Zustershuizen ; verder nog, boven de lage 
daken der huizen, treft de toren der nieu\ve kerk 
onze blikken. 

Het « behuisd >> gedeelte der nieu,ve st~d, 1net 
hare bocht ten noorden, bij de Oostsluis·, en hare 
ta1nelijk recht getrokken straten, ko1nt overeen met 
het k\vartier der huidige stad ( d.ie nu op hare 
beurt «oude stad» is ge\vorden) begrepen tusschen 
\ \ ' erfstraat, S. J osefsstraat en Visscherskaai. E ene 
kale plek bleef dus t en zuiden over. 

Eene oorkonde Yan het j aar I5I62 geeft de 
uitgestrektheid der stad t e kennen. Het nieuw 
schependon1 had ecne uitgestrektheid van 2 I 5 
geineten en eene lijn, d . i. iets 1ninder dan een vier 
kante kilon1eter (gS2'·m 565), en bevatte 70 ge1neten, 
I lijn « behuust, bestraet >> en cheinsland, en 
I -t5 gen1etcn « cultiverende ende \vinnende landt )) , 
\ vaarvan I 5 gen1eten door het nieu \V « ghedelf >> 

n1et de dijken op de oostzijde der stad, de\velke 
1ncn niet bebou\Y·en noch bezaaien n1ocht, \va ren 
i_ngenon1en ge,veest. 

l)e nan1en der straten van uien tijd getuigen 
n1inder van inbeeldingsvern1ogen d an van prae-

• 
tischen geest bij onze voorouders, die de straten 
en \vegen noen1den naar hunne \Vezenlijke richting 
of 1Jctrekking. Z oo kende n1en : de 1lf arctstrate, de 
(;astltuusstrate, de J1 ast!tuusstrate, de JJ!iddelste 
strate, clc straat van den OostJneulen tot aan den 
« Scrijnckeldijck » van het Vrije3 ; de Kercsl1"ate.J:, 
in het eerste ook (( ue NiCU\\ e l{ercstrate )) 
gcnoetncl ·; de TVeststrate, de Oosterste Strate of 
(Joststrate 5, die ecne richting of ligging te kennen 

• 

geYcn . Vervolgens nog : de stratc 'i'an 't Goudeu 
Hooft, cle stra te -van Francltois H aglzebacrt, de 

--~------------ ---· ~-
(I Hek . 37358, fo .!8 (1535) : ,( nlartins \Vils scailledeckere den 

<<XXVI J <-H Jn hoymaendt vangh erepareert t hebbene t blaeu torre
u ktn up de n1euwe spenye, de snmme van ende hier betaelt VI i 
t< V I I 1 c; • » 

Fu 28 v. : << Betaell ten voornootnoen tlagh e Mal in Toors a ls 
<< <.len; van der nteuwcr kercke over IIIc LXXV blaeuwe scaillen 
« ~.-croirboirt up t ' oornoemtl torrekin te XX s . p. t hondert comt 
<< l I I i XV s. » De rek. over I5I7 gewaagt van koperen vanen op 
dit torentje. 

(2) « De gnJothede van der stetle van Oosthentic ", opgemaakt 
door J. Boudeloodt, gezworen landmeter, 3 oct. I5I 6. Charter
boek, fo lï8 v. Ge<,lrukt in F ragmtnta , feb . 1888, b l. x35 . 

(3 Stadsrekening en. 
(4 1 Ib . en reg. n•· IöSo3 v.b . Rijksarch1ef. 
(5) Atmetmg van_ I 4'-H lZte ho0ger b l. 3c ). 

strate daer Jan Kien ende GuillaJJze Bailleul 
wonen1 

; d e Jan Van der M erschstrate2
, \vier 

na1nen op eene herberg of op het huis van den 
bijzondersten bewoner zinspelen ; de Plassl1'ate, 
de Grote St?,ate, het Z andtstraetke3 ; de H oog he 
Strate4, 't N att'lL'e S traetkin5 , genoen1el volgens de 
gedaante van straat of grond . 

Bij die na1nen 1noeten nog die \VOrden ge\·oegd 
der Kaaistraat, later (kort na het beleg) de Oude 
Kaaistraat geheeten en die dicht bij de tegen
"\voordige Langestraat n1oet gelegen geweest zijn6 • 

Son1n1ige straten \varen van naarn beroofd, 
schijnt het, zooals de strate ende voet-weclz achte1' 
de uieuwe kercke, streekende tot ter .=uudbrugghe7 
en het 11ieuwe straetkin8 • 

De acten van verkoop van gronden en \voonsten, 
korten tijd na de belegering der jaren r6oi -I 604, 
geYen de narnen aan van nog verscheidene andere 
straten, vroeger bekend alhier : 

de N oordstrate9 ; de Zuutnaustrate 10 
; de Bree

strater r; de Roststrate 12
; de Langestrate r3 ; t N oordt

naustraetkin r-l . 

U it dezelfde bron verne1nen 'vij dat de Oost
en Ereestraten na het beleg de Schipperstraat 
genoen1el zijn geweest . 

De ]{er kstraat is eene der zeldzan1e straten van 
het oude Oostende die n1et naan1 en daad na d e 

(1) Stadsrekeningen. 
(~ ) Reg. n l' 18802 v. h . Hij ksarchief, f•> 3r. 
(3J Stadsrekeningen. 
(4) Afmeting van 140 1. 

(5) Reeds vermelde kerkrckening, hoofdstuk der renten. 
(6) Resolutieboek van r6.r1-16I 5. Dagteekening ' 'an 26 sept. 

I6I3. - H et boek der chf>insgronden der kerk (1640), fo!- 34-4S. 
Zie Bij lagen. 

(7 ' Stadsrekeningen . 
(8) Ligging der vVoutermanswatering p55g), 37C beg-in. 
(9~ Decemb . 16n7, fo 17 verso:" jn de Noortst1'ate op de noortlwest

zyde van diere, neffens de erfve van ouden tyden g henaempt de 
Drtt J(onnynr;lun van achtere wesendt! een houckh uys »... 1 Gog. 
F 0 46: «ZOt zelve huus jeghenwoordelick ghestaen ende gheleghen 
es b1nnen cleser stede in de No:1 rdstrate van ouden tyden gluh.uteu, 

de 11 iwwt vesttn van goedenacht an de westz yde, Gi llts. . . an de 
oostzyde ... " (Register der schepenkamer ; stadsar~hief1 . 

( I 0) I 607, f•• 1 I 2 . 

( 1 1) Rek. 1481 (H.eg. 373< 8) . Reg. derschepenkamer {r6og), fo 112. 

(1 2) Id. , r6Il-13, fo 25 : << jn de Roststrate van oudo1 tyden gnzatmpt 
binnen den nieuwen schependomme deser stede ... » 

{r3) r63r fo 8o v.: «een huerlieclcr huus staende binder ,·oorseic..le 
stede jn de Laugt stYaete va11 oudm tyden a lso ge1laempt up de noordzyc..le 
van diere, an deen zydegehuust zynde de wedewe \·an H eyndr ic k . . . 
genaemp t het Wit Peerdt ende a n de ander zyde houdende den 
houck van de stra te loopende naer de westpoorte >> . 

( !4) Ac te zonder datum (zelfde fonds) fo 127 . r6rr- r3 fo 32: cc jn 
de Ooststraete, jeghen\\·oordelick genaempt de Sclupperstrattt . . . 
streekende van achter an de vesten. " F 0 72 : " een huus staende 
jn de BreestYatte jeghenwoordelick genaempt de Schipprestraete » . 
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belegerjng tot nu toe in \vezen gebleven zijn' n1et 
dit verschil dat zij eertijds haren naa1n behield 
voorbij de 1narkt, tot aan den haYendijk2

• 

\\' ij kotnen op eene herbergnaan1 te zinspelen. Dat 
het getal drinkhuizen ver van boven1natig ,,·as Ü1 
dezen tijd, hebben \vij hooger be\vezen. 

Ziehier nu de lijst der drinkhuizen die te 
Oostende in de t\\ eede helft der zestiende eeu\Y 
hestonden -de eigenaardigheid vanson11nige bena
lHingen zal het belang dier ljjst nog Yertneerderen, 
denken \Yij : De Drie J{oningen, de Jughelsche 
Schilt, In 't Jlrfoerjaens lzoojt, Ju de Croone, de Pape
gay3 (op een en ho el~ der Plasstratcl); In de 111 adalene, 
De l/ ier /1 vnzs J{inderenS, In 5 111 Jvlaertiu, de 

~ 

T/ lieglteudeu H erf, Sint Hubrec!tt, de Fontcyne, 
Si ut Jooris, Ju den glzespleten A t·ent_. de Inghelsclte 
Roose, het Gouden H oojto; de A epen de Sterre7• 

l)e .rlep, de Sïerre en de Drie f{ouingeu schijnen 
de voornaan1ste herbergen of gasthoYen van dien 
tijd ge\Yeest te zijn. 't Is in laatstgenoen1d huis 
dat, in de t\veede helft der jaren Yijftienl1onderd, 
op den dag der \vetsvernieu\ving, de aftre
dende en nieu\v benoe1nde schepënen rnet de 
Cotnrnissarisscn des vorsten zich rond de gasttafel 
plachten t e Yereenigen8 • Bekend is het gebruik, 
eertijds, van niet alleen aan drankhuizen en gast
hoven, 1naar ook nog aan \\·inkels en andere 
gebou\ven eenen naa1n te ge\'·en. Zoo bestonden 
hier 't Cruusken, De Bolle, De F~ransche Schilt. 

Buiten de stad, op de grenzen van 11et schepen
don1, stonden ook eenige drinkhuizen : het huis 

-~ --------- --- --- -- - ____ , 
(r) Hek. r6o6 : « A en d heer Pi eter De Carion I CLXXXI I [, T. 

cc ter c:ause dat hy anghenomen heeft te zuyvcren ende weeren alle 
« de eerde, grcys ende stecncn van de calsyde jn de strate loopende 
« naer ue kercke ,·an het een eynde totten anderen ende van de 
(( bredàc van dezch·e strate zo dte vau ouden ~~·de11 es ghewust. ,, 

(2) « 0Inmelonper »der \V outermans watering: << de kercke van 
<< Oosthcnde, den disch aldaer, t gasthuys aldaèr, Jan fili zcs fvlalin 
« Thoors, ten noorthende daeraen met half de kerckstraete an de 
<< oostzydc, d'half\·e straete an de westzyde ende aen Leeden hen
cc den, ende es den leerlynck daer t nieuwe schepenhuijs op staet.>> 

}{eg. 37298 : « niewe kerckstrate zuudwaerts streekende toter 
<< niewer maert. n 

13) 3ï394 fo 4S Y. : << Ghepresenteert den XXVt·u jn novembre 
(( mynhceren de gedeputeerde van Nîeupoort ende Dunckercke 
« g elogiert wcsende ten hu u se ,•an Loy 11aes weert jn de Popegay 
« reysende na er Brussel ende cernmende ad viseren zommeghe 
« zaeken metten College, vier cannen ,,·yns YOOr huer tween tot 
u X\"I s . pansis de kanne es III [ IJII s. p." 

t-+ J Reg. 37401~ fo 34. 
(5J Rek. r566 : « de plecke van de vier Ayms kinderen » (f0 4o). 
~6) B elas\ingslijsten van 1S6o \Z .e hooger bl. 122 en r3~ '· 
(7) Stadsreken1ngen. 
t8) Zie b . \' ,rek. 1S72, fu 47· 

ter 1~f7iele 1 , t en ,, .. esten der stad, recht OYcr de 
<< speije, >> bij het << rabbat » der vaart ; het Riet
huus2, bezuiden de nieu\ve kerk ; het Bardereu 
(houten) Huus, t en oosten, dicht bij het Sas; het 
Draeckxkeu, aan den voet der oostduinen·' . 

Ter uitzonderü1g van het Riethu is} \Yerd er ten 
jare rS62, t en gevolge eener OYereenko1nst - zoo 
er in die eeu\v \·eel \Yerden gen1aakt4- tusschen de 
stad Oostende en het \ Trije van Brugge, Yerboclcn 
in di e herbergen drank te Yerkoopen : zulks ter 
oorzaak Yan het nadeel dat die vcrkoop aan de 
staclsaccijnsen toe bracht5 • 

In de stad \\·aren Yier brou\Ycrijen6 • Het \Yas 
toen n1et het staJs\vater al niet Yeel beter gelegen 
dan heJen: de brou\vers, zegt De Bonoursï , haalden 
hun \Yater uit eenc Yallei in de \Ycstcluincn. 

Te nau\Y 1net de gebruiken en zeden en zelfs 
daar de bier- en \Yijnaccijnsen toen n1eer dan de 
helft der stadsinkon1sten uit1naaktenR - n1et de 
financieële geschiedenis der gen1eente, is het Yraag
punt van den drank en \vel biJzonderlijk Yan het 
bier \·erbonden, opdat het hier geene kortbondige 
Yerhandeljng zou verdienen. 

T\vee n1erk\Yeerdige daadzaken zijn hier aan te 
stippen. Eerst en Yooral, als Lestanddeel Yan het 
openLaar Yoedsel, :\Yas het gebruik Yan het bier 
natuurlijk aanzienlijk, in een~n tijd \tYannecr noch 
de s1nakelijke koffij noch de geurige thee zelfs n1et 
den naan1 niet bekend \Yaren. W aarschij nhj k daaro1n 
\vas het dat het gen1centebestuur het zich een 
plicht rekende te \Yaken op het steeds \'Oorhanclen 
zijn van dit toen zoo noodig drankmiddeL 

Ziehier een paar feiten die dit lJc\vjjzen. Ten jare 
rSr4 kocht de vvet van Oostende ccne zekere ho(~-

(1) cc Sluus ofte Spenye ter \Viele >> (H. 373i8). 
(2)" Nu al afgebrandt » staat er in den cc Ommcloopcr >) der 

't Woutermanswatering, 27° Begin, Il" Cnhicr, fo 38. 
(3) Charterboek, fo 115 en volg. - Daarbij moet men nog een 

zestal cc wijntappers>> voegen (l{erl<rckening 1 5-J3). 
\4 1 Zie de« De Keure van Hazebrouck », 111 b. z24. 

(5) Charterboek, fo 11S (10 juli I 56=). 
(6) Ten jare I56o hoorden zij toe aan de \'Olgende personen ; ]a11 

Busschop. Cornelis Hooft, Jaequemine, weduwe van Hoegier Valc
kaert, en .A.ndries Vermeere. Deze laatste had zijne brou\\'erîj 
staan bij den Oostmeulen. 

(; } Bl. I23. 

(8) In de stadsreke~ing over het jaar t58o bedraagt de op
brengst van het wijnaccijns 1226 {, 1~ s. 6 p. padsis en die van 
't Lieraccijns 94 26 {, 7 s. 2 p. parisïs. De gezamenlijke som der 
ontvangsten bedreeg 18, IZ3 {, en 6 p enningen. 
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veell1eid engelsch bier, o1ndat er gebrek \vas aan 
keyte, soort van bier, dat veel in gebruik -vvas, en 
\Vaarvan "'ij straks zullen spreken ; die verhande
lin~ ,,·as niet zonder verlies (96 [)1

• 

In I57 3 hadden onderhandelingen plaats 
tU!;;Schen de \Vet der stad en PieterVan de vValle, 
brou\\·er te Sint-Yiichiels, nopens de levering van 
\Vit Lier « Yoor' de provisie deser stede » 2

• Eene 
toelaag \verd in h et jaar rS76 betaald aan den 
pachter van het recht Yan 3 stuivers op elke ton 
bier buiten \ 7laanderen gebrou\Yd en in stad niet 
ge!;;leten, ter oorzaak van zekere hoeveelheid 
tonnen Yersch engelsch bi er, voor het plat land 
best en1d, \\·ier uitvoer tegengehouden \Vas ge\veest 
« ende ghelet voor de provisie yan der stede ».; . 

H et in veel steden b estaande verbod aan de 
broU\\·ers en biertappers, ien1and bier te \Veigeren 
die er tegen geld k\\·an1 vragen+, s taaft ook eenigs
zins ons gezegde . 

\ \ r cgens h et gebruik van het bier, nan1elijk in 
verband 1net de Yisscheri j, 1nag de acte van 
28 oogst 145 r \Vel eenigszins beteekenend heeten. 
( hn de visschers, die bez\\'"aar n1aakten nopens het 
accijns \\raaraan het bier dat zij aan boord na1nen 
onderhevig \Vas - d e helft van hetgeen n1en in de 
stad hetaaide - tevreden te stellen, st en1den de 
schepenen er in toe dat zij de betaling van dit 
accjjns vervangen n1ochten door die van I2 grooten 
'oor elk net ter zee gevoerd . In dezelfde corkonde 
staat er dat elk burger die de daartoe noodige 
n1iddclen bezat, jaarlijks vier netten ter vischvangst 
n1oest in zee voeren, of \Yel vier schellingen 
gToot en 's jaars in de st adskas storten;; . 

, 
]~ene t\Yeeue daadzaak, 't is dat \Yij, in zake 

'' ~ll1 goecle bieren, schatpli~htig ,, .. a ren v an den 
\Tec1ndec>. De st adsrekeningen zijn daar 0111 h et te 
be\VjJzen . '"f en jare 1409- L+IO br~cht de verkooping 
' an het accijns up het « juvrOU\\~en bier » slechts 
ö-t .[op en het acc ijns op het «huutlantsch)> bier on1-
trent t1 enn1aal zooYeel : 822 [ 7 • In 1476 " .. a r en er 

{1) 1-<eg. 3ï337, fo 5u. 
(~) Hq; • .~7 Jg6, {o 44 V • 

t3) Heg. 373gg, fo 7 I ( 18 i p.) 
(-~ ) < ( De Keure van Hazebrouck », lil Ll. 1S4 Ln volg. 
(5) << l::. t ansst que chacnn bourgois et mana nt de la Jite \' tll e 

,c qui aura faculte et pui:ssan( e de ce faire sera tenu tle apprestcr 
~' et t..' ll\'oyer en jl elle pest. herie quatre rois, on se non, sera tenu de 
cc paycr a la dtte \'llle qnatre solz Je g ros par. que monteroient ses 
•' di te~ q uatrc roix au dt t pris Je tlouze hrros p )ur ro t:'C . >> Charter
bock, t0 ; 3. 

l ó) Zie _\lex. H cnne, llistoirt du Rignt deCharlts-Quin t 01 Bdgiqzu, 

\' b. JoS. 
\ï ) Rc·g. 3].q5. 

vijf soorten van bieraccijnsrechten : I) het recht 
Yan 3o groeten op elke ton uitlandsch bier ; 2) Yan 
20 groeten op elke ton Koyte (Keyte) in 't land ge
brou,vd ; 3) van 24 groeten op elke ton uitlandsch 
bier door de poorters « ghesleten zonder venten; >> 

4) van I 8 gr. op elke ton Ylaamsch bier « zonder 
tappe ghesleten als boY en >> en 5) van 2 gr . op 
elke ton bier « van binder stede buten gheYoert 
ende daer g hesleten 1 >> . 

Die accijnsen brachten dit jaar Sr29 [ 8 sch. 
parisis op . Gedurende geheel de vijftiende eeuw en 
tot over de helft der zestiende kwa1n de voor-. 
naan1ste biersoort uit Holland2

• 

Ten jare I-J.09- I-J.IO, ten gevolge van het Yerbod 
van koorn utt het land te voeren, \Veigerden de 
Hollanders bier t e brengen. De stad ITloest aan de 
pachters van het vreemd-bieraccijns eene schade
loosstelling van 72 [ parisis betalen3

• 

Er bestond zelfs eene overeenkon1st tusschen 
de stad Oostende en zekere brouvvers van Gouda, 
in Holland, krachtens de\velke deze laatste de 
stad van bier n1oesten voorzien 4: 

<< ••• den V in 1naerte als de bierlieden van der 
Goude last na1nen de stede te bierene >> zegt een 
tekst der stadsrekening over het jaar I..J-79 · 

In het eerste der jaren vijftienhonderd stelde de 
vorst te Oostende een en an1btenaar aan - Jer . 

t x) Reg. 373o3. 
(~) Zie hooger bl. 79, 2e ko l., 6C aanteekcning. -== VergeL den 

volgenden tekst : 
<< Supplication des bourgmaistres , Eschevins et conseil de nostre 

<< v ille d Oostende .... contenant que de toute anchiennete et de st 
c< longtemps qu l nest tnemoire du contraire lon a accoustume de 
« amen er , user e t dispenser en jcelle ville cervoises de L a Goutle 
" et au tres cervotses foraines brassees hors du pays ... »(stuk van 
20 mei IS04, Charterb ck, fo 64 v. 

l3) Reg . 37245: « lte~n zo was betaelt J acol> Ghiscline, Jan Den 
(( Cl ere, Ptetcr J uerdacn ende Jan I\ieg oet van der scade die si i 
«hadden ,·an der h uuttantscher bier assyse van den verbode dat 
« onse geduchte vrouwe g heliefde te doen verbiedene dat men 
« ne<Yheen coren buten lande \·oeren soude, ende omme dies de 

b 

« H ollanders ne g h een bier wilden bringhen. Ende \\ as gheaccor -
« deert te Ghenc.l voor den R aet van onsen gheduch ten hcere biJ 
«brieven van den g hemenen poorters. Ende was betaclt bij bc,·clle 
« ,~an den heeren ''an den Rade LXXII{, parisis . » 

(4 ) Rek . 1 431. « Item betaelt H cinn c. Boudins den clerc van den 
« brie\'Cn van a l d.en hooftmannen van der stede te \'erst. ri \ene 
cc ende te vernieuwene ende eiken den zine te bew1sene, voo11t van 
« doz twan bneveu tt 1nal~ene van dtr voorwaerde du es tusschtu dtr stuit 
« tudt da1 cooplucloz vau dtr Go u de dtwdke ghenomen Jubbt1l de s ttdt te 
« susltuurne t la1l bitrt. over al VI [ ». -Rijksarchief. Reg-. 12728 , 

Hekening v.d. Tol \'an Oostende ( r feb. 1484 (o . s. )-1\.erstda~ 14 <34 : 

« De Eloy De IIaze pour ledrolt de XXIlil brassins de Keute par 
« lu1 en\·oiez de Ie Gan\\e a Oostende a lil gros Ie brassin font 

I u 72 (s . p.) >> . 

I 
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Lau,verin - als pachter van het accijns op de 
vreen1de bieren of van den Bierstal1

• 

Die ünn1enging van 's vorstens\vege \Vas alles 
behalve voordeelig. Tegenstrijdig n1et de voor
\Vaarden der pacht, \vas de stad verscheidene 
1nalen, son1s acht of tien achtereen,·olgende dagcn2

, 

van bier onYoorzien, ten gevolge van een geschil 
tusschen den pachter van den Bierstal en den 
brou,ver van Gouda die het bier placht te leveren-' . 
()p aanzoek der schepenen schafte de vorst den 
Bierstal af, onder YOOr\Yaarde dat de stad in de 
plaats van gezeiclen Bierstal aan den Yorst en zijne 
opvolgers jaarlijks tien pond groeten zou betalen-+. 

De pachter van den Bierstal ,~:as Yerplicht onop
houdehjk eenen genoegzan1en Yoorraad bier te 
hebben, ten dienste der verbruikers. 't Is hetgeen 
n1en noen1de : de stad « bieren » of van bier voor
zien5. De YOOr\vaarden der pacht, bij gebrek aan 
eenigen be,,·aard gebleven pachtbrief, zijn ons niet 
bekend. Uiteene acte van I5I4 blijkt er dat de 
Yerzuin1ing van pas aangehaalden plicht, de stad «te 
voorsiene ende te stofferene van goeden drincke
licken biere, )) in geval de naburige stad Nieupoort 
« \vel ge bicrt, » 't is te zeggen genoegzaan1 Yan 
bier voorzien ''Tas, den pachter aan eene boete 
yan één pond groeten daags blootstelde. 

l\tlet Nieupoort ook in11ners hadden de brou\'\rers 
van Gouda belangrijke betrekkingen. Den 2I juni 

------~-----

(1) « Vu {tnnier des dits ccrvoises (de la Goude tt autrcs ce1'voües 
«fora i11es, brassécs hors du pays », staat er een i ge reken hooger), dont 
la ferme se nom1ne en flamand la ferme du BierstaLt Charterboek 
acte van t5o4)· - « Bierstal ofte Brouwerye » staat er in de 
<<Notulen der Staten van Zeeland» ( I Ö sept. 1601). 

(2) « Au enne fois huit ou pi x jours de route ». 

(3) Rek. t5oo : 
Fo 27 v. : << Betaelt Gillis Roric end~ Cornelis Loppe ende 

<< huerlieder medeghezellen van dat zy overghegheven hebben dit 
« jaerden tresorier alt bier dat zij vutghe,·oert hebbenXLVlil s. p , 
(( ende t hulpen van huerlieder verlieze \·an hueren pachte dat zy 
« ghehadt hebben omme de questie van den hoUander dat hy hier 
« gheen bier liet commen XXI [XII s. » 

'' Ghezonden den XX"J..I jn lauwe Pauwels De Snoek ter Gauwe 
l< met zekere missiven van der wet aen Haelbrecht Minne 
« brauwer, om me dat hy zenden zoude bier jn der stede, mids dat 
« ter kennesse van der wet commen was dat hy den principalen 
« pat.:hter gheen bier boorghen of zenden zouden ». Reg. 37326 
(r5oJ). 

(4) Acte van 20 mei r5o4. Charterboek fo 6..J,-65 v. - Op den 
rand van fo 65 staat er ; << de stede betaelt thien ponden groeten 
<< tsiaers der Majesteit ter cause van den bierstalle van der 
« hollantscJu ktyte ». Rijksarchief, Charters van Weenen. C;nton IS, 
nu ! 18. Verbandbrieven der stad Oostende. Zegel van rood was 
(S. Piet er met kErk en slotelsJ . De tegenzegel is niet meer geheel. 
Zie bl. 19, 1°k. nota 8. 

(5) « Sans que jamais il y ait eu ferm i er de par nous, ... ayant 
(f charge de distribuer les dits cervoises ou de lever aucun droit 
" sur iceluy » (enz). Ibid. 

I 5 I -t ''?ordt er eene Yrienuelij kc oYereenkon1st tus
schen die stad en Gouda gesloten, krachtens \velke 
de schepenen der eerstgenoen1dc stad Yerzaken aan 
he:'t heffen van rechten op het ingeyocrcl goudsch 
bier (6 penningen op elke ton1

), en die van Gouda 
eene son1 van 400 [ beloYen te betalen tot bestrij
ding der onkosten Yan den bou\\· eencr nicu\\·e 
steenen brug OYer de haven, ten behoeYe YéUl \\·elke 
ondernen1ing het octrooi Yan I Sog, betrekkelijk tot 
de rechten op de vreeinde bieren, Yerkregen \vas 
ge\Yeest : zulks Yoor zooveel de \vet Yan Nieupoort 
het be,vijs zou leveren Yan eene uitgaaf Y<U1 het
zelfde bedrag te dien einde2

• Overeenkon1sten in den 
zin dergene die tusschen de stad Oostende en de 
brou ,, .. ers een er Yrecn1de stad bestond, \Varen geens
zins eene zeldzaan1heid . Ten jare I53g sloot Heer 
Aclolf Yan Burgendie n1et eenen Dieriek Geertsz., 
brou\Ycr te Delft, een Yerdrag \vegens het leveren 
Yan bieren aan de gen1eente der stad Veere, krach
tens het\velk laatstgenoen1cle gestadig drie bier
schepen af en aan n1oest laten Yaren, die elk niet 
n1incler dan I 20 tonnen n1ochten aanbrengen-' . 

On1 naar Oostende terug te keeren, de Bierstal 
\Yerd in pacht gegeven, Ü1 I5o6, voor Yier jaren4, 
in I 5 I I voor drie jaren·\ 

Zoo even zinspeelden ''rij op eene plaats van 
het stuk van I 5 I 4, ,,·aarYan \Yij Yroegcr reeds 
ge,vaagd hebben6 • Dit stuk is te belangrijk, in het 
opzicht van het vraagpunt dat ons hier bt'zig 
houdt, 0111 niet breed,Toeriger onder bespreking te 
kon1en. Dubbel is de inhoud er Yan : eerst en 
vooral hebben \Vij de voor\\raarden van vereffening 
van het straks besproken geschil - geschied 
onder het beleid der cotnn1issarissen, aangesteld 
tot het onderzoek der jaarlijksche stadsrekening 
- tusschen de \Yet en de pachters van den 
Bierstal7, ten geYolge yan ccne der voornaatnstL' 
bepalingen der pacht. 

De cotnn1issarissen legden Jcze laatste de 
betaling van 5o [ groeten op. Onn1iddelijk volgen 
de bepalingen eener OYereenkon1st gesloten onder 

---- - - -- ------- ----
( 1) Octrooi van :!5 maart I5og. 
(2) Stadsarchief v~.n Nieupoort . Char!ers. - Bij brie\'en \'an 

I(ruisvinding 1289 \'erleende Graaf Gwijde aan de stad ~ieupoort 
toelating om alleen gru.te te mogen brouwen aldaar . (Ib.) 

(3) « Eenige Zeeuwsche Oudheden » (enz). Beschrij\'ing der stad 
V ere, Jacobus Ennerins ( 1791 ), I I b]. 67-68 . Zie ook Notultll der 
Stateu van Zeelahd, jaar I587, bl. z5-:!6. (Vlissingen). 

(4) Reg. 37332 (Rek. 1Sog): « Van Elizeus Vuten Kenlare, als 
<< van der stede overghenomen hebbende t recht van den bier
« stalle » (o,·er •t 4(' jaar van 6) -- i 2..J.O. 

(5) Reg. 37337 (Rek. t5r.~) , pachter Jan De Bn<lt (3., jaar :··- röo [J. 
(6) Zie hooger bJ. 47-48. 
(7) Charterboek fo 66-68. 



UITZICHT DER STAD I53 

====~~==========================================~~============~--==-~-==-~==~========~-------

t\Yee en dertier ''rethouders en notabelen der ~ 

getneente, betreffende het stadsbestuur in het 
algen1een en den Bierstal in het bijzonder : 

I. Geene "\vethouders, noch tresorier, noch 
« gacrders » der accijnsen, pensionaris of klerk 
1nogen de accijnsen rechtstreeks of onrechtstreeks 
pachtenr. 

2 . T\Yee notabelen ,,·oruen gekozen en door de 
con1n1issarissen des vorsten beëedigd, gelast n1et 
de be\Yaking Yan den Bierstal en het toezicht over 
sluizen, kaaihoofden en dijken, n1et het oog op de 
noodige herstellingen, '':elke zij den schepenen 
n1oesten voor oogen leggen . 

5. Die t\Yee toezieners zullen heb ben « t be,vyndt 
ende adn1inistratie >) van de ont\'·angsten en uit
gaYen Yan den Bierstal, « claeron1n1e eist nood 
<< rey:;ende jn Holland, t bier aldaer doen brau\ven 
<< ten n1inste pryse dat zy zullen connen ende 
<< n1oghen, ende v·an zulcker ''raerde ende goethede 
<< n1etsgaders alzo vele als t noodzakelic \YOrdt 
« on11ne t slyten, alzo zy 111etsgaders die Yan der 
<< \Yet t samen aceordeeren ende sluuten zullen ten 
<< 1neesten oorboore ende prof(yte van der stede». 

-+· D e accijns-«gaercler>> zal, zooals voorheen, 
J e \Yijn- en bieraccijnsen ontvangen en zijne 
betrekkingen n1et den « oppertresorier >> be\varen. 
J)ezen laat ste \VOrden alle uitgaven Yerboclen die 
niet eerst U.oor cle \Vet in OYereenkon1st n1et de 
t"·l c toezieners of voogden zullen goedgekeurd 
g-c\vcest zijn. D e toezieners zullen acht geven op 
<<alle pollicien t er \\relYaert ,·an der stede)> en \Tijen 
ingang t er schepenkan1er genieten. 

6 . l\Ieester J an Benne en Fransseis De H aze 
\\·orden ~ ghccooren vooebden ende 1nannen t en 
gou \'C'rnen1ente Yan der s tede goeden2 » . 

7 . i) ie '''ijn, keyte of ander bier ( cnz) . \\ .. il inleggen, 
bètaalt eerst het accijnsrecht aan den « gaerder ))' 
die hcn1, benevens den k\vijtbrief, d e gezegelde aan
gifte der betaalde rechten afgeeft, de,velkc vervol
gens ook 111oct gezegeld \VOrden door een en cl er t\Yee 
1nannen. Zonder kennis geno1nen te hebben Yan 
dit ~tuk, n1ogen de « Bier,\·erckers J> geen \vijn of 
bier opdoen . « Binden aYendc >> n1oet dit zelfde 
stuk in de hétnden ko1nen van den c< oppertrcso
rier. )) t\lles on straf van Yerbannino· of andere 1" ;;-, 

naar goeddunken der ,,·ct. ~ 

(I \ In de brie\'en \'an 2 1 jun1 1..~90 (zie hooger bl. 81) staat er : 
'< 1 ' t ne pourront jusques au rappel de nous ou Je noz succes

« seurs nulz des bourgots de la dicte Yillc \'endans ,·in ou ccrvoise 
c< ()\1 t('nans cabaret en la uicte \ïlle p0rter oJfice de nous ne aussi 
l\ cstre comtnis en loy » \11. a rt. J. Charterboek, l o S7 . - Zte OClk 

î•l 2 2 (1\.eu re v. ;JJoL 

(~ 1\.antteekcntng. 

8. Alle gedingen - ter uitneming Yan « refor
tnatie ofte appeelen » - tnoeten voortaan eerst aan 
de goedkeuring van het tneeste deel der notabelen 
onder\\rorpen \\"Orden. 

9. \tV ethouders, pensionaris en alle andere nota
belen zullen Yoortaan alle nutteloaze geschillen 
vertnijden en « 1net elcanderen jn paeyse, minne , 
vrientscepe ende accoorde conYerseeren ende 
leven. » De \vederspannige zullen eene Yoorbeel
dige straf ontYangen, volgens bevel van den vorst 
of van zijne lasthebbers . De nooclige processen 
n1oeten geschieden zonder elkander te « jnjurieren 
<< ofte ter gran1scap t jrriteeren, up de voornoetnde 
« pugnicie ende correxie r. >> 

Het hollanusch bier dat te Oostende gedronken 
\verd heette n1en keute of kevte - Cervisia batavica 
staat er in Diefenbachs latijnsch-duitsch \Yoor
denboek - uit het 1naaksel van het\velk de hoppe 
af\vezig \vas . De ke.·vte \\·elke n1en n1ettertijd ook 
te lande 1naakte2 \Vas zeer waarschijnlijk eene 
navolging van het uitheen1sch bier Yan dien naan1 .. 

Na den Bierstal zelYe gedurende eenige jaren 
(Yan r5r5 tot !522) bestuurd te hebben, verpachtte 
de stad Oostende hen1 sedert rg septe1nber 1S22y 

eerst voor 3 jaren, voor 456 [ parisis 's jaars , 
verYolgens Yoor 6 jaren, Yoor 5o [ grooten. 
Gedurende een t\Yintigtal jaren (van I532 tot I55r) 

41 

nan1en de brou\vers van Gouda zelven den Bierstal 
in pacht, eerst 8 jaren lang, Yoor 36 schellingen 
voor elke brou\vte . In r5-t-r \Verd het« contractYan 
den bierstalle ende leverü1ghe Yan der gausscher 
keyte >> \'ern1 eu \Vel yoor 2 , -+, 6 jaren, ter « optie » 
van beide zijden, t en prijze Yan 3o schellingen 
YOOr elke brOU\\rte3 • In I 5-t-4 \\~erd er 246 [ 9 sch . 
par1s1s Yoor r 6-t brou,vten en C) t onnen keijte4 

betaald. 
T en jare I 55 r \\·eigerden de Hollanders bier 

te zenden L\n Yerzaakten zij aan hunne pacht, t er 
oorzaak Yan den oorlog. 

1'e Yergeefs \\'as het dat, na de afkondiging van 
het bestand, de ''ret eene afyeerdiging naar Gouda 
en D elft zond, 0111 den Bierstal t e Yerpachten : n1en 
vond ge ene pachters n1eer5 • 

( x ) ~ Aldus g heor donneert Ly den voorseiden Commissarissen 
« ende gheaggreeirt by mynen heere den stadhoudere generact 
«van Vlaendren mynheere ,·an Ftennes » t6 « sporele » I5I4) . 

Ondert. J . De Luxembourg, L. Pottelsberghe, J acop Van 
Caestre, gecoll. do0r J. De R og 1en·tlle. Charterb oek, fu 66 v. 

t 2) Zie ~ U.e merkweeruige studie h ierover van :r-.1 i)nheer Ed. 
Ga1lliard, in zijne « l(eure 'an H azebrouck » I [, bl. 415 tot .f-l~· 

(3) H.eg. 3736-t. {u 6 en 42. 
l4 \ Reg. 3ï367 . 
{5 R('g. 373Jg, fn 6 \· , 
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Ten jare I563 werd eene laatste poging door de 
\vethouders aangewend 01n van de brouwers van 
Gouda te bekon1en dat zij hunne betrekkingen n1et 
Oostende zouden hernen1en, ten einde den « Bier
stal ende den upslach van der keyte metgaders 
d assyse van den bediender van denzeiven Bier
stalle >> herin te richten. 

Nietnand \verd er gevonden die begeerde den 
Bierstal in pacht te netnen. 't \Vas een 1nerkelijk 
verlies voor de kas der stad, die ter oorzake Yan 
den Bierstal eene eeu\vige en ervelijke rente 
verschuldigd stond van I20 [ parisis 's jaarst. 

De invoer van engelsch bier schijnt toen ook 
ge\vichtig~r ge,vorden te zijn. Den 3I decen1ber 
I562 verkreeg de stad octrooi on1, tot het onder
houd van het nieu\v opgericht rijshoofd, een recht 
van t\vee stuiYers op elke ton of t\vaalf schellingen 
parisis op elke « pijp >> engeis eh bier, gedurende 
eenen tern1ijn van achttien jaren te lichten2

• 

Ten jare I5633 hadden de ontvangers der 
« gruijtte >> octrooi beko1nen 01n eenen con1n1ies 
te Oostende aan te stellen, gelast dit recht te 
ontvangen op de ingeyoerde vree1nde bieren, ter 
uitzondering van 't breen1sch bier en van den 
<c engelsehen ael >> (Engelsch : ale)4 . 

Daar de Oostendenaren be\veerden dat alleen 
dit laatste slag van engelsch bier in hunne stad 
gevoerd vverd, zoo bleef hun recht voorbehouden5 • 

In de rekening van vijf schellingen grooten op 
de bieren die uit de steden naar het plat land 
gevoerd \Verden, gedurende het jaar I58I 6 , kotnt 
Oostende n1et 3553 [ I I sch. 6 penn. op de 
derde plaats. Brugge leverde de so1n op van iets 
1neer dan I26I7 [, Nieupoort iets meer dan4624[. 
Diksmuide staat n1et 6-t-8 [, en zoo voort. 

Laten \Vij nu onze \vandeling door de straten 
van ons Oude Oostende hernetnen . 

(r) Reg. 37394-J7403, ontvangsten. - In de rekening der 
spaansche bezetting (1S7o) wordt vermeld : Brouwer Ghyselbrecht 
Arman van Gouda. 

(2) Charterboek fo r66. Zie hooger bl. 70. Vernieuwd in r58o. 

(3) Charterboek, fo 17 r v. (IJ maart 1 563). - Z ie ook een octrüoi 

van 7 mei 1577. 
(4) Charterboek, fo 172 : 

« Daerenboven zo es als noch notoir ende c laer dat binnen 

« twee of drie jaeren herwaerts ende lancx zo meer binnen onser 
cc stede van Oostbende ende elders egheen ander bier en wort 

« ghedroncken noch gheuseert dan enghels bier». 

(5) Fo 173. 
(6) Staatsarchief te Brugge, Reg. nr 1286. 

, 

Dat het getal huizen n1et rieten dak niet zoo zeer 
gen1inderd was te Oostende als in de andere ste
den van Vlaanderen, te dien tijde - er \Varen er 
nog in sommige k\vartieren Yan Brugge in het jaar 
I535t - hebben \Yij reeds doen be1nerken2 • De· 
stadsgebou\ven \varen 1net schaliën gedekt3 • Ten 
einde het verd\vijnen van zulke daken, o1n het 
gevaar Yan brand, te bespoedigen, \verd er in Yer
scheidene steden Yan stads,vege eene toelage 
verleend aan \VÎe zijn huisdak n1ct steen of 1net 
leiën bedekte-+. 

Langs het noordergedeelte van de Kerksi1"aat 
geraken \vij op de Markt, in de acte van I438, in 
ons eerste hoofdstuk vern1eld5, de Zuidn1arkt 
geheeten - bij tegenstelling n1et de Oude 1\Iarkt, 
in 't noorden der stad of in de Oude Stad - doch 
tneestal 0111 dezelfde reden de Nieu\Ye Markt ge
noen1d, en \VaarYan de << bladinghe>> of de pachtgelcl
inkon1sten onder de posten van ontvangst in de. 
stadsrekeningen yoorkon1en°. Te middender n1arkt 
stond er een steenput7 . De toenn1alige Markt lag 
niet juist op dezelfde plaats als nu : zij bedekte 
den blok huizen thans begrepen tusschen de 
tegen\YOordige Groote Markt en de Kapelle-, Witte
Nonnen- en Kerkstraten. Na de belegering ''rerd 
de n1arkt Yerleid, zoo de rekening van I607 uit
drukkelijk zegt8

, en ten deele op de erf \·an het 
geruïneerd stadhuis verschoven. Zoodat de Markt
plaats, die voortijds ten zuiden van het schepenhuis 
lag, sedert dien ten noorden van het gen1eentehuis 

• 

geplaatst \verd, zoo zij ook tot heden toe 
gebleven is. lVIen kan op onzen plattegrond die 
verandering getnakkelijk gadeslaan . 
----------- -- --------------

(I)« De l{eure van Hazebrouck », II bl. 297 en volg-. 

(• ) Zie hooger bi. 45 en t38. 
(3) Reg. 3;399, fo 46 v. 
C4) Histoirt d'Oudenbozu·g, I bl. 566. «De l{eure van Hazebrouck", 

II bl. 292. 

(5 l Zie hooger bl. 39, 2«> kolom. 
(6) « Van der blading-he ,·an den nieuwer marct » . - Rek. 152 t. 

fo 5; « Van der nieu\\·er merct, mids dat die niet bevrijt noch 

« ,·erhuert en es, dus hi~r ontfaen niet>>. -De schrij vers van het 
Beleg (Zie o . a . Fleming, fo!> 8 en 8 ,·.), alsook de stadsrekening 

van 1 57'Ö-79 fo 34) gewagen van de Groenf Mar kt, wier ligging 

ons niet bekend is. 

( 7) Rek . I 5 1 8 , fo :! I v . 
(8) Rek. r6o7. Ontvangst van vier << cleyne huysekens ghestaen 

« hebben de onder de vertreckcarner ,·an den ouden schepen

« huuse etc. 
« Alzo t voorseide oude schepenhuus gheheel te ruyne es ende 

cc by der Yeranderinghe van de \'OOrseide stede ende merct ghedaen 
« by ordre van haerlieder h oocheden is derfve van de zelve huuse

<< kins verleyt ende nu gheapproprieert ende begrepen jn de 

" jehenwoordighe nieuwe merct dus hier . . . memorie. 
Apostille:<< Midtz dese huusekins gheruwyneert zyn, zij voortan 

« vuyt rekenynghe ghe!aeten ». 
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De Yoornatne gebou,ven der stad herinnerden 
toen reeds aan de ra1npen die haar, in haren strijd 
tegen de golven OYergeko1nen zijn : het Nieu\v 
Schepenhuis en de Nieu\ve Kerk, door zand en 
zee van het noorden naar het zuiden, 0111 zoo te 
zeggen, verschoven. · 

't \Vas reeds het derde stadhuis van Oostende. 
H et eerste stond in de oude stad ; het t\veede, 

korte jaren na de stadsvergrooting van r3g5 in de 
nieu\ve stad opgericht, 1noest, na den oorlog en 
hrand van I-J-8g, herbou\vd \VOrden : 't is dat 
schepenhuis YÓÓr en in het \Yelk ''rij hier een en 
oogenblik zullen vertoeven 1 • 

l\Ieer dan eenc eeu\v later, Yijf en t\vintig jaren 
na de groote belegering die Oostende in eenen 
puinhoop had veranderd, \verd een nieu\v stadhuis 
gebou,vcl (1629)2

, hetwelk ten gevolge der bon1-
bardeering van juni-juli 1706, nog eens herbou'\vd 
\verd", volgens de plans van Broeder J oannes 
Vrijeels, van het Augustijnenklooster van Dender
Jnoncle. De niet onaanzienlijke veranderingen \velke 
(lit stadhuis sedert dien, vooral in deze eeu\v, 
ondergaan heeft, zouden bijkans de benan1ing van 
het zesde stadhuis van Oostende \Vettigen ... 

H et oostendsch stadhuis der jaren vijftien
l)onclerd n1oet nagenoeg het uitzicht gehad hebben 
Yan het nog in \\""ezen zijnde stadhuis van 
Nieupoort, dat van die eeu\v dagteekent : dubbele 
« steeger >> of trap al buiten+, één verdiep boven 
het gelijkvloers, verscheidene standvensters of 
uitspringende dakvensters5 (lucar11es .flanzandes)o, 
schaliënclak7 en ~eindelijk een kleine toren. Aan 

(I' Zie hooger bl. 82, r<~ kolom . - Eenige dag teekeningcn : 
Lt96 (Reg. 373rg, fu 27 v.) Opmetsing van den gevel en der 
« standvensters»; (fos 20 v. en 22) begin der bouwing van het 
torreken en der legging van het scha liëndek ·; 1Soo : nederzolder 
(H. 37323, fo 23); t5oi (R. 37324, fo 25 v.) zolder ; «schelle» (f0 23). 
- Intussc hen \'ergaderde de ·wet in een pnvaat huis: 

Rek. r5ot, fo z5: « Betaelt Anthuenis Meegoet, van der rente 
« die hy heift up t huns daer de wet nu huere camere houdt 
((XXVIII s. p. » 

(2) Den 18 januari 1629 bes1nit de magistraat de aanbesteding 
kond te maken {Resolutieboek) . 

{3) De eerste magistraatsvergadering in het nieuw stadhuis had 
plaats op 16 mei 1711 (((Eersten boeck van 't nteuw stadt-hnys», 
fo 1 ). 

(.~)Volgens zekere ende teekening. 
(5) Reg. J7Jxg, fo z3: « Betaelt Gillis De Vloghe smet wonende 

<<te Brugghe ... XX VI gardelen, VIII standvetnsterijsers metten 
<c stbcrsen ende sloten daartoe dienende, IIII boucten, VIII g rote 
« balc~enaghels, een standaert omme torrektn, ende 1111 stan
<< stacrden omme den veinsters, 1111 haeken omme de colommen 
(( \'an den \'einsters ende XXVIII leden » (46 { 8 s.). 

(6) Ed. Gaillard, Glossaru, bl. 387. 
(7) Reg. 37331 {r5o8). 

dit laatste \Vas een uur\verkr aangebracht, \\"aar
van de uurplaat n1et de geschilderde afbeelding 
der Vier Evangelisten "ras opgesierd2

• c< Steeger )>, 

trappen, vensters, \Vater-, dek- en Yoetlijsten en 
schaarsteenen \Yaren Yan hard of arduinsteen3 • 

De verschillende deelen Yan dit gebou\v \Yaren 
de Hall e4 , het Contojr5, de Schepenkan1.er en -
sedert het jaar rS47 - eene « ,,.ertrekkan1.er >> 0111 

aldaar de afgeyeerdigden van andere steden en 
voornan1e personen te ontvangen, alsook 01n 
geschillen te yereffenen onder de poorters, buiten 
het tribunaal of « justicie >> 6 • De zolder of 
« graender >> \vas besteind, in de gedachte der 
schepenen die gezeide Yergrooting beslot-en 
hadden, 01n in tijden Yan groote duurte als 
verzan1elplaats van graan en tar\Ye Yerhuurd te 
'"-orden. De vier huizel~ens Yan het gelijkYloers 
onder de « Yertreckan1er » ''rerden verpacht7 . 

Onder den '\venteltrap van het « cantoirken 
staende aen het ase1nent8 >> der kan1er van het 
schepenhuis, ''Tas ereene ge,velfde geheime plaats: 
't is daar dat n1en de be\vijsstukken en oorspronke
lijke voorrechtsbrieYen legde, om ze tegen den 
brand te be'\1;.raren9. 

In eene der stadhuiskan1ers - onget,vijfeld in 
de schepenkamer - stond een altaar, \Vaar op er 
den n1aandag n1is ,, .. erd gelezen 10

• 

(1) Reg. 37401, fo 43 v.: « Adriaen J oona oirlogemaecker over 
<< dat hy by voorwaerde den rxan jn octobre LXXVIII verrnaee t 
<< ende gherepareert heeft de drie oirlogen binnen deser s tede ende 
« byzonderen l:et •Jirloge van der schepenhuuse ». 

(2) Reg. 373g8, fo v.> v. 
(3) Geleverd door steenhouwer Pi eter Van de Velde (Rek. 1495-6). 
(4} Rek. I568, fo 53: «onder de halle van stathuns >> . 
(5) Stadsrekening . 
(6) Rek. I549 fo 53 : « ten fyne dat de ghedeputeerde van den 

" steden ofte andere lieden van eeren cernmende a1hter by der 
<< wedt eeneghe plaetse zoude mooghen hebben hemlie~en te 
cc vertreeken ende spacieren, ghelyck jn alle andere subalterne 
<< steden, ende oock ten gherieve ende solase van der ghemeender 
« poorterie ende j nwoonders van der stede, ende zonderlynghe 
<< oock ter \·erlichtynghe van der wedt, jn zaecken ende questien 
cc die d een partye jeghens den anderen te rechte ontboden zynde, 
" aldaer van huerlieder differenten dic'''els zouden m0ghen 
« accorderen zonder ter eausen van dien voor justicie te commen». 

(7) Stadsrek. On tv angst van de « ordinaire smalle accysen 
« metga~ers van de vier cleene h uusekins staende onder den 
« vertreekamer van den schepenhuuse ». Zte ook Reg. nr 37393 
v. b. Rijksarchief, f'> 6g. 

l8> Gemak. 
(9) Zie hooger bl. 11, ze kolom, 4e no ta. 
(xo) Zie hooger bl. 141. Rek. x5rg, fo SJ:« Betaelt d heer Jan 

cc De Mil p resbitere van een ghewiden outaersteen omme up 
« t scepenhuus van der stede messe te doene ... IJ II { p. ». 

<< Betaelt van t·,Nee candelaers ende een outaercleet omme den 
c< outaer up t scepenhuus, t samen IIII i p. »(Rek. I5I8, fo go v. '· 
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Die tnis werd dus gedaan, niet in eene bijzondere 
kapel, n1aar op een draagbaar altaar, in de 
schepenzaat in tegen\voordigheid der \vethouders. 
In de acte dour welke Kardinaal Hugo, den 
g september I435, aan de \vet der stad Nieupoort 
de toelating vergunt een draagaltaar in hun 
schepenhuis te hebben, staan de Yoorwaarden 
verineld Yan zulk eene gunst. vVij geven onder de 
bijlagen een uittreksel uit deze onuitgegeven en 
en belang,vekkende oorkonde. 

Versierings\\.rerk \V as er al binnen niet afwezig, 
getuige het tapijt,,,.erk 1

, de « veriere )) of gekleurd 
vensterz, en de geschilderde leeuvv n1et den 
standaard van den vorst in zijnen klauw, in het 
« cantoir >>, \Vaarvan de stadsrekeningen spreken3 • 

D e keu1"en of« voorgeboden >> der stad stonden 
geschilderd op t\vee houten berden aan den 1nuur 
hangende4. , 

Markt en Schepenhuis bedekten eene opper
vlakte van r gen1et en 83 roeden. Jaarlijks betaalde 
de stad eene cheinsrente voor dien grond aan de 
Nieuwe Kei.-k5 • Onder de stadsgebouwen waren 
nog : het Gevang, dat op de 1\tiarkt stond6 en ook, 
zooals elders, het Steen geheeten \Verd7; het V leesclz
huis8, dat, tot on1streeks r58o ten minste, op de 
Coorennzarct stond9. 

Wij verlaten de Nieu\ve Markt, en trekken, 
langs de Kerkstraat, naar de Nieuwe Kerk. 

In die straat stond het huis van den pensionaris 
J ACOB 0LIVIERS10

, alsook - op de plaats van het 
huidige Athenreum - het Nieu\v Gasthuis der 
Grau\ve ZusterS11

, die reeds in de oudste der 
----------------

(1) Rek. 1515, fo 61 v. -
(2) Reg. 373.!2, fo 25 v. : " I3etaelt J acop Gard in van der \·er i ere 

<• staende jn t scepenhuus VII I s. » . 

t3) Rek. I.Jg5-g6: 
« Betaelt van schilderie van eenen leeu met eenen standaerde 

« met ons gbenadi-ch s heeren wapene ghestelt up t centoir XX s. » 
(4 ) Rek. tS17. fo 35: " Betaelt Jan de scrinewerckere voor twee 

« barden omme de n :euwe kueren jn te stellen ende t ha11ghen jn 
<< t scepenhuus, XVI s. » In het s tadhuis van Nieupoort kan Inen 
nog zu lke berden zien, in de XVI(' eeuw gemaakt. 

(5) Rek. r566, fo I5 v. 
(6) Hel<. I5I8 , fo 74 v. 

(7) Rek. 1409-1'> : « Clais De Langhe, stecnwaen.lre ». - Stu1l

costnz (Reg. 37366, fo 5-t).- !::>e eerste steen v. h. nieuw ge\·ang 
werd in t5 t 3 g-elegd. . 

(8J Rek. I.J37 : « Item betaclt Thomaes filius Claeis ,·an eenre 
« spang-he gbesleghen an de zuutdeure van den \ leeschnuse, cost 
<< met naghelen V s. » 

(9) Reg. 37401 v.b. Rijksarchief, fo 48.- Bijlagen. 
(ro) Verbeuringsrek. (Rijksarchief, reg. n•· I88o3) . 
(11) Ligger vans heer Woutennansambacht, r55g (afschrift der 

XVIIe eeuw), 14e cohier, 33c- begin : 
<< De kercke van Oosthende, 
« den disch aldaer, 
<< t gast~uy:> o.ldacr, 

bewaarde stadrekeningen x Yern1eld staan en eerst, 
naar het schijnt, bij den Havendijk2

, in de « Gast
huusstrate » woonden, niet on,vaarschijnlijk in het 
gebouw met toren, op onzen plattegrond aan
geteekend. 

Kannunik Sanders zegt3 dat dit Hospitaal ten 
jare 1402 door den Paus met aflaten begunstigd 
werd. 

Ten jare r537, op ro oogst, kwan1 de suffragant 
van den Bisschop van Doornik, vergezeld van den 
Deken der « Kerstenbeid », de nieuwe kapel van 
het Zustershuis wijden4. 

In dit klooster stond de stads,vaag. De Grauwe 
Zusters genoten het recht der « balanche ende 
weechuuse deser stede n1etgaders t recht van de 
n1ate ende tnartghelde )) waarvan, in r58o, de 
gezan1enlijke opbrengst 3-t-2 [ bedroeg5• 

Het klooster bezat, te Oostende, één getnet, 
ééne lijn en vijftig roeden land, waarvan 2 lijnen 
cheinsgrond waren, gelegen in het kwartier der 
M eet6

• Het ontving eene jaarlijksche toelaag van
wegede stad7, dewelkeaan de Zusters ook inzekere 
01nstandigheden, zooals besmettelijke ziekten, die 
op de zorgen derzelve bijzonderlijk aanspraak 
1naakten, buitengewone ondersteuning Yerleende8 • 

« ten noorthende <.laer aen met half de straete aen beeden zyden 
« ende an t noorthende, metten zuuthende zom an t nieuwe kerckhof 
« ende es den teerlynck daer t gasthuys jn staet V lynen 
<< XCVI r (oeden) ». 

Rek. 1480 (Reg. 37307): << Pieter Couvent ende Heyndric Van 
u den Cru11Ce van XXXIII r. causidewercx ju de Nieuwe ke1'ckstral~ 
« bi den gastku.use ghemaect ». 

(i) Hek. 14oJ-5: 
<< Item den Broeder Yan den gasthuuse van Oostende die 

" t gasthnus jaerlix up de stede hei ft ... XX s. p. >) 

(Reg. 372-Jn v. h. Rijksarchief). 
( z) Ten jare 1429 (Rijksarchief, Reg. nr 372S7), komen de 

notabelen bijeen om over eene nieuwe plaats voor 't gasthuis te 
spreken. 

(3) Fla1zdria illustt'ata I b. 3• >8. 
(4 ) Reg. 3736o ( r537) fo~ 28 v. en zg. 
(5) Rek. r58o, fo 12. tReg. 37403). 
(6) Ibidem. Opbrengst 12 {, 1 s. 3 p. p. (gezeid jaar). 
(7) ReP" 37337, fo 19. - Reg. 3736o, fo 12 v.; « t gasthuus jn 

« Oostbende t siaers ende hier betaelt over Ste Maertinsmesse 
« XVc XXXVII, XX s. ». -Rek. 1572-73, fo ~6; << t Godtshuus jn 
c< Oostbende jn alemoesen tsjaers toegheleyt ..• XII{, p. » 

(8) Rek. 1545, fo 49 v. ; «De Graeuwe Zusterkins binnen <.leser 
(< stede over zekeren dienst by hemlieden van den jaere ghedaen 
« der poortrie deser stede jn de ziecte van der epidemie, ende te 
« dier cause hemlieden toeghelei t. .. XII {, p. » 
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De Zusters schonken de herbergzaamheid aan 
de behoeftige reizigers : 

« Betacid t ghen1eene eauvent va n den gods
cc huuse binnen cleser stede de son1n1e ya n drie 
<< ponden grooten, die heinlieden t jaer voorleden 
<< by con1n1issarissen s conyncx t oegheleyt zijn 
cc ghe\Ycest, up heurliecler r equeste, 0111 lyn"'~aet 

« ende dccxsels te caopen voor den aern1en die 
<< t en zeiven gasthuuse co1nn1en logieren >> 1 

••• 

J)e B escher1nheilige Yan het gasthuis ,,~as , 

schijnt het toch, S. Laurens : op het naan1feest 
dezes H eiligen in1n1ers, in de jaren ,·eerti en
honclerd, bood de Broeder - ""·ellicht de geestc
lljke b estuurder -- een gastn1aal aan cle \vethouders : 

« ]ten1 up Sint L aureyns clach jn den ougst so 
<< \Varen ghebeclen burchn1eester s ende scepcnen 
<< hier jn t gasthuus te hetene uacr cost11 JJle 'i'an 
« oud eu tijde11 ende de u en alclac r presenteeren den 
<< broeder yan den ,~oorseiden ghasthuse jn hulpc 
<< yan zijnen costen I I kannen ,,·ijns ... 2 » 

D e stadsrekeningen ge,vagen ook van «ziechuuse
kins >> , staande << huiter kuere >> , \Yaar de zieken 
clcr stad ,,·oondcn3 . Hierdoor bedoelt n1en "·ellicht 
de personen die door eene bijzondere ziekte \varen 
aangetast~ . 

Bezoe1~en \\·ij nu de Nieu\Ye K erk. Eerst en 
vooral, \Vat den vorn1 van dit gebou\v b etreft, 
Yolgens onzen plattegrond en yersch eiclene andere5 , 

,,·as het eene krui skerk ; de t or en stond in h et 
1nidclen. H et kruis \vercl op den t oren in rSor 
geplaat st 1

\ zegt de st adsrekening oYer dit jaar . 

----

(1) H.elc 1S7u (H.eg. n• 37393 v.h. Hijksar chief), fu 58 . - De 
naa m van cc Zuster L i!le », in de zettingslijst Yan r.p [, Lal welli cht 

clie ztJn Yan de overste van h et Zusterh uis (Reg. 372~7 ). 

(z, Hek . 1423 . 
(3) <c D aer Jnne de zieken 'an deser s tede nu woon ende zyn ». 

(Reg. 37363 (IS4o), fu 33 \'. ). Rek. t56g, f•) 38 . 
(.t) Z1e hoog er aangest ipten Glossairt, art. ztdu liedo1. 

(SJ 0. a. de;e van H . Alla rdt. 
(ó) Reg. 1V 37324 : « Andre , ·utgh even van dn:erssch e costen », 

fn ~\) v.: «Jan Van der ~Iersch smet, ... t cruuse datboYen de 

nycuwc kerc·ke g h cstc lt es IX {, XII s . p. >> 

• 
~ . 

• 

I I I 

• 

\\
1 ij geyen hierncYcns de naar cenc lichtteel-::c

ning opge1naaktc afbeelding Yan dat deel der kerk 
dat, na d en branel Yan 14 oogst r8g6, clen Yroegeren 
trant en bou\\· het gunsti gst lietc u itschijnen. 
Aan het onderste van den n1uur b en1erkt n1en, op 
verscheidene plaatsen, eene verbinding Yan kleine 
ge\Yelfde bogen, die liepen rondo1n de kerk, tot 
zelfs achter het Hoog Altaar, en doorgaans niet Ycr 

beneden de vensters geplaatst \verden. 
De oorkonden spreken Yan het Hoog Altaar , d e 

altaren der H eilige DrieYuldigheid, Yan Sintc 
Anna, Sint J eronÎlnus , Sint i\ntoniusr . Zooals in 
d e oude kerk ,,~as er in de nieu\ve eene kluis, \\·aar 
eene kluizenaarster in bidden en over\\~egen h are 
d agen sleet 2

• De Yoornaainste der stichtingen in 
de nieu,ve kerk·1 ,,~as die der -::e·ë.'CJZ getijde7l~, 

ingest eld krachtens octrooi Yerkregcn on1strecks 
de 1naand sept c111 bcr I +8-t 5 • 

l)e kerk ,,·crcl hec.licnd d oor cenen p astoor of 

( r) F amilieboek der Oli viersen en kerkreken ing. bet de recd'3 

aangehaald. 
(2) Zie hooger bl. I -t 1. 

(3 l Zie bl. 14?.. 

(4 ) Rek I 5oo, ft) 3t) , . • : (( G heg beven de priesters \'all der c( lege 

"van der nieuwer kerke omme jaerltcx te \'nltloene de ze\en 
<< o hetyden die men jaerl ie x l>y dc\'oue dret ,-an de goede 1 i eden 

b , 

«bezet zyn tote LXXIlil d1ghen te Xll s. p. s . daec.hs, com t 

« XLIIII i VIII s. p. » 
(5) Rek . der s tad ( 1484) . Zie onder de Bij lagen. - In het Staats

a rchief te Bru~ge H.eg. nr 1588 r-2 ) I ggen de liggers Gewaard der 
landen toebehoor ende aan de Armentafel en Je 0. L. \'.-gilde 
(1556). door ~I. ~Ieulebeke ctpgemaakt, en aan Je kerk (XV Je eeuw)1 

door J. B '"ludeloot. 
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<< J'rochiepape >>, en Yier andere priesters, onder 
dc,,~eike een koster en scholaster en drie 
« choristen » 1

• Zoo hooger gezegd is ge,,reest2
, 

greep in dje kerk herl1aald ljjk de plechtigheid 
eener priesterlijke ,~·ijding plaats. e,~ens de kerk 
lag het kerkhof, volgens de gebruiken des tijds. 
Eerst op l1et laatste der voorledene eeu':v ,,·ercl 
een kerkl1of buiten de stad geplaatst, dat ,-oor 
'''einige jaren nog zichtbaar "'as, langs den 
steenv~7 g op Thourout. 

Ni ~t Yer Yan de nieu,ve kerk, zuid,vaarts, lag 
de Zuidbrug, O\'"er den ,,~atcrloop of havenvliet: 
naar all~ \vaarschjjnljjkh .. eid de steenen brug '''aar
van de acten van 1285 en 1443 spreken en \vaar 
later de zuidpoort gen1aakt 'verd. Daaro1ntrent 
ook stonden de Z uidnleuleu en bet zoogenoen1d R?·et
ltuisJ in den loop van dit '"'~rk reeds aangehaad3

• 

Langs alle zijden \vas cl, nieu,ve stad door 
''raterloopen ingesloten : de haYcn,vateren be
grensden hare not:>rdzijde ; ten 'vesten bracht de 
havenYliet de ·,vaters der haYen in betrekking 1net 
die Yan den (( oostendsehen \\·ater,gang>>, bij 1niddcl 
der \\·estsluis; gezeide \\'a terloop vor1nde, tnet het 
<< canael van de 13lau\ve Sluus4 en den '\Vaterloop 
bezuiden de stad, die ook ha7..Jenvliet genoe1nd 
\vcrd5 en insgelijks beyaarbaar \\ras, eenen elle
boog die dezen 1vaterkring voltrok. Op zekere 
})laats droeg de vliet (of de Oostendsche \\Tater
ga;ng ?) d ~n naan1 van li ou f1ll1·et : een 'voord dat 
g·eene uitlegging behoeft6 • 

ver de t,\ .. ee arn~en van het gez~jd kanaal 
der Oostsluis of stadsv ~st7 - ook bet zas der 

--- - --~ 

(1) l{erkrek. 15.{3. Een langdurig g·eding nopens de (( choristcn >> 

der Nieuwe 1\:erk ontstond Ul 1 5J.o en volgende jaren. Er bestaat 
eene << acte condemnatie van den Haede in ,rtaenderen aldaer 
g·ewesen cxeeutoire jegens de prochiepape van der Nieuwer 
1\ercke tot Ooste11de o\·er syne pastorcele rechten » ( 4 maart 
1528) (o. s.). 

(2) Zicbl. I34. 
(3) Zie bi. 1So. 

(4) Hele 1566: « Stede canaclc ende '"aterloop ". Heg. 
n ,. 37399: cc t canael van de hlau we sl uys >> lf'"' 49 '' .) 

· (5 J t< Terrier des biens des pa u \'res et de la c:r:onl~rérie de 
~otre-J)amc à Oostende, par ~~arin ~rreulenbeke, arpentcu~r-juré,> 
(1\eg. n•· 15881 v. h. Staatsarchjef te Hruggeo 1 omstr.eeks I556): 
<< van een 1ine LX..XVI r. landts jn VI I lînen V] r. Jandts ghemeene 
1nettcr kercke ''an Oosthen de, lig·g·hende binden ,.o0rnoemclen 
sccpendon1me. zuudt andt ker,chof van der :nieU\\re kercke tusschen 
den heer\\·ech an de oostsyde, de kercke ,.a11 Oostbende landt an de 
"·estsyde, stre kende metten zuudhellde an den dyc jeghens de 
havenvliet ende metteu noordbende andt nieuw kerchof». Zie ook 
den ligger Yan •t \\7outennansambacht (38,. begin). 

L6) Reg·. 3ï336 (1538), fo 28 v. ; c< de scofduere ,.an der speye up 
u de houtvliet ». 

(7) Reg. 37lï7, nieu\\~e brtl~,. bij de brO:U!werij ,·an A. Vermaire. 
u dwar~ o,·er de stadsvest n. 

stad1 en <c za1 .. s Yan der haven » (Teheeten, dat 
I aeanet 82 roeden groot \'\7352 

- lagen de t 'v e 
bruggen der Oostpoo1't. Di ebt nabij st:onden de Oost
?neulen en de Brou,ver1j Yan A.ndries \ r1naire·~. 

1:en begrijpt zonder lllOeite hoe de nabijheid der 
Oostsluiskon1 later (1S84) d ver,vezenlijkino
Yergen1akkelijkte van het doel dat in het door
snijden der oostduü1en betracht 'verd nan1ehjk de 
overstroon1ing Yan het on1liggende . 

Ten zuid''pesten der stad, niet ver Yan den 
huidjgen derden Bassin, op eene plaats \Vaar 

1-Iavenvliet en Oostendschc \ "'V atcrgang eene 
Delta of liever eene Y YOrtnd ">fl (zie onzen platte
grond), lag de Zu?·dspei, bij eene groep \VOOn

steden, \Yaaronder de herberg << Ter \~T]ele » 

genoen1d44 D,,·ars door het n1idden der stad, door 
de tegenv~-oordige 17 erk- en Kapellestrat n lood
recht heen, liep de <:< duerbrech )> of stads,Yater
loop, die de stads,vat :\re11 naar den Ha Yenvliet 
voerde5 en 'vaarvan son1n1ige deelen aan het 
gebruik der in\voners t gen betaling eener geringe 
son1, toegestaan 'verden6. Bruggen ''""aren er in 
ov-ervloed binnen het schependon17. 

\~7at de openbare \vegen aangaat, er \varen er 
t'vee voorname : de Zuidï •eg8 die van den eenen 

- ----~--

(1) Heg. n•· 37399: Verdieping van het zas l< ende middelvesten 
met een partye nyeuwe ghedeJf van dien >>. 

(-;) Ommelooper der '\Vouterrnanswatcring, 14c cohier. 

(3) Reg. 37397· fo 44 . 
(4) l(aarl \'. h . Vrije (P. Pourbus). - Heg. 37378 { t555) : er sluus 

ofte spenye ter Wielc. " 
. (5) Hek. 1437 : << Item onlfaen ,·an Jacob Hidde van rente van 

zincn huusekine staende bczuuden der maerd over t leedckin a n 
de oostzide \'an den strate n. Zie acten verleden voor d,en 
l\1agistraat, anno 1610 (-:!6 maart I. 

Hek. 1482: (( Adriaen Aernouts van der nernijnghc \'an twee 
<< ghoten u'le te b rekene ende te rumene den brracht bi der kercke 
te ende jn den duerh~cic ommc nicU\\'C reolen te makene ende te 
<' \'erdehrene, 01nme t \'later '-'aD der stede le su\veerne duer de 
<c 1\.ercstrate ... Claies De \Vachtcre van der ncntijnghe van twee 
l( reolen te makene ende te \vcrckene jn de calcye rnctgadcrs de 
r< bntgghcn jn de 1\.ercstrate ... " 

(6) 12 en 1.8 scbell. 's jaars. Reg. n•· 37379, fo 7 \" .-8. 
(7) 14J7 ; u J tem bctaelt \'all der brucghc te vermakene bij der 

u nicwer maert, \·an der hrucghe bij J acob Drughes ende van der 
(< hrucghe bij \ ictoors \\Treede over al Jnet stolficn. nagbeten ende 
-.c \\·erke VII {, IIII s. p. n - Heg. 37253 : cc Huclcbrucghc in de 
\~ esterste strate )). - Rek. 1~43 (H.eg. l7270 v. h. Jtijksarchief): 
<.< Clays Zijghecre, Cornclis Scatkin ende J. Moene van vijf Jast 
<< steenen ghelevert ende verbesicbt an de huelebrucghe in onscr 
cc nieM·e scipvaert vGorseid bezuuden der nie\\·er kerke daer men 
« jeghe\\'Ordelicden hupslach houd.~. n 

(6' .. . te Streekende metten v;estbende an t clcyn Kcynaert· 
"'eghelken daer secpendom van Oostende " (uitscheidt). Staats
ar,chief B r ugge, genoemd Reg. 
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kant langs den Oostendsehen \vatergang naar 
Sinte-Catharina .. West en verder liep, van eenen 
anderen kant naar Breedene leidde. De andere 
\.veg \vas de K eignaertzoeg· die de stad ten oosten 
begrensder en naar ZandYoorde liep. 

Ten jare 1481 \Verd dje \veg of straat2
, op de 

ge1neene kosten Yan Oostende en Oudenburg 
hersteld, bij n1i·ddel van verhocging en door 
't graven van eenen gelijkloopenden \vatergang3• 

Van den « heer\vech genaen1t de Keynaert, die 
duer het dorp van Santvoorele streckt », volgens 
de uitdrukking van « den nieu,ven Omn1elooper >) 

der Proostlandcn, in r65o naar dien van r55g4 
opge1naakt, en nu de naan1 is van eene kreekS, 
vinden \vij eenc 01nstanclige en nogal belangrijke 
beschrijYing op een oud stuk zonder aan\vijzing 
van afkon1st : 

« Den lleignaert <.Jeglt die haer beghinsde es 
<< nen1endc te ZandtYoorde jn t dorp spruytende 
<< vuytten brceden ''regh \Vest\vaert voorby de 
<< nzeulen van Zantvoorele tot by de hofstede van 
« Fcrdinande Crocquet, strecl\.ende van claer verre 
c< noort\vaert ende \vcst\vaert tot jeghens over den 
<< suydtoosthouck van XXVe beghin, aldaer hy C0111t 
<< jeghens den zvate1"gancll die van de gaueloose coJnt, 
« al"·aer dcnselven l{eingnaert ende \vaterganck 
<< t san1cn noort,vaert strecken tot jeghens den 
« ~uytoosthouck van t XXVIc beghin ende noort
« OOSihouck van t XXVe beghin, al\vaer de \Vater
« ganck den yoornoe1nden Kcingnaert verlactende, 
<< trcckt \Vest\\"aert tot jn t Cattegadt, den voor
« nocn1clen Keingnaert noch noort\vaert streekende 
<< totten noortoosthouck Yan den z6c beghinne, 
« a},yaer hY een reclelicke streke \Yest,vaert streckt -
« tot op het eynde van ecnen hecr,vegh die loopt 
<< tusschcn het gheschecclt van het 26e ende 27c 

- ------- - - - ------
(1} Verbuogi ng v. d. Zuidweg ll t henden scependom1ne jeghen 

de vlyet »(Reg. 373uJ). 
{2l Den 2 oog:st I538 vractgt Oostende aan het Vrije dat uie van 

·~ heer \Vou tennansan1baLht zouden \'ennaken « de strate 
g henacmt de I~etgnaert » (Heg. 37361, tv 5o). 

13) Hel<. I-f8I : << Den voornoemden tresorier uat hy betaelt heift 
t< tlt\'erc;l he perseonen die g hewro{. ht hebben a n den keyngerts 
t< we~h nxnme dje te helpen reparcerne, de pitten ende h olen te 
·' 'ullene ende te 1nakene ten bende dat men dtc zoude xnog hcn 
'< varen ende keercn tusschen Oude1nburch ende dese stede, \ an 
(( CLXI 1 tnan dat hwercken te V I s . p. elc dach .. » 

t<.\nthonis Van den Berghe entie Cornelis De V andere ghesonden 
<< den andrcn dach \'an mcyc lancx den keyngerts weLh o mme te 
,c :tene 1netene t lant Llatter toe gheraemt was ende hoe men best 
« cennen waterganc maken zoude dat Jen wech zoude moghen 
u g•)Nl bli,·en >>.- Zie ook in de llistoi1't ci'Oud.:nbourg. 11c boek
llecl, de rek. nver hel jaar LtS r. 

(4) 1 J•• Begin. Z1e onze 3'· plaa t. 
(5) Zi"' •( nota, .!' kolom ''~n bl. 29. 

• 

« beghin al\vaer den voornoetnden Keingnaert 
<< \Vedero1n noordt,vaert keert ten oosthende Yan 
(( t xxvrre beghin tot jn den hooghen dyckwegh 
<< daer, hy syn eynde nee1npt dichte aen de stadt 
« van Oostende. >> 

Die \veg leidde binnen de stad, al de zuidzijde, 
over den havenvliet, bij n1Ïddel eener << huel
brugghe )) , nabij den zuidn1eulen : 

<< De stede van Oosthende, daer en quan1 
« nie1nant jeghen up de \Vestzyde, ten zuuth.ende 
« daeraen de straete, metter \Yestzyde an t nieu\ve 
<< kerchof, ende an d-e kercke van Oostbende landt, 
<< zuudt,vaert streekende totter huelbrugghe over 
« den lzaz•envliet ende es de straete zoo 111en van 
<< Oudeuburch van zuude11 t Oostlzende jn stede 
(( COJJlt • •• )) I . 

vVij kon1en daar van Heer-weg te spreken2
, dat 

hetzelfde beteekende als Heerstraat of openbare 
\veg : een \VOord dat nog steeds in dien zin in den 
n1ond van het volk be\vaard \vordt, zoo het de 
spreuk : « De zegen Gods loopt door 's heeren 
straten )) ( d . i . er spelen veel kinderen op straat) 
be,vijst·1 • 

Kanunnik Sanders be\\,eert dat de stad ten jare 
r 372 door eene gracht otnsingeld \Verd en dat 
Phüips de Goede eenen vestingsn1uur en drie poor
ten liet oprichten-!. Gebrek aan a1nbtelijke stukken 
1naken het onderzoek der eerste bevvcring onn1o
gelijk. \Vat de t\veede betreft, n1en heeft gezien 
hoe het gebrek aan versterking den Oostendenaren 
onder den neus \Yerd ge\vreven, in I +835 , en de 
charter yan I-t90 spreekt Yan Oostende als van 
eene opene stad, zonder n1uren noch poorteno. 

't Is echter 1net de laatste jaren dier ceu\v dat de 
rekeningen beginnen van vestings'Ncrken - onder 
yorn1 van houten on1heining, onder andere - te 
ge\Yagen. \'"rcesde tnen eenen vijanclelijken aanYal, 

( I ) Ligger van 't \Voutermansambacht (1 55g), l.J.'' cohier. 
f z) Zoo heette tok Je weg dte nok van de \Vestpo(lrt naar de 

Yicrboet leidde fH.eg. 37358). 
(3) «De Ket1re "·an Hazebrou<. k »,lil bl. 167. 
(4) Flaud1 ia illust1 ata. I bl. fu 3o8. 
(5) Zie hcoger bl. 76, ~c kolom . 
(61 Charterboek fo 55. 
« Coutenant camment au paravant Ie cummencement de la der

« niere guerre de Flandres jcelle notre \'Ïlle d Oostende estoit une 
« Yille preYilegie n on fermee , ainsi ouvert~ sans murs et portes.» 

(Octrooi ,·an 21 juni 149u). F oorten staan reeds \'roeger vermeld 

(Rek. 1486). 
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II 

dan nam men tot buitenge,vone versterkingsmid
delen zijnen toevlucht1

• 

Den r8 nov. rSS4 verkrijgt Oostende toelating 
om als besloten stad aanzien te \Vorden en te 
mogen ontstaan met de belasting van 5 gr. op elke 
ton bier2

• Doch in 1neer dan eenen tekst dier eeuw 
• 

gaat Oostende als eene onYersterkte plaats door3 • 

Eerst in rS72, ten geyolge van den nachtelijken 
inval der geuzen van Audenarde, ontving de stad 
een begin van degelijke versterking, dewelke in 
1S76 en volgende jaren volledigd vverd4. 

Links en rechts lagen de breede, eenzan1e, 
onveiÏige duinen, meermalen de schuilplaats van 
landloopers en k\vaaddoeners, die zelfs. in de na
bijheid der stad n1oorddadige aanslagen pleegden 
en "\vaar er, in oorlogstijd, « quaet regiment » 

gehouden 'verd5 • 

't ls in de duinen dat de soldaten der bezetting, 
in den geuzentijd, hun brandhout (doornen en 
distels haalden6). 

Op de oostduinen, iets verder dan de plaats 
waar nu de oude vuurtoren van Maria-Theresia 
staat, was de gerechtsplaats - ook het << poort
gerecht )) geheeten7 -of galg. De verhevenheid 
der plaats ·~ras voor dit straf,verktuig niet zonder 
bezvvaren, daar soms een felle wind het lijk van 
den gehangene afrukte, met het gevolg dat men den 

(1) Versterking van den Havendijk (r5I7, rS22, 1S28); <<bloc
huus » (1S18): r55r : 

po 4r : « Ghepresenteert » (21 maart)... «den gouverneur Yan 
" Vlaendren, hier cammende visiteeren de nieuwe fortifficatie 
« onlancx ghedaen van scransmanden ende anders ter preser\'acie 
«van der ha vene jeghens de vianden van der IC M .... » 

(2) Staatsarcbief Brugge, Reg. Z4 (f0 51). 
(3) Baliereken ing. 1588, fo 4 v. : 
« Plus a quattre persennes que Ie bailly ce prins au service par 

<< dessus ses officiers pour la garde et plus grande seurete de la 
<c justice, a ctendu que sest une ville overte, chacun six pattars 
« monte XVI lis. p. 

Ib. (sprekende van de gebeurtenis van 6 october r S72) : « ... ac
tendu que la dicte villen e~t fermee ... » 

(4) «Den v~n jn octobre XVc LXXII so quamen de gherefugierde 
cc van Audenaerde jn Oosthende, daerof t bescheet van dien staet 
« jn desen bouck f. I Ie een, ende jn t zelve jaer zo \vierden de 
cJpoorten ende fortifficatie gherigiert, ghereserveert de zuudt
c< poorte ende t besluyt van der ouder stede up den noortdyck, dte 
« beede jn tja er LXXVI ghemaect zyn » . (Charterboek, fo 1 v, aan
teekening). 

(5) De rekening van I 430 maakt gewag van eenen ~oord 
gepleegd in de duinen, bij de vierboete (Reg. 37258). - Z1e ook 
over dit punt ons Walravt1lsyde, bi. 28 . - Rek. r55o, fo Sz v. 
Charterboek fo 108 ,~, (moorden begaan in de plaats« ter Cuere » 
genoemd). 

Rijksarchief, Balierekeningen van het Vrije. Rekening I573. 
t< Ausdits sergeants la somme de six solz de gros d 'argent des
« beurse et paye a ung charton qui a mene lesdits Jacques 
« Pieterssone, Guillaume Bommare, Erasmus Querkem, Pierre 
«. Van Decke et Mathieu Lecocq des d llltes aupres d Oostheude ou ilz 
« furent prins jusques en la prison de Bruges ... >> 

(6) De Bonours, b. 8g. 
(?) Rek. 1412-13. De \vet doet palen << ,·erheffen hute den zande 

tusschen den poortergberechte en den dune ». 

beul van Brugge n1oest 'vederroepen om alles in 
orde te herstellen r. 

Vóór r534 plachten de visschers hunne netten in 
de «pannen>) der oostduinen te draogen te leggen, 
'vanneer die uit zee of uit den ketel kwa1nen. Dit 
gebruik evenals dat der haringgeschenken "\Velke 
de stuurlieden uit erkentenis aan den << upperdun
heerder » of aan zijne « naarpachters )) gaven, 
\Verd in de acte van duinenverpachting van 
3r dece1nber van gezeid jaar verboden2

• 

In het 'vestschepenclotn lag de Panne 1net 
verscheidene << draaiplaatsen >)of touwdraaierij en . 

Ook op Oostendes omstreken is eenc reeds 
gen1aakte ben1erking toepasselijk : bijna niets is er 
van de oude plaatsnan1en bewaard gebleven, zoo
als « ter Cuere", Clocke-dorp-!tuelbrugghe4, 't AI oer
le1Jzay tussch~n Sint-Catharinakerk en de Wouter
n1anssluis5 ; ten oosten der stad : Blutsye6, de 
M ijncke7 ; in de stad, de Meet, bij de Westpoort ; 
de Pa1111e8, Testereej9, Verlore11 cost10

, Vischbeen, 
en verder andere die n1en op onze derde plaat 
heeft kunnen vinden. 

Ziedaar 'vat Oostende 'vas, ziedaar hoe 
Oostende er uitzag, eer beroerten en oorlog er 
een geducht en ver1naard bol,,rerk van n1aakten, 
\vaarvan de naan1 later in V/ est-Vlaanderen 
gedurende lange jaren aan droevige gebeurte
nissen, dik,verf teleurgestelde ver,vachtingen en 
bloedige strijden zou herinneren. . . . 

• • • • • • • • • • 

Doch luister, daar galn1t een noodgeluid ! 't Is 
de storn1klok niet der groote vloeden, 1naar de 
noodklok yan on1wenteling, oorlog en geus . . 

• • • • • • • • • • 

(I) Balierekening van Oostende, I57I, fo 9 v. : 
<c Et comme led. Olivier Vuterwulghe, aprez quil a este pendu 

c< au gibet certains jours, s est tombe a terre par force du vendt, 
« estant homroe corpulent, a est con~traint de contremander a 
« Brnrres par charc.re du capitain Sallasar, 1 officier criminel ponr b , h 

« reprendre .. >> lRijksarchief). 
(2) Zie Cou.twnes du Franc de Btuges, III b. 210-241. 
(3) Charterboek, fu gS- I ro. 
(4) Charterboek fo 7 (Zie hooger bl. 21). Rek. 1409. Watergang 

« verdolven » van « Diedericx Veldams westwaert tote in den 
« Steendam van den clocke doOi'pe ». 

(~) Acte van 1443. Zie hl. 65, 2" kolom. 
(6) Die benaming komt ''oort van eenen persoonsnaam : Ja1l 

Bl"tzyde, staat er in de rek. van 1461 (Reg. 37288, 1r Hoofdstuk 
der onh·angsten). Kerkrek. x543 : « Ander ontfa~c van gron~tren
" ten up di\'eerssche huusen ende la~dt staende b1nc.ler prachte Yan 
« Breedene up de plaetse ghenaemt Bludcie ». Staatsarchief 
Brugge .. Reg. xno41 : "de dunen ligghende jn 't Vryen over de 
« oostzyde \·an Oostbende by Blutsif ». 

(7) Pourbus'kaart. Zie ook onze 3c plaat. 
(8) Rek. 1574-5: « Muelenhuus staende onder den. dyck jn de 

panne». Reg. 37336: u in de panne by t havenhu\1sek1n » . 

(g) Zie hooger b1. tg, 18 kolom. 

(1o) Rek. 1494· 
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EERSTE HOOFDSTUK 

------~)~~~~~C~<------

~ I. Beeldstor11ters e;t Ket/ers. 

1 AlVISPOEDIG tnag 
het tij cl vak l1eeten, 
\Vaar de titel van 
dit ons T\veede Deel 
op zinspeelt en dat 
on1trent eene halYe 
eeu\\" Yervult van 

' de jaren r56o, 
kort na het 
Yertrek Yan 

• 
Philips II naar 
Spanje, die de 
regeering der 
Nederlanden 

aan l\1argareta van Parn1a O\'erlict, tot aan het 
jaar r6o4, dat aan Oostende 0111 zoo te zeggen den 
laatsten slag toebracht doch Vlaanderen, door de 
innetning dier stad, van ecnen droeYigen toestand 
verloste. Ran1spoedig tijdvak inderdaad, dat, on1 te 
herhalen \vat ,, .. ij in ons « \Voord Vooraf » zegden, 
zooveel zag te niet gaan en in het,velk Oostende 
eene geschiedkundigerol vervulde, n1ct de vernieling 
der stad tot gevolg . 

T,,·ee, tan1elijk sterk afgebakende deelen treffen 
\Yij, in het opzicht der geschiedenis Yan Oostende, 
in dit tijdvak aan. In het eerste deel speelt die stad 
eene bloot lijdende rol : zij gevoelt, in handel en 
nijYerheicl, in gebruiken, in geld,, .. ezen, ja tot in uit
zicht toe, den niet altoos gelijken \Yeerslag der groote 

(1) Afdruksel der aan\'angsletter van het woord Rekening, in de 
stadsrek . v. h. jaar 1S74 (Rijksarchief, Reg. n•· 37397, fo 2 ). 

gebeurtenissen die den tijd kenn1erken en, n1et 
den voortdurenden strijd tegen gol\ren en zee
roovers, en de steeds heerschende san1en\verking 
der Ylaan1sche visscherssteden satnengaande, het 
belang Yan Oostendes geschiedenis verdubbelen: 
de be,vegingen van ketters en oproerigen, de 
n1oeilijkheden tnet Frankrijk en Engeland, de 
politiek van den Hertog van Alva, bosch-en \Vater
geuzen, de staatkundige 0111\Yenteling (rS6o-rS84). 
In het t\veede deel (r58-t-I6oo), verandert de rol van 
Oostende van eene lijdende tot cene \Verkende: de 
burgerij \Vordt vervangen door de bezetting, de 
stad \vordt sterkte, zij is het uitgangspunt der 
vijandelijkheden, die zulken droevigen naklank in 
de oorl~onden en kronijken hebben nagelaten en 
aanleiding gaven, eerst tot de blold~eering Yan 
Oostende, verYolgens tot het roen1\Veerdigste 
\vapenfeit des tijds : de driejarige Belegering 
dier stad . 

En nu ter zake . 

In de t\Ycede helft der zestiende eeu\v grepen in 
ons land de vern1aarde geestelijke, '\Velhaast te,rens 
ook staatkundige beroerten plaats, een tijd,?ak ' ran 
vrees en onrust, ge,velddaden en vervvoestingen, 
van \Yanbestuur en, gedurende eenigen tijd, van 

• regeeringloosheid en otn\venteling, van « zoo 
1nenige vrou\velijke tranen en mannelijke ver
zuchtingen », zegt een tijdgenoot. Ge,Yichtig 
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tijdstip, droeYige gebeurtenissen, die de begeerige 
blikken der vreen1de mogendheden op de schoone 
nederlandsche gewesten trokken, omdat het Yerlies 
van Nederland, Spanje van den rang van groote 
europeesche macht tot dezen van zuiderlijke en 
colaniale natie zou doen vervallen 1 ; gebeurtenissen 
die na eenen langdurigen oorlog de scheiding 
tusschen de noorderlijke en zuiderlijke provinciën 
Yoor gevolg hadden. 

Het katholicisn1us \Vas de staatsgodsdienst. 
Overtuigd als zij \varen dat het behou·d der 
godsdienstige \Vaarheid een plicht v.~as en tevens 
in hét belang lag van den Staat, gebruikten 
Karel V en Philips II - in een land \Vaar de 
vereeniging tusschen Kerk en Staat de grondsteen 
,, .. as zijner eeuwenoude grondwet, getrou\v aan 
den openbaren geest des tijds en \Vat meer is aan 
hunnen eed - gebruikten zij, zeggen \vij, de 
middelen \\'"elke de toen1nalige \vetgeYing hun 
ter hand stelde on1 de verspreiding der ketterij te 
beletten. Zij Yolgden OYerigens het voorbeeld 
der naburige natiën, protestantsche zoo\vel als 
katholieke, \'olgens het toen heerschend grond
beginsel op het stuk van godsdienst, dat deze alleen 
.dien 1nen als den waren beschou,vde, burgerrecht 
genieten mocht. Tegen deze wet en tegen dien 
geest is het dat de be"veging stuitte der geuzen, 
dewelke door ontrou,ve gezagYoerders aan
gemoedigd en begunstigd, noch voor een verbond 
met de uitheemsche vijanden, die ze door hunne 
geldelijke hulp ondersteunden, noch voor n1isdaden 
van geineen recht, \Vaarn1ede hun strijd tegen de 
\Vetten gepaard ging, terug\veken2

• Ongelukkig
lijk zou de regeering hier eene voor zichzelve 
en voor het land onstaatkundige, noodlottige rol 
spelen, en alzoo voor de 0111\Yenteling den \veg 
banen. 

't Is in de rijke streek tusschen Aa en Leic 
gelegen, \vaar hier en daar eenige heuvelen rijzen 
door dikke bosschen on1ringd, dat eerst de ketters 
komen prediken, in even gen1akkelijke betrekking 
staande tnet de Hugenoten van Frankrijk en de 
Engelsche protestanten. Daar is 't dat de geduchte 
opperhoofden der Boschgeuzen - ge\\·eldige en 
dweepzuchtige predikanten - zich vertoonen. 
Werklieden en landbouwers wonen die predikingen 
talrijk bij, dikwijls in den donkeren nacht, in 
eenzame plaatsen, te midden der bosschen. De 

------------------------
(lJ E. Poulltl, !list. pol. int. de la Belgique, bl. 5gg. 
{2) Ed. De Coussemaker. Troublts rtligitux du XV Je sitcle dans la 

Flandre Marittnu, 1S6o-7o (Brugge, 1&76) Inleiding. 

tooneelplaats, het gevaar zelf, werkten sa1nen om 
aan die vergaderingen een vreemd uitzicht te 
geven. Geheilnzinnige voorzeggingen gingen ge
paard met weergahnende verwenschingen. In eene 

• 

duistere taal, vol bijbelsche zinspelingen, vervvarde 
men Rome tnet Babylonie, den PJ.us met den 
Antichrist, de geuzen n1et Eleazar. Midden in den 
stillen nacht, hoorde n1en in de bosschen het Onze 
Vader der getrou\ve dienaren van 't Evangelie 
\Veergahnen. Soms Ineenden de geuzen wapens te 
zien glinsteren, de \\Tapens der baljuws en yan 
hunne dienaren. Aanstonds hielden de psaln1-
zangen op, de predikant verliet den wagen die 
hen1 tot predikstoel verstrekte en de verschrikte 
menigte verspreidde in het bosch, terwijl son1-
rnigen, door geestdrift vervoerd, zich lieten 
aanhouden, zich op \veg tot den marteldood 
wanendel. De daad volgde \veldra het woord. 

In de 1naand oogst r 566 begonnen, in het 
k\vartier \Vaarvan \Vij zoo even spraken, de plun
dering en ver\voesting Yan kerken en kloosters. 
Eens het teeken gegeven, breidde de be\\'eging 
met eene ongelooflijke snelheid uit, op alle 
plaatsen \vaar de nieu\ve secten aanhangers 
hadden. Vlaanderen, Braband, Holland, Zeeland, 
de Kastelenij van Rijssel, het Doorniksche \varen 
bijzonderlijk het tooneel van dit wandalis1nus. De 
ketters braken de beelden, de altaartafels, de 
doopvonten, de orgels, de grafsteenen, de begraaf
plaatsen, zonder zelfs die der afgestorven lands
vorsten te sparen; scheurden de boeken en 
kerksieraden, gaven de in de kloosterboekzalen 
be,vaarde .handschriften het vuur ten prooi, 
trapten het Heilig Sacran1ent onder de Yoeten, 
'vier pen de Heilige Hostiën uit een2

• Talrijke 
kerken in Vlaanderen ondergingen dit lot. Ganse he 
streken \varen er in de'\1\relke, ten gevolge der 
vlucht 'an priesters en kloosterlingen en van het 
gen1is Yan altaren, kelken, boeken en kerksieraden, 
de goddelijke diensten opgeschorst hadden tnoeten 
\Vorden. 

Behalve eenige geYallen van \veinig belang -
zooals de predikingen te Eecloo, Ardenburg, 
Sysseele, Praet, in het bosch van Varssenare, en 
het breken van twee kleine kapellen te Ichteghen1, 
ten jare r566J - \Verden het Vrije van Brugge en 
de Stad Oostende door de beeldstormers en predi-

-------------------------
(1) l{ervyn, Lts Huguenots (#lts Gutu.~, I bl. 358. 
(2) Correspondance de Phzlippt I I, I bl. 4J. 
(3) Rijksarchief, rekeningen der balie van het Brugsche Vrije, 

(Reg. 1J726) fo I 8 v. 
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kanten \veinig of niet bezocht. \Vel zien wij den 
12 oogst r566 Jan Toors, Burgenleester van 
Oostende, n1et den stadsgriffier Gentwaarts 
trekken « om1ne 1nyn heere den President van 
« Vlaendren te kennen te ghevene van dyveersche 
« sectart'ssen die hier binnen der stede latiteerden 
« ende begonnen hadden heurlieder residentie te 
cc nen1en, ende (alzo midts de troubelheyt des tyts) 
<< 1net he1n te adviserene wat ons van justitie\veghe 
« Yan doenen stondt, ten fijne van ter indignatie 
« van de Majesteit niet te vallen >> 1

• In de 
hoogere bestuurkringen 's lands \vas er gezeid 
ge,vcest dat de \Vet ·van Oostende ~eene ge
noegzaine voorzorgen nan1 opzichtens de geuzen, 
dat n1en hen Yrijelij k uit- en invaren en in de 
duinen verblijYen liet. Zoohaast den schepenen 
die geruchten ter oor k\van1en, hielden zij eene 
<< \vaarheid )> en dagveerdden zij verscheidene 
ter stede gehuisveste vreen1delingen en andere 
personen alhier veel verkeerende, 0111 alle tnoge
lijke inlichtingen in te \Vinnen en hunne handeling 
l>ij de hoogere overheid te rechtyeerdigen. Servaes 
Ghierinck, notaris te Ghistel, werd met het op-: 
n1aken Yan eene « infor1natie >> en een schriftelijk 
Ycrtoog belast, \vaar de \vet van Oostende hare 
\Vaakzan1e houding poogde in te betoonen. Dit 
stuk \Verd gestuurd naar Graaf van Egmont, 
gouverneur ·-\ran Vlaanderen2

• Doch toen de 
Raad van Vlaanderen, op beYel van het Hof, 
alle de gemeenten om inlichtingen Yroeg over de 
gepleegde beeld braken, kreeg hij - · na een 

• 

herhaald schrijven3 - van de ''ret van Oostende 
den volgenden brief, onderteekend door den 
griffier, Nicasius Leroy, en gedagteekend den 
3juni r56g: 

H oghe, Edele ende Jnoglzende Heer en, 

« \\""y ghebieuen ons n1et alder onderdanicheden 
« in Ulieder goede gratie. Edele Hecren, \VY 

« hebben ontfaen Ulied . heeren n1issiYe van den 
~< lesten van n1eye lactsleden, daerby ons lastende 
« ende bevelende, van \veghen zynde ~VIL, n1et 
« alder spoet ende diligentie te vulco1nn1en ende 
« doen vulcon1n1en t inhouden van den briefven 

{I) Rek. 1566, fo 46. 
(z ) Rek. I566-67, fo 53 en 53 v. 
(3) Rek. !568, fo 36 v. : " Den anderen jn wedernaent 

" XVc LXIX een bode van Gent jnhoudende jterati ve advertentie 
« tot reparatie van tie kercken daer breke gheschtet es ende danof 
« over te zenden wat deb\'OÎr tlaerjnne ghedaen es ghezyn ... » 
Rijksarchief, Reg. nr 37391 . 

« Yan zyne Excellentie, in daten van den XIIIJen 
« sporele xvc LXVII, nopende t repareren van 
« den kercken ende bilden, daer men in de 
<< troublen laetsleden dezelve ghebroken ende 
« ghespoliert heeft. Maer want \vy ons zo ghe
« queten hebben dat alhier binder stede (gode zy 
« lof) egheene kercken ofte godshuusen ghebroken 
« ofte ghespoliert zyn, noch eeneghe scandale 
<< geschiet es, en hebben \VY niet ghedocht up 
« dezelve briefven eeneghe rescriptie te dienen. 
« Nietn1in obte1npererendc t'u,ver Heerei1 iterative 
« laste, sal Ulied. E. belieYen te ,, .. etene, dat 
<< binnen derzelver stede de kercken, godshuys 
« ende bilden als noch zyn in behoorheken state, 
« zo die van ouden tyde ghe\Yeest ende onder
« houden ghezyn hebben ; hopende bider gracie 
« Gods ons altyts te quictene, zo goede kerstenen 
« schuldich zyn van doene. Biddende ootn1oede
« licke dese onse Excuse t hebbene over dancke
« lick, ende ons voorts te bevelene Ulied. goede 
« beliefte, 01nn1e- dezelve t' effectuerene naer ons 
« yer1noghen. Dat kenne God, die Ul. hoghe, edele 
« ende 1noghende Heeren, verleene zyne gracie . 

• 

« tOstende desen IIIe -vveden1aent xvc LXIX. 
« Bailliu, burchmeesters ende scepenen der 

« stede van Ostende, t U\ven heere, dienste ende 
<< bevelene altyts bereet. 

(Get.) N. LE RoY ))r. 

Van de stad Blankenberghe ontving de Raad Yan 
Vlaanderen een nagenoeg gelijkluidend ant,v-oord2 

• 

Niet de laatste n1aanden van rS67 treedt het 
Yraagpunt der nederlandsche beroerten in zijnen 
« internationalen )) toestand3 • De vlaa1nsche secten 

~ 

in Engeland - alvvaar er van 18 tot 20 duizend 
vluchtelingen uit de Nederlanden zich bevonden4 
- z\veren sa1nen met de fransche Hugenoten 0111 

in Zuid-Vlaanderen te vallen, in de hoop de 
on1\Ventelingsgezinden van het ge\\'"est aldaar te 

• 

vereen1gen. 
Die samenz\vering gaf aan de oostendsche \\"et

houders een \Veinig n1eer bekomn1ernis dan de 

(r ) Staatsarchief te Gent, Briefwisseling van den Raad Yan 

Vlaanderen. 
(2) Ibidem. 

• 
(3) Correspondance de GYmzvellt . III fo VII. 
(4 ) Volgens eenen brief uit Engeland van 24 april r563. Relatzo1rs 

politiques des Pays-Eas et de l'Anglettrre sous Ze 1ègue dt Philippe 11, 
publiées par le Bon KervyJZ de Lettenhove, III bl. 35g. 
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-

beeldstormerij. De boschgeuzen pleegden alle slag 
~·an euveldaden ; na iedere reeks staken zij naar 
Engeland over, alwaar zij nieuwe plannen be
raamden. Streng bevel werd de wetten der 
kuststeden opgelegd een waakzaam oog te houden 
op alle uit- en im·arende lieden', onder welke er 
boschgeuzen mochten aangetroffen worden, naar 
Engeland te weeg om hunne straf te ontvlieden, 
of vandaan komende om hunne ontwerpen ten 
uitvoer te brengen•. Herhaaldelijk werden de 
baljuws van Duinkerke, Nieupoort en Oostende 
helast de vluchtelingen aan te houden3 , en al de 
reizigers van Eng~land komende te onderzoeken 
en te ondervragen. Door de schepenen van het 
Brugsche Vrije werd er langs de imst eene strenge 
bewaking bevolen om alle invallen te voorkomen~. 

Niettegenstaande alle mogelijke voorzorgen 
waren evenwel de kerkplunderaars behendig 
genoeg om nog eens op Vlaanderens bodem den 
voet te zetten en ja wel! al de haven van Oostende. 
Aan hun hoofd stond de beruchte Jan Camerlinck, 
een van die booswichten zegt De Coussemaker, 
die slechts van tijd tot tijd te voorschijn komen, 
een dier wangedrochten die buitengewone om
standigheden van noode hebben om hunne wreede 
driften lossen toom te geven5 • Te Houtkerke had 
hij met zijne bende, den 22 November rS67, den 
pastoor vastgenomen en eenige dagen later 
vermoord, na zijne ooren afgesneden te hebben6 • 

In dezelfde maand deden zij den parochieherder 
van Oostkapelle alle slag van folteringen onder
staan. vVeinige dagen nadien vennoordden zij 
verscheidene soldaten te Rousbrugghe, in eene 
herberg. Later nog vindt menJan Camerlinck en 
zijne veertig medegezellen te Reninghelst, waar 
zij, na de kerk geroofd te hebben, den pastoor, 
Judocus Hughesone en zijne t\vee kapelanen, 
medevoerden en eene wreede dood lieten sterven 
(12 jan. r568)7. Een paar dagen later was de 
pastoor van Rexpoede het slachtoffer van den 
woesten priesterhaat van Camerlinck en zijne 
mannen, die denzelven, bezig zijnde met het 
Heilig misoffer op te dragen, eenen kogel in het 

(1) Rekening der stad Oostende, r568-6g, fo 27 v. 
(2) Corresponda .. ce de Philippe Il, II, bi. 636. De Coussemaker, 

I bi. r5-r6. 
(3) Correspo11da1tee de Philippe II, H bi. 636. 
(4) Zie Rekening v.h. Vrije, r56?-68, f<> 44 v. en r568-6g,{0 23 v. 
(5) IV bi. 41. 

(6) De Coussemaker, _I Il bi. 3z. 

l7) ! bi. 221. 

I 

lijf schoten•. Camerlinck wilde nu den geuzen 
van Boulogne den weg tot eenen inval in het land 
bereiden. In den loop dus der maand september 
r568 ging de mare dat de landvluchtige mis
dadigers eenen nieuwen inval in Vlaanderen 
beraamden. 't Was genoeg om alle overheden 

• 

in beweging te brengen. Zekere l\failliaert zegde 
Jan Camerlinck in Engeland gezien te hebben met 
eene groote bende, toebereidsels tot eenen itn-al 
makende'. 

Den I6 september ontving de ·wet van Oostende 
eenen brief van den kapitein van Nieupoort, de 
waarschijnlijkheid meldende eener aanlanding 
tusschen Nieupoort en Oostende'. Ziehier nu hoe 
onze boschgeuzen het aan boord leiden om op de 
kust aan te landen. Den 20 september r568, 
's namiddags rond drie uren~, zag men een scheepje 
voor de haven liggen, dat denzelfden dag nog uit 
Sandwich (Engeland) was gevaren en, dank aan 

• 

een gunstig weder, weldra de vlaamsche kust-
wateren bereikt had. In dit schip zaten Camerlinck 
en z.estien zijner makkers, allen Vlamingen, ter uit
neming van eenen Engelschman en een en Antwerpe
naar. Den aard zijner lading inziende, dorst de 
schipper de haven niet binnenzeilen, en bleef hij in 
de voorhaven liggen. Volgens het gebruik5 , roeiuen 
eenige ontladers naar het schip om de lading 
aan wal te brengen. De schipper liet hen verstaan 
dat hij hunne hulp kon missen. En toen men 
hem vroeg welk slag van waren hij aan boord 
had ? antwoordde hij dat hij' van niet verder dan 
Duinkerke kwam en geene koopwaren had in
gescheept. De « levende waren >> - wij bedoelen 
Camerlinck en zijne makkers- bleven in 't diepste 
van 1t vaartuig schuilen, niet weinig verheugd 
wanneer de c< bootjesjouwers n wegvoeren. Het 
engelsch schip bleef op die plaats liggen tot dat 
het geheel donker was geworden. Dan alleenlijk 
voerde U.e schipper hetzelve tot aan den havendijk, 
en Jan Camerlinck met zijne mannen, zonder een 
oogenblik in de stad te vertoe,·en, sloegen met 

( 1) De Coussemaker, lil bi. J4 -36. 
(2) BI. 36. 
(3) Rek. van Oostende, r568, fo 45 v. 

-- -

(4) Zie « Guesianismus Flandri<e occidentalis "• door C. 
Wynckius, Prioor der Paters Dominikanen van !per, bi. 47 
(Cap. XII). Volgens dit verhaal had het schip op t8 September 
Engeland verlaten. Uitg. in 1841, in 4°. 

(5) Ibidem; u Nauta scicns qualem mercem advenisset cum sua 
" navi, non venit ad porturn interiorem, ne sua mercx innotesceret, 
« tametsi etiam cum naviculis more solito venirent ad eosexport u 
« Ostendensis oppidi interiori, ut ei subvenirent ad exonerationem 
cc mercum >>. 
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rasse schreden den ,,·eg in naar \V estende en Yan 
daar zuid"'aarts voort, der,vijze dat zij nog YÓÓr 
den dageraad het dorp Wulpen bij Veurne 
bereikten1

• 

Doch Catnerlinck 'vas slechts in Vlaanderen 
teruggekeerd 01n de 'velverdiende straf zijner 
talrijke euveldaden te ondergaan . De maat 'i\'as 

' 
YOL Acht dagen na zijne aankotnst gelukte het 
gerecht erin, 1net de n1edehulp van soldaten en 
lJ.ndslieden, hetn tnet zijne n1annen in hechtenis te 
nen1cn, in een boschje tusschen Belle en Cassel2

• 

Uit de Yerklaringen der plichtigen Yernatn tnen 
"relhaast dat zij langs de haven van Oostende 
eenige dagen te voren binnengekornen '"'aren. 
Slechts toen ook 'Yas 't dat n1en daaryan te 
Oostende de 'Yeet kreeg ; 't gerucht liep zelfs dat 
de hoofdtnan der boschgeuzen aan boord van een 
oostendsch vaartuig 'vas aangekon1en. De wet
houders onzer stad 'varen natuurlijk, bij het 
vernen1en van dergelijk nieu\vs, niet zeer op hun 
gen1ak . Voor de t\veede n1aal zouden zij bij 
den LandYoogd verdenking van begunstiging 
opzichtens de aanvoerders of ten tninste van 
nalatigheid in zake van toezicht en be\vaking 

(r) Rek. van I568-6g , fo 44 v. : " Den v en in octobre, so was 
c< Jaeques Olliviers, Pensionaris ghedeputeert t Ypere, omme hem 
« te informeren hoe eenen ghenaempt Camerlynck met zyne 
« c01nplicien g hearriveert waren 1n Vlaenderen, ende met wat 
<<schipper, midts de mare was a lhier met een boodt van Oostbende 
« vut Jng helandt overghebrocht te zyne. Ten welken fyne de 
<<voornoemde g hedeputeerde adresseerde aldaer an den souverein 
« Bailhu van Vlaendereu onder wien zij g-hevang hen waren. 
« Dewelke naer examinacie van diere verkent hebben hoe zijlieden 
<<den XX~'u septembre daer te vooren overquamen met eenen 
(C vreemden schipper ende Joghelsman van Zandtwycx ende arri
<< Yeerden ten zeiven daghe binnen der haevene deser stede te 
« drie beuren naer noene, ende heml. houdende bedeet binden 
« zel\'en schepe t0t in den clonekeren ; zyn alsdan alle ghelyc 
c< vutghegaen up den havendyck ende ghinghen naer Westbende 
« zonder in stede te cernmen ofte yeuwers te logieren, al volgbende 
« t7elfs Camerlyncx confessie, bij de voornoemde ghedeputeerde 
« scriftelic overghebrocht. Ende t voorn. ,·oiage ghedaen was tot 
<< ontlastinghe van der stede. Vachierende zeven daghen tot 
<< XVIII s . p . 's daecbs » (16 [ 16 s . p.) 

(2) De Coussemaker, I bl. 44· 

ver\vekken. Zonder vertoeven, op 5 october, 
zonden zij hunnen Pensionaris J ACOB OLIVIERS 

begroeten wij dezen naan1, dien wij nog 
dikwijls ontmoeten zullen - naar Iper, al,vaar 
Camerlinck gevangen zat, bij den Opperbalju'v 
van Vlaanderen, om te vernen1en hoe en tnet 
welken schipper het opperhoofd der boschgeuzen 
te Oostende was aangekon1en en of hij inderdaad 
met een oostendsch yaartuig uit Engeland gevaren 
was1

• Gelukkiglijk luidden de verklaringen der 
hierover ondervraagde beschuldigden gansch in 
den zin van ons ·verhaal. Even goed liep het 
onderzoek af van zekeren Jan W áye, poorter van 
Oostende, dewelke do.or het gerecht te Iper 
gedagveerel "\Verd, op het vermoeden Yan be
lniddelaar geweest te zijn voor Can1erlincks 
brief,visseling. Deze laatste . ver klaarde gezeiden 
persoon niet te kennen2

• 

Niet lang nadien onderging de aanvoerder der 
Boschgeuzen op de tnarkt der stad .. Iper eene 
vvreede doodstraf, na zich met den katholieken 
godsdienst verzoend te hebben. Zulks maakte een 
einde aan de tooneelen van moorden en plunde
ringen aan de\velke sedert eenigen tijd het \vest
k,vartier 'vas blootgesteld. Niet minder dan drie 
duizend 1nan, vertelde n1en, stonden gereed 0111 

Can1erlinck in zijnen nieu\ven tocht te volgen en 
ter zijde te staan. 

Die laatste feiten geschiedden onder-het bestuur 
van den Hertog van Alva die intusschen, sedert 
oogst r567, Margareta aan het hoofd des lands 
verYangen had, na de eerste beroerten devvelke 
echter toen, n1et de innen1ing van Valenciennes, 
de nederlaag der opstandelingen te Austru\veel, 
de ontbinding van den bond der edelen en het 
Yertrek van een groot getal geuzen, gestild '\Varen. 

(1) Zie hien·oren, (aanteekening). - Zie ook De Coussemakcr, 
lil bl. 296. 

(~) F 0 4S. 
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§ 2. De Bestra.ffiJtg. Het Bewi1zd va1z Alva. 

Hier n1ochten vreedzatne tnaatregels-zachttnoe
digheid met sterkte gepaard : de bestraffing der 
kopstukken, de vernedering der opstandelingen, 
en de c,.oedertierenheid van eenen vorst die zich b • 

eerder als vader dan als koning gedragen zou, de 
begonnen beYrediging voltooien en bestendigen. 
De koning, vertelde n1en, ging het land kotnen 
bezoeken. Een oogenblik zelfs \vas er spraak 
van een koninkrijk der Nederlanden, onder den 
scepter van Don Carlos. Doch Philips II bleef 
doof voor de taal der tneedoogendheid, die hem 
door Margareta van Partna, den vernuftigen 
Granvelle en tot den Paus toe gevoerd \verd r . 

Eene politiek van strengheid en verdrukking, 
eene harde, onverbiddelijke kastijding,. dàt ~rilde 
Philips. De plakkaten tegen de ketterij tnoesten in 
al hunne strengheid ten uitvoer gebracht vvorden, 
alhoe,vel het getal der plichtigen in ruime tnaat 
had toegenon1en. De \Vonden '~.relke hij niet had 
kunnen genezen, toen zij gapende 'varen, en \\'elke 
de ,,~jjzere en behendigere staatkunde eener vrou'v 
gelukkiglijk had toegedaan, ging hij heropenen2

• 

Hij zond naar de Nederlanden den Hertog van 
Alva, aan het hoofd van een spaansch leger, en 
aanveerdele gereedelijk het ontslag der Land
voogdes, dev\-elke bij den koning valschelijk 
gelasterd en beschuldigd was ge,veest en zich 
n1et Alva's aankon1st in · eenen onhoudelijken 
toestand geplaatst zag. Dit leger, 24000 tnan sterk, 
bevatte, buiten de italiaansche compagniën, al de 
spaansche oude soldaten der bezettingen van Milaan 
en Na pels : krijgslieden \Vier ge,veldige aard het 
volk eenen diep schrik inboezemde. De Hertog 
van Alva bracht hier zes jaren door, zes jaren van 
verblinde en nutteloaze wreedheid3 • 

Den 29 november r56g k\van1 de maarschalk 
yan den nieu,ven gouverneur, den baljuw van 
Oostende bezoeken, « jn de affairen zynder com
nlissie >>. Eenige schepenen der stad \Ver den tot 
het gastmaal uitgenoodigd. Den 27 januari daarna 
bezocht hij ander1naal den balju,v, vergezeld van 

(1) Kervyn de Lettenhove, op. cit. I bl. 468 en volgende. 
~2) Les Hugue11ots et ltsGuttlX, I bl. 478. 
r3 ) Ju les Van Praet, Essais sur l'histoire politique des derniet's siècles, 

{2~ uitgaaf), bl. 222. Dat AJvas o,·erstreng en door de Belgen 
gehaat bestuur de oorzaak, ja de voornaamste oorzaak des oorlogs 
geweest is, zal ik niet ontkennen, schrijft Pater Strada. {bl. 36g). 

(( Zijne Excellentie >> 1
• lVIen \veet \vaarin Alva's 

staatkunde bestond en \vat hij hier verrichtte. 
Wreede politiek; overheersching van den vreetndc
ling, die den aard van het Yolk en zijne aloude 
vrijheden en voorrechten noch kende, noch \Vilde 
kennen2

, met, als gevolg, de uihvijking van 
duizenden landgenooten die in andere ge,,·esten, 
in Engeland en in Duitschland, de Yoornaan1ste 
bestanddeeten van 's lands \Yelvaart gingen ver
planten : ziedaar hoe n1en de regeering in eenige 
\voorden kan satnenvatten van den man die 
gekotnen \vas on1 l1et land te bevredigen en het 
nog zieker en onrustiger liet, toen hij het verliet, 
dan bij zijne aankomst. In de raden der regeering 
- de « collaterale raden » genoen1d - traden 
personen welke de geest dier instellingen er 
uitsloot, hetzij om hunne hoedanigheid van 
Yreemdelingen, hetzij 01n het gering aanzien van 
hunnen stand. De Yoorrechten der orde van het 
Gulden Vlies, n1et betrekking tot de graven van 
Hoorn en van Egrnont, \.Verden, op bevel van 
koning Philips.> , onder de voeten getrapt. De 
nieUV\'e Landvoogd stelde den Raad van Beroerten 
in - dien het volk « den Bloedraad » heette -
uitlegbaar, zegt de geleerde E. Poullet, door het 
gevaarlijk stelsel der 1"aiso11 d' Etat, 1naar tegen
strijdig met het openbaar landsrecht en zelfs tnet 
de algeroeene grondbegins\.Jen van het staatkundig 
recht~ - dien raad die de Inquisitie opvolgde en 
\.vaken moest op de herstelling der orde; die eerst 
uit rechtschapen en geëerde rechtsgeleerden, doch 
weldra uit minder treffelijke leden - vreemde
lingen, zooals Roda en Vargas-samengesteld \Vas 
en die eindelijk zooYeel n1enschen naar de galg of 
naar den brandstapel zoncl en hunne goederen Yer
beurd verklaarde . 

Hoezeer die staatkunde het land n1isnoegde, 
getuigt het krachtig protest dat herhaaldelijk 
van gezagvolle 1nannen, staatkundigen en geeste
lijken, daartegen uitging en toch eindigde met 

(r ) Rek. 1569-70, fo!' 44, 44 v. en 5o v. -De stad moe;;t de kosten 
helpen dragen vanhet voeder der peerden van DomJehan Pacheco, 
in bezetting te Nieupoort. Doch dit v.rerd de stad wederbetaald. 
(Reg. 37392 fos 46 v. , 47 en 52). 

(2J In dien zin is het dat kardinaal Granvelle schreef tot 
Philips II, den 23 Maart I576 (Co,.respondance de Granvelle, VI bl. 34)· 

(3) Documents •nédits relatifs à l'histoire du X V 1~ sièclt, ui tg. door 
Kervyn (Brussel 1883), b . 42. 

(4) Op, cit., bl. 6o2. 
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gehoor te l\IIadrid te vinden, zoodat cene alge1neenc 
Yergiffcnis ten jare I 570 "·erd geschonken, hier 
U.en 24 juli bekend ge1naaktr, de\\"elke, spijts de 
uitne1ningen2 en san1engaande n1et eene << pause
lijke, apostelijkc gr atie >>'\ ccnen heilzan1en invloed 
op de gcn1oeclerçn te\\"eegbracht. Den r8 october 
yan gezeid jaar kwan1 te Oostende n1eester J acob 
Eckins, aartsdiaken der kathedrale Yan Brugge en 
YÎcaris-generaal 1net Petrus De Palude, deken Yan 
()uclcnburg, en den Pron1oteur van het geestelijk 
hof, te di en einde~ . 

.:\u, \\*elke \vas de toestand te Oostende, in het 
opzicht der nieu\ve godsdienstige gedachten en 
der toepassing der n1aatregels \\'"elke tegen de 
ujtclrukking JerzelYe gericht \Yaren ? 

In Je rekeningsboeken der verbeuringen uit
gesproken ·voor ketterij en n1et ketterij yer\Yant
~chaptc n1iscladen, treft n1en, ,,-at onze stad 
aangaat, zes n~nnen aan : ... -/. driaan en .J.\1 atlleeus 
.L-lloudt, Jan Pi ers en ... -1 JZJza, zijne zuster, ..~.4 rnold 
Oase en Jan De Cuussche . T\Yee hunner, nan1elijk 
laatstgenoen1de en J an Piers, n1aken insg~lijks 
deel van de lijst der personen die te Oostende of 
te ()udcnburg geyestigcl \\·aren en door een vonnis 
van den Raad Yan Beroerten5 , u]tgesproken den 
r8 septe1nber r568, na herhaalde dagYeercling, bij 
, ;crstek uit het land verbannen verklaard \Ycrclen. 
~ cYens die t \Vee nan1en staan ook die van A driaau 
~·chcle .. t.L'Clert, Fasehier TVey ts, Il driaan en Jeroonz 
Olh iers, ook ycrn1oeclelijk 1neestal Yan Oostende. 
])ct\\ ee laatstgcnoen1de behoorden onget\Yijfeld 
toe aan het geslacht van J .-\COB ÜLIVIERS, dien 
onze lezers rcctls kennen, en \Varen gebroeders . 
Zij overleden beiden te Harlingen, in } ... riesland, de 
eerste den 1 ï no\·en1ber r5go, de t\\-ecde in n1aart 
1602°. 

I-Iadllcn de in,voncrs van Oostende n1et beeld-
sloriners gecne kennis gen1aakt., ook van de t\\·eede 
en 1ncer yer~prcide soort van ketters, deze die 
'nkel aan de openbare belijding der hcrvorn1ing 

---

(1) 1\cg. 3j3gJ, fo 47 \' . . 
(:!.) ~ aamlijst ,·an persor1.cn dtc bui ten uc verg iJlenis gesloten 

zijn. Staatsarchtet Gent, H.eg. 43, stuk 111 2.!, :> juni I574· Zte 

Lt·s I I ugurnots ct Ie s Guttt:r, 11 bl. 21 o en volg. 

(3) Aano·ekondic\J. Jen 1 ~lctouer alh1er (.H.~"g . 373g3, fo 47 \'. 
b \:) 

. p Hek. !570, fn 5o \'.((~eg. 373g3). . 
t5) Rijksar chief, Reg . n' 3ó (Vonnissen), bl. 24S. ( Papters 

d'Etnt et tl .:\uJience, reg. n'' 53o). 
~6) Aanleekentng in het hoog er (bl. Lf2) n.ang ehaald g·eslac.hts-

regisler der Ohvtersen. Jeronlmus ~ r52r-r6v2 · huwde J_acobtna 
Vllt.TERs, Jochter \ an Adriaan. Adriaan huwde A1npl. \\i eyts. -
V• >lgcns llc stadsrel~. rSbr was ll. genoemde reeJs op dtt jaar 

vertrok ken ( lssu wen l. I 

plichtig bevonden \Verden en tegen de,velke 
nochtans dezelfJe ,,-etten \Yaren gericht, hoorden 
zij alhier ,,~einig spreken. 

l\.I en \V eet dat de eerste geYallen van ketterij 
zich onder de regeering Yan Karel \ T voordeden. 
Te Oostende ook, in r5-t-2 en r5-t5, trof n1en eenige 
zeldzan1e personen aan, \vier geloofsbelijdenis in 
t"·ijfel getrokken \Verd en een onderzoek op aan
vraag der schepenen uitlokter, ja zelfs, zoo het 
gebeurde in laatstgenoetnd jaar, tot eene terecht
stelling door het \"Uur aanleiding gaf2

• Doch die 
afzonderlijke feiten schijnen geenen gevoeligen 
noch duurza1ncn invloed op de bevolking gehad te 
hebben. 

In de n1aand juni r56r kreeg de balju\v Yan 
Oostende van\vege den Raad van \ llaanderen 
beYel, t\Yee poorters dier c;tad, H ubrccht Roepsen 
Gillis Toors bij nan1e, beschuldigd zich op 
heiligschendende \Yijs te hebben uitgelaten tegen 
het Heilig Sacran1cnt en de lVIoeder Gods, in 
hechtenis te nen1en en voorbeeldig te bestraffen·, . 
De rekening v-an het jaar r56-t- Yern1eldt het ge,~al 

Yan eenen Leon Sanders die de straf, hen1 door 
den officiaal of geestelijken rechter Yan het Bisdo1n 
opgelegd, niet Yolbracht hebbende, door de \\"et 
ycroorcleeld \vcrd zich aan zijn Yonnis te onder
\Yerpen als1necle op 0 . L . \ Tróu\vdag de Heilige 
Sacran1enten te ont\·angen+. .. 

De H erdoopers of Anabaptisten, die in onze 
streek een zeker getal aanhangers hadden, schijnt 
het, \Yekten de aandacht der oostendsche \\·ct
houders ernstig op . l)c naan1 van herdoopers k\van1 
Yan hunne ge\YOonte, de aanhangers der secte 
opnieu\v te doopen, hetgeen in hunne oogen alle 
voorgaande hu\\-clijks\·crl>intenissen vernietigde. 
't \\\ts eene soort van geestdriftige Yisioenziekcn, 
\\·aarvan elkeen zich tot het uitleggen van het 

f r ) Reg. 37365, 1° 53 \·, 
« 1-lyne heere den pro' 1nciacl \'&n den Augustynen te Brugghc 

<< hier cernmende ten best rl\ en \·an der wet jn terrog lllercn de 
« -wedewe 'an Cornelts Hcbbens ter cause van J.tvers!:Khe p01nten 
<< \an den heleghen kersten g helOO\ C, VOOr zyne \ cH..atle en\.h; 
« moeyte XII {, . 

<< Lauwereins Van Essen O\'Cr de vertheerde costen van mynen 
<< 'oornoemden h eere den pro\: lllC..tael Yan den .Augustynen te 
<< Brugghe metgadcrs die van der wet hem gheselsctp h oudende 
« XIII [XIII s . 

(2) Rek. 1S45, fo 49: << ]ons Christiaens, cypier Yan der 
n vanghenesse oYer de steencos ten van Clats Vandergore alhier 
« o·heexccuteert metten\ tere ter cause van heresie jn als de somme 

b 

« \'an ... XX lp.» 
~3) Gailliard, Archats dtt Constil de Flandre, b. 20S, XII. Brte:f \'an 

4 juni r56r. 
(4) Baherekening \·an Oostende rS64, (Reg. 14311) fu 4. 
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Evangelie bekwaam achtte, en die bovendien de 
gdijkheid van alle menschen in de maatschappij 
beleden, het gezag hunner leeraars of ministers 
alleen erkenden en in Christus niet eenen God 
maar slechts eenen profeet zagen. Ook waren de 
strafwetten te hunnen opzichte buitengewoon 
streng. Er waren een redelijk getal herdoopers 
te Brugge, ten jare r868, zooals ze~ere Lorenço 
de Villa-Vicencio tot eenen minister van Philips IJ 
schreef in eenen brief vol bijzonderheden nopens 
de leeringen en godsdienstige gebruiken dier 
secte'. 

Een eerste geval deed zich voor met Luuck 
Groote, een en zeeman, ketter en herdoeper. 
Vruchteloos poogde hem Pater J. Vandervelde -
Prioor der Augustijnen te Brugge en Dokter in de 
godsgeleerdheid, om zijne geleerdheid en wel
sprekendheid befaamd• - die door de wet te dien 
einde uitgenoodigd was geweest en hier vier dagen 
verbleef, van zijne dwalingen te bekeeren3 • Na de 
zaak aan het oordeel der schepenen van Brugge te 
hebben onderworpen, werd L. Groote, bij vonnis 
van 2 maart r56g, veroordeeld om cc metten viere 
gerecht >> te worden4. Dit vonnis werd op de 
Nieuwe Markt door den beul van Brugge uit
gevoerd. Een ontroerend tafereel zullen wij hier 
niet ophangen: het feit immers dat de veroordeelde 
voorafgaandelijk verworgd werd zou hetzelveallen 
schrikwekkenden aard ontnemen. Terzelfder tijd 
werden zijne boeken verbrand; het lijk hing men 
aan de galg5 • Het volgende jaar maakt de stads
rekening melding van verscheidene herdoopers6 , 

wier getal, namen en hoedanigheid zij verzwijgt, 
en die, vernomen hebbende dat zij als zulks waren 
aangeklaagd geweest, de stad verlaten hadden. 
Na herhaalde, vruchtelooze dagveerdingen cc ten 
bretecque der ·stede », in hunne laatste woonplaats 
en op al de kruisstraten der stad, sprak de wet, op 
24 januari r56g, tegen hen de straf uit van eeuwige 
verbanning uit het graafschap Vlaanderen en van 
verbeuring hunner goederen. Omtrent hetzelfde 
tijdstip werd de vrouw van zekeren Sebastiaan 
LelonO' ·van Valenciennes - alwaar de nieuwe 1::>7 

leer veel aanhangers telde - om aan het Laatste 

Ir ) Kervyn, Doe. i11édits bl. r3. 
(~ J Een" groot, gheleert ende excellent predikant n, zegt Zegher 

\'an Male in zijne Lamentatie (Vlaemsche Bibliophilen, 3• reeks, 
nr 3, b't rr). Zegher van Male stierf den 7 juli r6or. 

(J) Stadsrekening r568, fo 41 en 45 v. (37391)- Balierekening. 
(4) Stadsrekening, fo 45 v. 
(5) Balierekening (Rijksarchief). 
(6) Stadsrekening r56g-70, fos .'lg en v. 

Avondmaal harer secte te hebben deel genomen, 
eene geestelijke straf opgelegd'. 

Ter verklaring van den toestand kan ook de 
volgende briefwisseling verstrekken, die echter 
niet juist tot Alva's tijdvak behoort. Wij bedoelen 
den brief welken, op 12 februari 1S74, de toen
malige Bisschop van Brugge, Remigius Drieux of 
Driutius, tot Don Luis de Requesens schreef• en 
waarin wij lezen dat hij van geene kettersvergade
ringen (couveuticules ou assemblees), noch van 
predikingen van ketters in zijn gewest hoorde 
spreken . De prelaat 'Teesde alleenlijk dat de 
kooplieden en vreemdelingen, zooals Engelschen, 
Schotten en andere, dien den hervormden gods
dienst toegedaan ~aren, hunne gedachten heime
lijk onder het volk mochten verspreiden, daar waar 
zij veel verkeerden, gelijk te Brugge, Oostende en 
Sluis . 

't Is alsoo werkelijk dat er te Oostende in de 
maand januari I573 eene schrikkelijke heilig
schennis gepleegd werd door eenen schipper uit 
een Engelsch koopvaardijschap . In de kerk 
komende en eenen priester de mis ziende doen, 
greep hij van achter, op het oogenblik der conse
cratie, de Heilige Hostie uit 's priesters handen 
en betrappelde dezelve met zijne voeten. Hij werd 
aanstonds in hechtenis genomen en kort daarna, 
op bevel van denAuditeur en den Proost-Generaal 
van den Gouverneur De Rceulx, levend verbrand, 
na zijne recht hand afgehouwen geweest te zijn3 • 

Ziehier hoe de V laamsche · K ronq'k4, waarvan het 
verhaal doorgaans met de oorkonden overeen
stemt, dit feit vertelt : 

« Ten zeiven tyde ligghende binder haven van 
cc Oostende onder andre scepen ende coopvaerders, 
cc een Ingelsche coopvaerder, danof een scippre 
cc cammende in de kercke aldaer, ziende eenen 
cc priester misse celebreren, ghecommen zijnde 
cc totter consecratie, greep van achter uutten 
cc anden van den priestere de Hostie, tardende 
cc ende trappelende die onder zijne voeten. De
cc welcke van stonden an wiert gheapprehendeert, 
cc corts daernaer levende ghebrant, naer dat zijn 

(r) Balierekening r6 maanden eind. r5 maart r568, fo 5. 
{2) Rijksarchief Papitrs d'Etal el de l'A udience. Reg. nr 243 

(Lellres des évêquts des Pays-Bas) fo rg. 
(3) Reg. 3j3g5, fo 38: « ghepresenteert den 23°0 jn lauwe an den 

cc Auditeur ende den prevost-generael van mynheere ,·an Rreulx, 
« hier cammende bij der wet, om executie te doen geschieden van 
"den person die de Heltgilt Hoslit uul spbrès handen glimomen hadie, 
" elcken vier cannen wijns tot X VI sch. de canne ... » 

(4) Uitgegeven door M. K. Piot, bi. 411. 
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cc rechter andt afgheau\ven '\Vas , stervende obsti
« naet. » 

De derde en laatste 1naal \vas het dat de 
in,voners yan Oostende den brandstapel Yoor 
1nisdaden van ketterij of heiligschennis hadden 
zien oprichten. 

In die tij<len van harde beproevingen voor de 
katholieke Kerk, \vas de plichtvergetelheid en afval 
van geestelijke personen niet de 1ninst gevoelige . 
Ook in de on1streken van Oostende - Ouden burg x, 

• 
Bekcghem2

, Moere3 , Schoore4 - trof men zulke 
yoorbeelden aan. Onze stad ,,·erd daarvan niet 
gespaard . On1 niet te spreken van de bezoeken 
,,·elke in de jaren I 56g5 en I S7o6 nopens de kerk 
plaats grepen, en die \vellicht niet zonder eenige 
betrekking 1net deze zijde van den toestand zullen 
gc\vcest zijn, lokte hier de levens\vijs van zekere 
zusters van het Godshuis een onderzoek uit, eerst 
van\vcge den gardiaan van het Minderbroeders
klooster yan Brugge, den 3 I october I 5707 , later, 
den 10 october I577, valY\vege den provinciaal en 
overste der 1\ticndicanten-orde8 • En, in hetzelfde 
jaar, zond de Bisschop van Brugge zijnen Aarts
diaken en zijnen secretaris, on1 door hunne 
prediking den ergerlijken indruk ''yeg te n.~men 
veroorzaakt door het gedrag van t\vee geestehJ ken, 
onder andere pastoor Andries Aernouts, die zijne 
heil i <Ye ereloften onder de voeten getreden en naar 

b b 

Zeeland de \vijk genon1en hado. Men vindt hen1 
later, tijdens de belegering Yan I6or- I604, als 
« ziekentrooster >> terug10 en nadien, als aan
hanger van zekere hervortningssecteJ 1 , in Zeeland. 

Zonder eYcnV\'el te \villen bevveren dat er alhier 
u·eenc aanhanaers der nieU\\~e leering geYOnden h b 

\vcrclen, schijnen de daadzaken door de even-
tijdige oorkonden aangegeven te n1oeten betoonen 
dat zij een gering getal uitn1aákten onder de 
oostendschc bevolking, ter opheldering Yan \vier 
~---- ---------~--------

(1) Jlistoirt du SJmwaire de B1ugts, door A. C. De Schre,·el, 
1. b. 786, tekst en aanteekentngen . (Brugge, t8gS). 

(2 R1j ksarchief, rekeningen der balie van i" et Vrije. 
(3) Staatsarchtef van Gent, Briefwtssehng v . d. Raad van 

\' laanderen ~3 1 oc tober I 563). 
(41 Staatsarchtef \'aD Brugge, R . na· I33I7. 

~5) IC> sept . (Deken ,·an Oudenburg). . 
(6) :.!ó oogst: dezelfde, « commende by der wetjn de affatren van 

zynder o1nc te by laste ,·an den busscop Yan Brugghe >> tf0 5 v.). Den 

20 JUnt 1572 deed Retn1g. Dneux zijn eerste beznek te Oostende 

(Rek. 1572, fo 36). 
(7) Rek. x570-71, fo 5o v . 
tSl Reg. 37399· fu 54, I 157b-77). 
(g) Ib. fo 54 v . - Geslachtsregtster Oliviers. 

(1o) Flcming. b. S4o . 
(ti) Ltt•mslurifhltn t ' a1J Zuuwtn, door )Jagtglas, 2t' aflev. b. 371. 

algeroeene gezindheid \Yij straks een kenschetsend. 
feit aanhalen zullen . 1Ien n1ag dus zeggen dat 
hetgeen ,,·ij de godsdienstige staatkun<.le Yan Alva 
noen1en zullen, Yoor onze stad eene zaak Yan onder
geschikte aangelegenheid ge\\~eest is. Van grooter 
belang ,,~as de stoffelijke politiek Yan het spaansch 
be"'incl. 

Oostende - ,,~aar de openbare rust tot hiertoe, 
sedert het begin der beroerten, alleen door eene 
poorters,Yacht Yerzekerd \Yas 1 

- behoorde tot het 
getal steden die besten1d \varen 0111 eene spaansche 
bezetting te ontvangen. Een oogenbllk dacht n1en 
er aan ruiters alhier te zenden doch, nadat de stad 
de n1oeilijkheden en den last zulker bezetting had 
vertoond, ''rerd er van dit ont\verp afgezien2

• Te 
vergeefs poogden de schepeosraden van Brugge 
en het Brugsche \ T rije, bij de\\relke Oostende en 
de andere zeesteden zich aansloten (2 n1ei I57I), 
van den last eener Yree1n<.le bezetting ontslagen te 
\Yürden. In die k\varticren in11ners ,,·aren de ketters 
noch talrijk noch buitensporig gev,·eesf>. Te Brus
sel kon1ende yernan1en de afgcveercli gelen dat de 
sn1aldeeling der krijgskorpsen reeds een voltrok
ken feit ,,~as4. Zelfs slaagde de oostendschc afge
veerdigdc- J ACOB OLIVIERS- er niet in' an den 
Hertog de vermindering der voor Oostende be-

• • • • ,I ; 

sten1de bezetting, van t\vee co1npagn1een op eene, 
te beko1nen-in de andere zeesteden lag er ook n1aar 
eene con1pagnie - ter oorzaak van den Z\vakken 
geldelijken toestand der stad, die groote zee,,rerken 
te bekostigen had en 1net een aanzienlijk achterstal 
stond5 • De Hertog Yan AlYa ant\Yoorddc dat de 
stad nog Yoor zekeren tijd geduld hebben tnocst . 
De afgeYeerdigde Yerschafte zich het afschrift Yan 
<< de poincten annegaende t gouverneren >) der 
soldaten en de lasten \Yelke de poorterij (burgerij) 
te dragen zou hebben te hunnen opzichte. 

J)en I 5 n1ei I 57 I k\van1 F ernando l\1 eto, Alfere 
of vaandrig van Goncale Douaille, 1net honderd 
busschieters in bezetting liggen te Oostendc6

• 

Korten tijd nadien k,, .. an1en J ehan SaBasar Scr
Yiento eneenige edellieden n1et J ehan De Can1argo, 

( t l Rek. 1567. wacht ,·oor het Stadhuis; Rek. I568: aankoop van 
hellebaarden ; Rek. 1569, fo 54, poorterswacht ; fu .J6, onderhoud 
der hellebaarden. 

(2) Stadsrekentng. ., . 
(3) Z 1e Troubles rtltg ieux du X V Je s tecle au quartur de Brttgts, I 566-

I S6S, par 1t Chanoine A.C. Dt Sclt.rtvtl (Brugge, 1894), fo I I I. Z1e ook 
Staatsarchief Brugge, Reg. na· 25, fo z3o v. 2ó nov. x568. 

(4 1 Rt:g. 37393, fo 6r V. 

(5}Reg. 37393 , .. h. Rijksarchief (r5?u- I57I),.f0 6I ''· 
(6) Reg. n" 37393 (rek. 1570-71 ), fo 70. 
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co1nJnissaris, de logisten bereiden Yoor zijn~ t\vee 
vendelen besten1d 0111 de honderd busschieters te 
vervangen', de,v·elke omtrent een half jaar hier 
verbleven. Het eenigste feit van zeker belang dat 
1n dier! tijd alhier geschiedde en ter gelegenheid 
van het\velk de Spanjaarden die in Oostende lagen 
Yertnelcl \Vorden, is de verovering van een roov-ers
schip, door eenige zeelieden 1net behulp van 
soldaten der bezetting. Het schip had zes stukken 
geschut aan boord, de,velke kapitein Salasar zich 
als buit aann1atigde : de stad 1nocht ze tegen 
klinkende tnunt afkoopen. Daar spreken \vij Yerder 
Yan. De burgers tnoesten de Spaansche soldaten 
herbergen en hun den kost geyen, « otn n1et hen 
\vel staan », ja hun geld leenen, son1s hunne per
sonen en goederen kosteloos vervoeren; de bakkers 
en beenhou\vers moesten · brood en Yleesch aan 
vern1inderden prijs leYeren, ter\vijl de stad de 
huisvesting en den tnonelkost te betalen had der · 
kapiteinen en van hunne vaandrigs, benevens het 
onderhoud hunner peerden, 0111 van geene andere 
onkosten te spreken. Daarn1ede 't vvas niet al : de 
Spaansche soldaten hadden hunne« lichte vrou'\ven >> 

(puteynen) mede : aan die ook n1oest n1en, "''illen 
of niet, huisvesting geven. Dit alles zal duidelijk 
\Vorden uit de beknopte opgaaf der otnstandige 
rekening Yan hetgeen het zestnaandelijksch Yerblijf 
te Oostende Yan die bezetting aan de stad kosste. 
Het hoofdstuk \Vaarin de bedoelde uitgaven staan 
aangeduid is betiteld als volgt : 

«Ander yutgheYen van dispense ende theerynghe 
« Yan soldaden, servitien ende anders, dat de stede 
<( dcsc Yoorledene zon1ere te coste gehadt heeft, 
« van t\vee cotnpaignien jnfanterie espaignole, 
« onder de conduyte van Johan Sallasar Sern1iento 
« ende Goncalle Douaille, hier ghelogiert ghe\\reest 
« hebbende den tyt Yan on1trent zes n1aenden als 
<< hier naer volcht2

• » 

r. Aan Anthone De \ T oldere, \VCerd in de Drie 
J{ouingtll, voor 5 n1aaltijden, den IS n1ei I57I en 
Yolgcnde dagen geno1nen door Hernando Nieto, 
Yendeldrager (a~/ere) Yan Goncaille Douaille, als
Inede voor de tering Yan Johan Sallasar Sermiento 
en ecnige zijner edellieden, gekon1en n1et J ehan 
De Can1argo, con1n1issaris om de logisten te doen 
gereed n1aken voor zijne vendels, de onderhouds
kosten der peerden daarbij gerekend, tot 6 juni 
I5ji. [ 284-I 3-6 

2 . 1\an den n1essagier, H. Crau\vels, voor brieYen-
--------

(I) Ibid. 
l'.!) Reg. J7J94, fo~ 6g Y. tot 78 

dracht en een last turf verbrand in de \Vacht 
(guardie) der soldaten. 33-r6-o 

3. Brandhout voor dezelfde \vacht, genotnen v-an 
het stadszeehout, daar langs de zeekust geen ander 
hout te bekon1en '\Yas. Geschat op ten n1inste 
(zonder den arbeid te rekenen Yoor zagen, ver
Yocren, enz.) 3oo-o-o 

4· Oprichting ,~an het \Yachthuizeken op den 
«cayedyc)> ; herstelling van het huis van Lucas De 
Vilclere, \Vaar de soldaten laatst hunne guardia 
k\va1nen houden ; kosten betaald Ü1 het f/ leesclullts 
'\Vaar-die eerst \vas. 48-o-o 

5. Hulpgeld -van eene buitengc\vone belasting 
yoortko1nende- aan eenige poorters die in staat niet 
'varen hunne soldaten den kost te ge Yen. I 143- I I -6 

6. Den n1essagier voor brieven geelragen te 
Anhverpen naar Don1 Frederico (I3 dagen reis). 

I5-I2-0 
7. Kosten van vervoer van personen en zaken1

• 

III-5-o 
8 . Anthuenis De Yoldere, voor eene reis naar 

Ant\verpen om aan Don1 Frederico eenen brief 
te bestellen Yan,vege kapitein Sallasar, bericht 
gevende van de gevangennetning van Jan \ T an 
Reinsdorp, zeeroovers2

, en ant,voord verzoekende 
(7 dagen reis). 24-0-0 

g . Hubrecht Lauers en Kaerel Parent3 , heel
n1cesters, voor « curatie >> gedaan aan zekeren Jan 
Van Brugghe, bijgenaatncl Zwa1'Ü~ Jan, die in de 
tnaancl oogst door de Spanjaarden gek'\vetst was 
ge,veest. 6-o-o 

10. Hulpgeld aan de beenhou\vers, voor het 
verlies op het vleesch, aan de bezetting geleverd, 
'""aarvan de kapitein (Sallasar) « het n1agistraet ... 
« bed,,~onghen heeft an de soldaden te doen uut
<< leveren )) het osse-, koei-, kalveren-, schapen
en « \Yeeren >> vleesch aan vern1inderden prijs, 
( 5 s., 8 g . voor elke koe i of elk en os, I 2 g. voor 

• 

elk schaap of kalf): 
Vinchent Olaere, 
Jan z,vancke, 
Pieter Roels, 

Ioo schapen en 20 koeien ; 
6o >> » 20 » ; 

66 >> >> I 5 >> ; 

Pieter \ lande Linde, 
Jacques Toors, 
Jan :rvielebrecht, 
Gillis T oors, 

33 
36 
8 

35 
PieterVan Pamele, IO 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

(1) Wij trekken hier artikels 7-11 en 14 samen. 
(2J Zie verder. 
(3J Zie geslacht Oli,,iers. 

)) 

)) 

)) 

• 

' 

2 kalvers; 
9 koeien; 
2 )) • , 

en 2 kalYers; 
435-12 
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rr . Hulpgeld aan A~THUENIS M UENICX, voor 
voor Ycrlies op het brood, nogn1aals bij dwang 
aan de soldaten der bezetting aan Yerxninderden 
p rij s geleverd ( 5 n1ijten op elk pond ' vit b rood en 
3 sch . t e ' veek voor zijnen dienst) ; 3g-ti8 pond 
brood . 448-I 2-6 

1 2 . Pieter R oels , YOOr leYering Yan 37 steen 
en 4 r 2 pond keersen YOOr de guardia. 56-I z-6 

I 3. T ering en d ienst skasten Yan kapiteinen en 
« alferesen » . I ) l(apitein Sallasar : 764 I /2 pond 
schapenvleesch, aan 23 s . 4 g . het I OO pond ; 
Ir Sg I / 2 pond koeivleesch , aan 14 sch. 7 g ., en 
22 I / 2 pond kalfYleesch . 2I 0-8-o 

l{iekens , geyogelte , Yisch , pasteien, suiker, 
specerij en bot er . 267-I 7-6 

N . B . Ongerekend : olie, azijn, hout, zeep en 
keersen; ook de kost eener keukenn1eid, gedurende 
den tijd d at de kapitein bij Nic . Le Roy t en huize 
lag (tot I o oogst). 

Bier (keyte; klein bier, « 's heer en bier )) ) aan 
Sallasa r geleYercl (I I I/2 tonnen en 246 I/2 s toopen). 

76-ro-o 
Brood (geleverd door A?\TH. MUE:\ ICX). I 3 r-r 8-4 
RunclYleesch (geleYerd door Ad . Maes en J an 

B ailleul). 4-I8-o 
Schapenyleesch (gele, ,.erd door J. l\Ielebrecht). 

0--t3-6 
Rijnsche en Orleaansche ' '"ijncn (geleYerd door 

A . D e Voldere) . I o8-Ig-o 
Betaald aan denzelfden D e \ T olclere, voor 

scha penv leesch, een konijn , cc harders )) , en een 
nocn1naal voor den alfere « die t zynent quan1 eten 
<c bv last e van den voornoen1den Sa llasar, n1idts 
« d; t hy zyn n1aeltyt ged aen haddc >> . 7-4-6 

Aan Anthonyne, vrou\Y Yan G'Yydo Aerboutt, ... 

on1 Sallasars n1ar kt t e doen en zijn linnen t e 
'Yasschen. 2 4 -o-o 

Anth. D e \ ,. oldere, YOOr het onderhoud Yan Yier 
peerden, t en dienste van Sallasar en Yan zijnen 
alfere, van 7 juni tot I g october. 288-8-o 

K osten der genezing yan den kan1erling-secre
t ari s van d en kapitein en van den di enst van zij nen 
(( hooftn1eester )) en drie dienaars alsn1ede van den 
soldaat t e J an Vandere's . I 23-I4-0 

Verlies op z55 rijf~sdaalders aan den kapitein 
geleend, den 22 mei I57 I . z5-Io-o 

« Theer o-eit )) betaald aan den kapor aal en 
8 soldaten t> die den I 4 oogst den kapitein en 
2 andere personen van het ingebracht roofschip 
naar Brussel voerden. 62-o-o 

-------
(1) J(omt la ter voor in h et gebeurde va n 5 oct. I572. 

2) K apitein Goncaille D oua le : vleesch , brood , 
bier en zout. N . B. Ongerekend de azijn, olie , 
kcersen, zeep, hout, keukenn1eiddienst, enz . , ge
durende den tijd Yan zijn vcrblijf t en huize van 
N IC. \'ELI~CX. 58g-g-6 

Onderhoud zijner 2 peerelen bij L. l\1aes, ,,·eerd 
in den Papegaai. I S4-I6-o 

T eer1ngskosten Yan I:Iernande N ieto, << a lfere » 

(vleesch , bier , brood). 356-Ir-6 
Iden1 ten huize Yan A . De \ 7olde re, t en tij de d at 

hij kapitein \Yas der eerst e con1 pagnie genaan1d 
(< besoingnes >> , de,velke vert rok 1net de aankomst 
der 2 andere con1pagniën ( en.gelsch bier en ,,·ijn). 

2I-6-6 
Id. ten huize Yan ·Nic . VELI~cx , ' vaar dezelfde 

eerst logeerde , Yan r g tot 3 I n1ei, voor d en kost 
Yan denzelfden en Yan zijne <c can1araden )) , 
benevens 2 n1aaltijden genon1en doo r Goncalle 
D onale en zijn gezelschap. I r z-3-6 

I 4 . Geld geleend aan de soldaten door de 
poorters die ze huisYestten . 54g-3-o 

N . B. Hier niet n1edegerekend, als n1oetende 
door llen H ertog terugbet aald \VOrden . 

r 5. T oelaag aan den pachter Yan het bakkers
accijns , Yoor het derde zijner pacht, \Yegens br ood 
o-eleYerd in het an11nonitiehuis der soldaten , YOor b • 

't ' velk geen accijns is bet aald ge,veest. 
N . B . Betaald aan Pi eter Van Ronne, borg Yan 

Pietcr \ 'an B oten1berge, pachter van dit accijns . 
rS-8-o 

I 6 . T oelaag aan J oos F ys , pachter Yan het 
huizeken, st aande aan de deur van het Schepen
huis, hetvvelk hen1 de soldaten hadden afgenon1en 
t en dienste v·an hunnen << ' vapenschuer der >> . 6-o-o 

I 7 . D ienst Yat:. sr L ode,vyck (( gehouden ende 
c< o-eclaen hebbende de soldaden de an1n1onitie van t:> 

c< huerlieden '''"Yne >)
1

• 42-o-o 
r8 . Pieter \ ,.an den Dyckc , ' viens huis n1en 

aebruikt heeft t ot \VOOnst der spaansche lichte 
b 

Yrou,Yen of << putaynen >> , en die boY en dien het 
brandhout heeft geleYerd en d e soldaten 1nct kar 
en peerd gediend. I 5- I 2-o 

Ig . Christoffels \ 1an den D ycke , \vien de andere 
con1pagnie voor hetzelfde doel een zijner huizekens 
neYens de « Yierschare )) afgenoxnen hadden. 
(Zonder de schade t e rekenen aan het hui s toe
o-ebracht en den kost van 2 soldaten n1et eene t:> 

vrou'v en een en cc n1onsatjo )) ). 36-o-o 

(I) Fl• 77 : « D ewelcke servitien h y overgestelt hadde Anthuenis 
« M uen icx, jn r ecompense dat hy a ldaer met zyne wyf\'e ende 
« een monsatjo (ki11d) de cost gehad t heeft ». 
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. 
20. Huur van tin, ten dienste der kapiteinen en 

alferesen, '~.rier gasthofmeesters geen 6n genoeg 
daartoe bezaten. I 8-o-o 

21. Aan de V\7edu,ve van Bertehneeus De Land-
111etere, voor de huisvesting en den kost van 
2 soldaten en een en <c 1nonsatjo », zijnde daardoor 
n1eer belast ge,veest dan een ander poorter. 3o-o-o 

I-Iet rekeningsken bedroeg de son1 van 5638 pond, 
12 schellingen en 4 pennjngen parisis ; en het 
stedelijk budget bestond 1naar uit iets n1eer dan 
2o,goo [ ontvangsten dit jaar 1 ! In de rekening 
\varen de kosten niet begreï)en, geçloogd door de 
burgers in \vier hui~en de soldaten gehuisvest 
hadden, aangezien, zegt de tekst dezer rekening, 
« de 1neeste menichte van dezelve poorterie de 
« voornoemde soldaden den cost ghaven van eten 
cc ende drincken, on11net bernlieden jn payse (v1'ede) 
« te bly' ·en » . 

Nutteloos geklaagd bij de regeering: er \vas 
geen geld 2 ! Eene <c on1n1estelling )) \verd gelegd 
op de po0rters en În\voners, die 111et geene soldaten 
bel.ast \Varen ge'\veest, ter hulpe van de andere 
« de 1nacht niet hebbende >> die te onderhouden. 
Zij bracht grg [ r r s. p. op3• JAN KIEN \Verd 1net 
de uitdeeling van dit hulpgeld belast. 

IVIoet n1en ver,vondercl zijn dat de ,,·ethouders 
• 

al deden \Vat zij konden 01n 'ran zulk eene 
bezetting verlost fe ''"orden ? Pas eenige '\veken 
Jagen de Spanjaarden hier of zij zonden - den 26 
der n1aand juni 157 I - \veder hunnen pen;;ionaris, 
]ACOB ÜLIVIERS, naar Ant\vcrpen, al\vaar het Hof 
zich toen bevond, 0111 den Landvoogd er toé te 
be\vegen de stad Oostende en hare În\\'"Oners van 
cl ~ huisvesting der t\vee con1pagniën spaansch 
voetYolk te ontslaan, « regart ne1nende up den 
C< schatnel en staet Yan de Y00fl10C111de stede, t J-ast 
« Yan de dicaigen daerjnne die · by den laetsten 

( J ) De stad ontleende te Antwerpen cene som van 2400 [a. 12 °/0 

- een interest die eene op.merl<ing vanwege de Commissarissen 
HÎll0kte 1Heg·. 37394· fo 12 v.). Op hare aan\·raag belastte de 
stadsgTiffier (N. Leroy) cene hofst~de te Clemskerke met een bezet 
van ~64 i. den penning· 16. om die som aan de stad tegen eene 
sdnddbckentenis ter leening te ge,·en. 

{2) Het volgende, geschre\·en door Jan De Croy naar den Land
"oog·d (Hulst, 3o juli 15ï3) doet ~ien dat de soldaten nu en dan 
tnaar mageren kost kreg-en. \ 7an de noodige betaling der sold3.ten 
sprekende : « Les soldatz s en vont journeHement sans congiet, 
<< teldement que en aulcunes compaignies principallement celle 
u qui est en guarnison a Lescluse, y at fort peu de gens pour ne 
« pouoir auoir au dit lieu nul credit, estant la Yi'Ue trop pauvre, 
« com1ne est aussy cellc qui est en o-uarnison a Oostbende. » 

(Hijksarchqef, Rekeningcnkamer. Liassen van briefwisselingen 
(Lrttt·rs r.lo~ tsJ , n•· 1Jo). 

(3) 3739~ I fQ IJ V. 

• 

• 

« hooghen Yloet ghe,·allen ''ras, n1etgaeders van de 
« schan1ele visschers die, over1nidts de rooveric 
cc ter zee ghebeurende, ghesecludeert \Yaren on1 
c< haer costen te n1oghen \Vinnen )> 1

• Het ant\voord 
luidde dat, zoohaast de nood der piraten (z :le
rooyers) zou opgehouden zijn, de bezettingkorpsen 
zouden 1nogen Yertrekken. Ziedaar al \Vat de 
Pensionaris ge~rijgen k.on. Dat \vas bijkans zoo
Yeel als niets. Den 22 oogst nieu\ve stappen. 
Dien dag yertrok de stadsgriffier Nicaisin Le Roy 
naar Brussel, in gezelschap van Anthonio Splinter, 
secretaris Yan graaf Affietadi - die zich nogal 
1noei te getroostte 0111 'de stad in hare pogingen te 
doen gelukken, en Dotn Frederico en andere 
hovelingen belangstellend n1aakte ten gunste der 
stad2 

- met brieven << van fa,·eure » gericht tot 
gezeiden Dotn Fredericoen andere kapiteinen, 0111 

het yertrek der soldaten nogn1aals af te vragen. 
De zending van Le Ro)'' leverde eenen voldoenden 
uitslag op, doch niet zonder « groote so1licitudc 
ende labeur )> . De t\vce cotnpagniën kregen beYel 

de stad Oostende te verlatcn3 , al\vaar zij voor
zeker geen aangenaan1 aandenken élchtet:lieten. 
Of de Oostendenaren tevreden \Varen \vegcns het 
vertrek hunner « bescher1ners »I 

Het \Vas echter slechts voor een goed jaar dat 
de stad zich over vrijdon1 van bezetting verheugen 
n1ocht . De gebeurtenissen van october rS72, \Vaar

van het Yerhaal verder voorko1nt, '\vas in de 
gedachte der regeering een gcnoegzatnc reden 01n 
Oostende \Vederon1 met cene bezetting te belasten. 

Na eerst n1et de Spanjaarden kennis ge1naa kt te 
hebben, mocht~n de Oostendenaren kennis maken 
n1et de \Valen . Kapitein l\'Ianny k'van1 den 12 

dece1nber r5ï2 te Oostende liggen n1et een venelel 
'Yaalsche voetknechten 4 • 

Toen l\1lanny's bezetting hier een half jaar op 
de kosten der gen1eente gelegen had, hetgeen niet 
langer 1neer n1ogelijk \\'as, vroeg de \vet 0111 
dezelve vervangen te zien \Vorden door eene 
con1pagnie Yan de \i i er I.,eden5 • J)it verzoek \verd 
inge,villi-gd . ] onker I) i eter Van J)cstinghen kreeg 
bevel, 'an,vege den graaf van Rceulx, kapitein 
!V1anny te YCr\·angen, die 111et zijn volk OlJ de y}oot 
geroepen \vasö. N au\velijks \\ras hij hier een paar 

(1} Rek. 1571-72. fo 48. 
(2) Rek. I57I ( Reg. 37394), fo 44 \'. 
(3) Ibid., fo 57 vtrso en volgende. 
(.t} Reg. 37395 (Rek. I572-73J, fu 37 v. Z1e ook 37397, fo 46 v. 
(5) Ib., fo .._3. {R . 37395. 
(6) Reg. 373g5, fo 38 v. 24 februari 1573). 
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,vel,e11 of J 0 11];:er J an D'01·,1ael, lL1ite11ant , ,an de11 
]1ee1· Va11 P1·0,1e11, l, ,~ra111, d en 8 111aa1·t 1573 , het 
b e, ·el a,,erne111e11'. P e11sio11aris ÜLIVIERS, die 1net 
l1et indie11e11 , ,a11 het , ·e rzoe];: 01n l1et , ,ertrel;: , ,a11 
];:apitei11 M anny en zij11e soldat en gelast Vi1as 
ge,,,eest, , ·roeg ool, , i11 clen loop zij11er 1·eis , ,an 
22 111ei 1573, na111e11s de ,vetl1ouders , cle t ert1g
beta li11g der l1ooger 111edegedeelde 1·el,ening , ,an 
l1et onderl1oucl , ,an S allasar 's e11 D ou aille 's 
spaa11scl1e soldat en en gaf aan de11 Co111111ies 
D a111!1oudere , , ,an l1et Financie,vezen, afschrift 
die1· 1·e];:e11ing, cc ,,,esende desel,,e 1·equeste , ,an 
<< di e1·e 0111111e. daer of t e ,1e1·,vacl1t e11 op o1·tunite)rt 
<< , 1a11 t)rd e >> 2

• 

K apitein M an11y liet juist ooi, gee11 zeer aan
genaa111 aa11denl,e11 acl1ter zicl1. D e11 3o 111aart 
1573 , op b e,·el ,,an den gou,,erneL1r,·an Vlaa11de1·en, 
lee11de de stacl Ooste11de aa11 di en o ffi c ie1· eene so111 
, ,an 1322 pond p ari sis-tegen ee11e door l1em onder
teel,e11de scl1uldbel,ente11i s - t e11 ei11de he111 de 
b etali11 g t oe t e laten ee11e1· h al,,e 111aa11d solde aan 
zijne co111pagnie voetl, necl1ten, en opdat de bezetting 
, ,an toe11 af op eigene l,osten zoude le,·e11, zonde1· 
d e be, ,oll, ing nog lastig t e , 1a lle11 , di e de gezegde 
co111pagnie 111ee1· da11 nege11 ,vel;:en, en de honderd 
<< !1arqueb ousie1·s,, , ,an cle11 l1eer \ Tan Pro,,e11, 011der 
l1et l)eleid , 1a11 J ehan D '01·, ,ael, vij f ,vel;:en lang 
onderl1oude11 l1ad". I{apitei11 M a1111y l1ad schri ftelijl, 
beloofd cle geleende pen11inge11 t erL1 g t e bet ale11 
,,,a1111ee1· l1e111 cle ];:011ing , ,001· zijne die11sten 
zou , ·olcloe11. Of de st ad l1are pe11ni11ge11 t erL1 g
l)el, ,~,a111, zulle11 ,,,ij , ·erder zie11. Va11 ee11en 
a11dere11 ].;:a11t b el, ,,,a111 z ij 111ed el1ul11, 011der vor111 
, ,a n le, 1e1·i11 g , ,a11 b1·a11dl1out , ,oor de ,vacl1tl1ui zen 
d er b ezetti11gs-co1n p agni e, eer st, na , ·e1·scl1eicle11e 
011derl1a11delinge11 e11 op be,,el , ,a11 den Gou,,erneu1· 
, ,a11 \ Tlaande1·e11, geclL1rende 2 111aa11den , ,an,,,ege 
de stede11 Ü L1clenb t11·g c11 Gl1i stel (februari 1573+) , 
ve1·,1olge11s , ,a11 \ 'er scl1eicle11e dorpe11, ,,,aar l1et 
l)randl10L1t O\'er,·loediger ,,,as e11 ,,,ie1· i11,vo11er s 
, ·a11 cle scl1aarscl1l1eid , ,;,,n l1out t e Ooste11de 

(1) lb. f0 39 . Er \'alt hi er te b emerke11 dat de stappen aan
o·e,vend door P ensionar is Oli viers tot het bekomen van het 
" ver trek va11 kapitei11 11/I anny (l~ek. 1572-15 73 , f0 43) ten onrech te 
n1oeten aangegevc11 g·e,vees t zijn op de dag·teekening van 22 mei 
1573, te11 aanzien der feiten h ier vermeld op 24 februar i en 8 maart 
1573 . Zie ook f0 49 . 

(2) Reg. ':!7395, fo 43 v. 
(3) Reg· . 37J95, f0 49 v . en 10 v . - D ie som ,verd in de stads

reken ino- 1572 in u ito-ave11 o·ebracht om « jn memorie te blyven 
" " " ,, van tselve naermae ls te repeteren de commoditeyt vallende"· 

(4 ) Reg. 37395 (1572), fo 38 v. Vertoogschrift van Oostende . 

gebrui];: 111aal, te11 0111 die bra11dstof all1i er t e l,oop te 
stellen, na1nelijl, Eerneghe111, I cl1tegl1e1n, Couc];:e
laere en Aertrycl;:e (111ei en ju11i 1573 1

) . D e st ad 
l1ad zic l1 t e die11 einde t ot den R aad ,,an Staat t e 
B1·ussel geVire11d i11 de 111aa11d 111ei, die l1aar verzoel, 
scl11·ift 11aar den R aad van Vlaanderen zond. D e 
R aad b e,,al aan l1et Vrij e j de l1oofdn1anne11 , ,a11 
gezeide parocl1iën of ge111eenten t e 011tbieclen en 
t ot deze 111edel1ulp aa11 t e zetten 2

• 

D e11 5 septe111b er 1573 !(,,1 a111 j onl;:e1· J acques 
Va nl1ecl,e, .1-:apitein e11 zijn lieL1te11ant, gezonden 
van,vege de11 g1·aaf Va11 R ceL1lx , gou,·erneur , ·a11 
Vlaa11cle1·e11, 0111 hier in bezetti11g te ligge113• 

D e geldelijl;:e politie];: , ,a11 Pl1ilips' , ·er tege11-
, voordi ge1· in cle N ederl ande11 ,vas zoo niet clc~ 
, 1oornaa111ste, toch , ,001·zel,e1· eene de1· , ·001·
naa111ste grie,,e11 ,~1ell,e he111, op stoffelij l;: gebied, 
\1/erden t en last e gelegd. D e ni eL1,ve ,1er st erl(i11 gs
,,,erl;:e11 dooi· Al,,a gebou,vcl en l1et onderl1oud , ·a11 
z ijn t alrij];: leger t1·ol, l,en ,,,eldra de Staats];:as 
d1·oog. Na eerst t e , 1ergeefs l1ep1·oefcl t e h eb b e11 
de i11stelling ,,an de11 1oe11 e11 2oc11 p e1111i11g , ,an cle 
st at e11 's lancls t e , ,erl, rij ge11, s telde de H ertog \'a11 
AJ,,a di e zelf i11 - t egen l1et r ecl1t cle1· , ,ertegen
,voorcligers der onde1·da11e11 , , ,rijelij ];: e11 op bepaalcle 
tijdstippen de ope11bare lasten t e st e1111n·en. V1·ucl1te
loos 1:1oog·den l1e111 stat e11, st ede11 , 1·aadsl1ee ren e11 
geest elijl, l1eid - onder a11dere de dri e Bisscl1op11c11 
, ,a11 Vlaa11d eren (BrL1gge , I per en Gent) de onrecl1t
, ·eerclig l1eicl e11 de 11adeelen, , ,oo r l1a11del e11 11ij,·er 
l1eicl, , ·a11 di e11 l1atelij l;:e11 111aatregel te ,1er too11c11+. 

In Vlaa11dere11 Lijzo11clerlij ];: ,,,e1·d er o, ·cr de 
11ieu ,,,e geldelij k:e 111aatregels ge111orcl. Ee11e , ·er
gaderi ng greep de11 3o octobe1· 157 1 t e N ieL1poort 
p laat s, 0111 t e c< acl ,,isere11 >> 11ope11s l1et pla];:];:aé1t 
, ·a11 de11 tie11 cle11 p en11i11 g , i11 betrel, l, i11g t ot de11 
l1a1·i110· e11 cle , ·iscl1. I{ racl1te11s bes lL1it in cli c'. t:, 

l)ij ee11l,0111st ge, ·at , b1·acl1t elk:e stad , in cle , ·olge11cle , 

--- --- -------- --- - - ---

(1) Zelfde r eg., fo 43 . 
(z) S taatsarchief Ge11t, B r ief,visseling· van den Raad Yan Vlaa11d . 

Bri ef van de11 I~aad van S taat (9 j uni 1573, in ' t fr. ). Id. van de11 
Raad van Vlaanderen (12 jun i 1573, vl. J aan de sche1)ene11 
van 't Vrije. 

(3) Rek , 1573-74 (Reg. 37396), fo 44 : « . . . Hier g·hezonden by 
« mynheere den g-ra ,·e van Rret1lx naer t vertrecken van de11 
« cap ite)' n Mann)' " • zeg·t de tekst. Doch hoe d it laten bestaan met 
di en ,·an 24 februari 1573, hoog er vermeld? 

(4) L es H ug11r11ots rt les G11 e11x , II , b l. 395 en ,·olg . 

• 
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hunne havens niet yerlaten ; aldus schreef I\ichard 
Clough, zinspelende op Zeeland 1 • 

In Engeland \Yas de stiel Yan zeeroover toen ten 
tijde juist niet zeer n1isprezen ; \Yel integendeel 
zou 1nen n1ogen zeggen. In h et jaar r 563 \iVaren er 

• 
in de YÎer zeeën die Engelanels kus ten bespoelen 
niet 1ninder dan 400 bekende zeeroovers , \vaar 
onder vele tot deftige fan1iliën toehoorden2

• 

De Engelsche zeerooyers , die den adn1iraal 
hunner r egeering al hunnen kant hadden3 , vielen 
de Spaansche en N cderlandsche zeeYaarders en 
vi sschers op het lij f, even alsof zij n1et vij anden te 
doen hadcien. D en ro Juli I 56o, op voorstel der 
stad Oostende , greep er eenc Yer gaclcring der 
Drie Zeesteden Yan \ Tlaandercn plaats 0111 Inaat 
regels te nen1en ten geYolge der P1'edatieu, spoha
tien en itrvasieu der Engelsehen ten nadeele der 
vlaan1sche Yisscherij in de laatste « korfreis » . Of 
er inderdaad ge\Yichti ge n1aatregels genon1en 
\\"er den, is ons niet b ekend. \ Vaarschijnlijk n een. 
D e toestand duurde echter Yoort : de E ngelsehen 
spaarden de Vlaan1sche visschers niet, voornan1e
lijk Ü1 de « dogghevaert )) van het jaar I 56 I . 

En ~'erkelijk, in de eerste helft van 't jaar I56r 
ber..oofden z ij verscheidene Oostendenaren. JA~ 

THIESSE en A 11dries Geleins - vertelden dat zij t e 
Boston zijnde, \\rillian1 J ohnson zijn ra oversschip 
zagen gereed n1aken, denzelfden die een jaar 
Yroeger het houtschip geroofd had Yan zeker en 
Adriaan D haene Yan Zierikzee, cl e"T.,relke te Boston 
ten geYolge zijner \YOnclen OYerleed. T er,vijl hij 
zijn schip aan 't reeden "\Vas , hoorden zij 't Yolk 
zeggen dat hij zich tot den zeeroof bereidde : 
« Ah ! J onson, J ons on )) , zei n1en, « \vaaroin gaan 
roovcn en buiten op zee , gij hebt zulks toch nj et 
nooclig ! )> 

Den I Juni Yan gen1eld jaar k\\ran1 het schip 
Yan NIKOLAES \ TELIXCX Yan de vi schYangst in 
't noorden, na zes \Yeken re is , terug , toen het in de 
nabijheid der engelsche kust door de be1nanning 
yan een Z\Yart schip \Yerd aangerand. Tien n1annen, 
n1et Z\\reerden, bogen, pijlen, Z\varte « bills ) > en 
ander rooverstui g ge\vapend, sprongen aan boord. 
Zij ontnan1en de Oostendsche visschers hunne 
kleedercn, braken hunne vischtonnen open - ter 
uitnen1ing van I 8 tonnen die aan hunne opn1erk-

( I ) Ibid. bl. 263 (7 maart r563 ' . 
( 2} E uglislt h is torica[ RetlitftJ, J u li 18g r. 
13) « . . . l*Amira l, p ar son avarice et se.; r obberies, qui laissent 

« fa ir e sur les bons m a rch a nds . . . >> Brie f \'an d' A.ssonlevi lle) 
17 april r563 (Rtlations polt tJqzus des Pays-Bas d de l'Augläcrrt, JII , 
bl. 333). 

zaan1heid ontsnapten - en roofden boYen de 
40 tonnen gezouten vis eh, 200 lengen, 3oo « stapel
visch )) , 200 cool es en 2000 « carteringhen »,benevens 
al hun tui g . N a de ben1anning t\vaalf uren in de 
kiel van het schip gehouden te hebben, deden de 
roovers ze van plaats veran<.leren, ontna1nen hun 
nog iets Yan den spijsvoorraad en de uitrusting en 
verli eten ze, zeggende : <<Vaart nu naar Vlaanderen 
terug en draagt aldaar dit nieu\vs n1ede » . lVl en 
schatte de geroofde voor,verpen op 85 ponrl 
vlaa1nsche n1untr. 

In de n1aand n1ei van het zelfde jaar \Verd het 
schip van ADRIAEN VELTERS (of VELDERS), van 
de korfreis t erugkeerende, door t\vee Engelsche 
r ooYer sschepen achtervolgd, van den noen tot 
's anderdaags 's morgens. De schuin1ers ontna1nen de 
visschcrs I 2 tonnen vis eh, Suo stukken «sta pelYisch )) , 
de drie \' Ïerden der koppels lengen en 16 kabel
jau\ven, alsmede hun tuig . Bij het opko1nen Yan 
een on\veder Yerlieten zij het Oostendsch schip, 
het,velk zij al "\Vegvarende beschoten 01n de 
ben1anning den lust te benen1en hunne aanYallers 
n1et de oogen te vervolgen en te erkennen . 

T e Sinxeni56 r we rd NIKOLAES VELINCX'sschip 
andern1aal aangerand, ook in de korfreis , door de 
bcn1anning Yan een Engelsch rooYersschip - dat 
het Yoorkon1en had Yan een visschersvaartuig -
na op hetzelve eenige ge\Yecrschoten te hebben 
gelost. D e Engelsehen - die ge,vapend \Yaren 
- sloegen de Oostendenaren, Yoornan1elijk den 
kapitein, VI)( CENT KIE~ , en ontnan1en hun t,,,.ee 
tonnen kabclj au\v. Op het zicht van t\vee nader ende 
schepen haastten zij zi eh n1et hunnen gering en 
r oof uit de Yoet en te n1aken. H et verslag Yan 
een onderzoek nopens die zaak, gedaan door de 
schepenen Yan Oostende , ,, .. erd naar Engeland 
gezonden2

• 

N ogn1aals op voorstel der schepenen onzer 
stad, Yergaderden de zeesteden te Nieu poort, den 
20 juni Yan gen1elcl jaar (r56 I ). Men besloot eenc 
afveerdi ging te zenden naar het Hof van Brussel 
on1 van den vorst <( provisie ) > t e beko1nen . D e 
regeering gaf aan de afgeveerdigden der Drie 
\

7laan1sche Zeesteden gesloten brieven, gericht 
tot den Afgezant van Philips II bij het Hof Yan 
l{oningin Elizabeth, den Bisschop van Quaclra" . 
Hierop nieu\Ye bijeenkomst in de hoofdstad der 

---- - ----------- -- - -----

(r) Arch ief van Londen . 
(2) Ilndem. 
(3) Rtlatious politiqtus dts Pa)'s-Bas tt de l'A ugltttrn. sous lt: 1égtmc: 

dt Phrlrpft IJ , lil ~" B 0ekdeel, bl. 51g-533. 
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kuststeden, den I juli, al\vaar besloten ,,·erd in 
persoon deze brieYen aan den Afgezant te gaan 
bestellen, on1 hare stent te Yoegen bij deze van de 
N ederlandsche r egeering. Inderdaad, den3juli I 56I, 
Yoercn de afgeveerdigden van de Drie Zeestedén 
naar Londen. J)e zaakgelastigden Yan Oostende 
\varen NICOLAES \ TELINCX, burgenleester en GILLIS 

BusscHOP, schepen. Het doel dezer yoetstappen 
''ras drievoudig : be~traffing der plichtigen, Inaat
regelen om de herhaling van diergelijke da~d
zaken te voorkernen, en eindelijk - doch hier 
verraadt de tekst eene zekere t'vijfelachtigheicl 
nopens den ge,venschten uitslag - schadeloos
stelling der beroofde visschers. Dank aan de 
tusschenkotnst _van den Bisschop van Quadra die 

• 

den brief der N ed_erlandsche regeering in de tegen-
'voordigheicl der afgeveerdigden van Oostende, 
Nieul!oort en Duinkerke aan d~n Raad der 
engelsche YOrstin bestelde, ~rerden van\vege de 

... 
regeering van Engeland zulke tnaatregelen ge-
notnen1 « datter tot nu toe gheen clachte 1neer 

• 

>> gheco1ntnen en es' >>, zegt de rekening van 
()ostende. De reis kostte, \Vat onze stad betreft, 

• 

alles.1nedebegrepen, eene son1 van I 12 [ 12 sch. 
• • par1s1s. 

De verbetering \Yas Yan geenen langen duur; 
• 

Den 3I juli !563 houden de schepenen der Drie 
Zeesteden eene vergadering te Nieupoort · Of!l 
« provisie >; te Yragen << up de predacien ende 
<( ende spoliatien gheclaen de visscherie van 
« \ Tlaendren ter • voorreyse zo 'Yel van de 
« Inghe)s.chen als de Franchoisen >> 2

• 

In de laatste dagen der n1aand oogst !563, voer 
een schip van Oostende naar Frankrijk, geladen 
n1et iets 1neer dan 20 last haring en draogen visch, 
on1 YÇ)Or rekening van BERTOL~IEEUS JvluENICX, 

J,ff illeuz Bailleul en Jacobus De 111ijstere (den 
jonge), poorters Yan Oostende, te Rouaan verkocht 
te 'vorden. Tusschen !(ales en Doever \vierd het 
tot drie 1nalen door Engelsehen aangerand, eerst 
door een vaartuig van D~eYer, de Zeven Sfeerten 
genoen1d, \Vaarvan de be1nanning vier tonnen 
Yisch roofde ; YerYolgens door den Engelsehen 
Adtniraal : deze nan1 t\vee tonnen visch en onder
halve ton haring ; daarna, niet ver van Dieppe 
door een schip van Hastings, dat het Oostendsch 

( 1) \Vaarschijnlijke zinspeling op een bevel van Elizabeth, in 
september I 563 uitgegeven. waarvan zij spreekt in een schrijven 
tot DoktorDale (Relatious politiquts (enz.). 27 deèember I563). Rek. 
Nieupoort 1S61, fo 37 v. · 

(2J Rek. t563, fo 41 v. Rek. Nieupoort, fo 32 v . 

• 

vaartuig, naar deze laatste haven Inedevoer en van 
daar naar Pamele, na de lading haring en visch 
te Hastings gelost te hebben. De zeerocvers 
,,,.eigerden Yolstrekt teruggaaf te doen en " rilden 
zelfs den kapitein de verklaring ~fd,vingen dat de 
lading aan Fransehen toehoorde. Een klaagschrift 
"\Yerd door de \Vethouders van Oostende aan de 
Hertogin Yan Par1na gezonden die het dadelijk 
aan de Koningin Yan Engeland' overzond en daar
over schreef tot Luis Rurnan. 

De schade aan de onderdanen van Philips II, 
zoo van de Nederlanden als van Spanje, sedert 
den aanvang der beroerten van Frankrijk en 
Schotland, toegebracht, beliep tot boven de t\Yee-. 
honderd duizend kronen2 

• 

lVIet het jaar I565, nieu\ve klachten. Een 
latijnsch vertoogschrift \Verd door de Drie Zee-

• 

steden, den 26 oogst I565, gericht tot de 
afgeveerdigden des konings, die toenn1aals tnet 
die dër Engelsche regcering 1n onderhandelingen 
\Val en, te Brugge, op het stuk der rooverijen van 
beide zijden gepleegd3 • \ ' ruchteloos, Ycrklaarden 
de Zeesteden, \Yaren tot dan hare klachten 
gebleven bij den Koning Yan Spanje en de 
Koningin Elisabeth, nopens de schade aan hare 
v1sscherij toegebracht. Zelîs op het oogenblik dat 
de onderhandelingen plaats hadden, ging het er 
van langs 0111 slechter : rooverijen geschiedden in 
het zicht der havens. Den 4 oogst jongstleden \Vas 
een Duinkerkenaar, die ter haringvangst uitgevaren 

• 

\vas, door eenen engelsehen zeercover - \viens 
schip veertig ge,vapende tnannen aan boord had
aangevallen ge, veest : vangst4, tuig, levcns
Iniddelen·, alles \Vercl gerooftl. Omtrent denzelfden 
tijd \Varen een ander I)uinkerkenaar en een 
Nieupoortenaar slachtoffers van dergelijke \van
daden. De Drie Zeesteden yroegen dus spoedige 
schadeloostelling, opdat de zeevaart n1ogelijk zon 
\vezen en voornan1elijk opdat tnen den besten 
vangsttijd des jaars niet verliezen zou. I )en 
t\veeden septetnber nadien zonden Montague 
Watton en Huddon dit vertoogschrift aan den 
Privaten Raad van Engeland, n1et verzoek een 
spoedig gevolg er aan te geven, daar zij (de 

(1) Rtlattons politiqzus, III bJ. 52g-53o: brief van de hertogin tot 
Elizabeth en Luis Ru man (Brussel 10 sept. I 563); bl. 5Jz: bril!f van 
Luis Ruman tot de hertogin van Parma LWindsor, 24 sept. I56J). 

(2) Ib. 17 april x563. 
(3i Archief van Londen (State Paper 0/fict). 
(4J 9 Last haring en 3 last andere soort van visch = 200 pond in 

vlaamsche munt. 
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Engelschen) dagelijks dergelijke klachten \vegens I 

de Vlan1ingen hadden in te dienen. De in het ver
toogschrift ver1nelde daadzaken \varen, verklaar
den zij, des te hatelijker, daar zij geschied "'raren 
gedurende de Yergadering der coininissarissen, in 
maart I 564. Die coininissarissen hielden hunne 
Ycrgaderingcn te Brugge. In de opgave der feiten 
\Ycgens de,,·elke de Engelsehen klaagden Yindt 
n1en, \Yal Oostende betreft, de inbeslagneming Yan 
eenen « Crayer >> (soort Yan vaartuig) te Oostende 
0111trent den eersten januari I 568 1

• l\1en \Yeet hoe 
de ({ Conferenciën >> uitgesteld, hcrnieu,vcl en Yer
broken, door de Engelsehen afgebroken \verden, 
,,·cgens het gedrag van l\1argaretas afge, .. eerdigden 
beleedigcl . lVIen vreesde alhier dat \ 7laanderen zich 
te sterk aan de Engelsehen zou hechten2

• 

Dat tie visscherij Yan Oostende en Yan de Vla
lningen in het algen1een haar aandeel had in de 
schade door de Engelsehen Yeroorzaakt, hebben 
\ V ij reeds be,vezen . 

\
1oegt daarhij de talrijke hindernissen aan den 

nccrlanclschen handel toegebracht, op Engelsehen 
boclen1 zelven, onder vorn1 van nieu,ve belastingen 
en vcrbod Yan inYoer onzer nijverheidsvoortbreng
selen, en n1cn zal begrijpen hoc cl at in I 56g de 
n1aatregcls van\vege de rcgeering uit \veder,vraak 
opzichtens de Engelsche nijYerhcid genon1en, 
een oogentlik geYaar leden op cene openbare 
af breking n1ct die natie uit te loopen,l . Het k,,.a1n 
er toch eindelijk Yan af, onder Al 'ra's bestuur, toen 
Elisabcth, on1streeks decen1ber I568, te Plyn1outh. 
de penningen had aangeslagen door den koning tot 
zijnen vcrtegcn\voordigcr in de Nederlanden ge
zonden en deze laatste des,Yege een aanhoudings
bevel uilgaf tegen alle de in Ant\verpcn en Brugge 
zich beYindencle Enge lschen4 . 

J)e I~ertog Yan AlYa zond Christoffel D' .c\ sson
lcYillc naar Engeland 0111 tegen de handel,Yijze Yan 
I~lisabcth protest 'aan te teekenen . Deze scheepte 

( I ) Ftat d(s bzo1 sazszs en Anglettrt·t. Reg. nr 4 02 van het Rijksar
chief. fo 3og "'. « I lier naer volghen de heyschen voor de schepen 
(( en de 'rachten van hel! re mayteyls su bieeten geresteert in de 
« needanden jn den yaere I56S. >> 

<c Fo 3Io vo: Thomas Suuthe ,·an Yermouthe eyst YOor eenen 
« crayer met alle zijne toebehooirten dJe geresteert \\'as te Oystende 
« entrent den eersten J3nnewarye anno I568, geschattop ID [. )> 

(2) ]{en·yn, 1/zst. dt Flandrt, YI bJ. 198. uttg. IS5o. 
(3 1 Hek. x5ó8, fo 3S ; een bode brengt 2 plakkaten op de « diffe

renten )) van Engeland. Rek. I S6g-7o fo 40 v. : piakkaat ,·er biedende 
den koop en 'er koop 'an engelsche Jakenen. De balierekentogen 
van 't Vrije \'er melden l estraffingen \ ' O<. r den \'er koop , ·an enëelsch 

bier. 
(4) Lts Ilugutuots et lts Guwx, ll bl. '?. 17. 

te Oostende in op I I januari I56gx en k''Tam den 
22 te Londen aan, doch de koningin \Yilde hen1 
niet als afgezant ontvangen2

• 

i.Ju en dan echter sprak n1en Yan eenige toena
dering tusschen Engeland en Spanje3 en den 3o juni 
rS7o ko1nt een bode het «traktaat>> Yan Engeland 
brengen-t . Doch t,,·ee jaren later zag zich AlYa 
Yerplicht bij Elisabeth Yan Engeland te klagen 
OYer de ondersteuning door de Engelsehen aan de 
,,..atergeuzen Yerleend5• 

I{oningin Elizabeth zocht n1ecster te spelen in Zee
land uit vrees voor den inYloed en de heerschzucht 
van Frankrijk . Zelfs gaan de Engelsehen zooverre 
dat Ralp Lane tot de vlaa1nsche zeesteden schreef 
in I 5ï26 , on1 ze aan te zetten de hulp der koningin 
of Yan eenen Heer Yan Engeland in te roepen. Het 
Yolgende jaar (I573), toe11 AlYa, bij gebrek aan 
rechtzinnige ondersteuning in Frankrijk eene toe
nadering zocht n1et de koningin Yan Engeland, die 
hare tusschenkon1st in de zaken der Nederlanden 
ten gunste der partij van \ Villcn1 Yan Oranje, 
begon te beklagen, ,, .. erclen de vriendschappelijke 
betrekkingen door de overccnkon1st Yan Nin1egen 
(I5 n1aart I573) hersteld, doch 0111 alg::tu\v op eene 
plotselinge afbreking n1ct Engcianel uit te loopen7 • 

~~ 

De klachten nutteloos blijvende, zoo 1nocst er 
Yan andere maatregelen gebruik geinaakt \YOrclen. 
Ongelukkiglijk, door de beroerten des tijds, door 
de ongenegenheid der \rlan1ingcn <?In gezaan1der
hand, volgens de begeerte der regeering, 1net de 
zeesteden Yan 't Noorden te handelen en n1eer nog 
door cene - Yoor ons niet zeer vcrstaanbare -
stijfhoofdigheid eener der Drie Zeesteden Yan 

---- -
(1) Hele r568 (R . n 1 3739I J, fo 41 \' ,: 

« Ghepre:-enteert den Xl<'11 lauwe myn heere den abassadeur 
« Dassonvtlle pas5eerende de stede om te reysen naer lnghelant 
«ter cause van de zwaricheden ende differenten tusschen de 
<c majesteit ende de voornoemde van Inghelant, de nombre van 
<< twae1f cannen wyns ... IX [XII s. p » 

l~) Lts lluguo10ts et /"·s Gtuux. 11 bi. 217. 
13 Zie Kcn·yn, Lts Jlugu, 11ot 5 tt /t5 Guwx. I I bi. 4 2 I -4 .:::! . 
(4) Reg n•· 37393. fo 47: <• den laetsten jn wedemaent een boode 

<c van Brussele brynghende bryeven up t redresc;e ment 'an twee 
« exemplarissen ghezonden h1er te vooren up tractaet van Jnghe

<c landt XII s. p. » 
(5) Kervyn, bl. 49, brief van 22 Juni 1S72 . 
(6) Brief tot den magistraat van ~1eupoort. z 3 Oogst 1572. 

Ken yn. Docrmunts wédtts. bl. 172. 
t7) Lts ll"guulots t t lts Gueu:x, lil bl. I54-I73. 
Den 25 April I573 ontving de mag1straat van Oostende brie\·en 

Inhoudende dat de o\·ereenkomst met Engeland tegen 1 ~lei 

gesloten was en be\e)ende dat men intusschen de Engelsehen in 

, rede zou laten << trafficquieren >> (Reg. 373g5, fo 35 \'. J Den 
29 April bracht men « t accord van IngheJant. >) (lb. l 
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Oostendenaren en Duinkerkenaren te Oostender, 
gingen de afgeveerdigden van beide steden naar 
Nieupoort 01n de zaak te bespoedigen. Oostende 
en Duinkerke \vilden, 1net de geldelijke n1edehulp 
van Nicupoort, gezan1enlijk gelei uitreeden. lVIen 
kon echter de Nieupoortenaren niet overhalen . 
Toen de « \veerden )) Yan Oostende kennis kregen 
Yan het ont\\ .. erp van uitreeding zonder geldelijke 
of anderszins \Verkelijke n1ecle,verking der derde 
zeestad, lieten zij hooren dat zij tot hetzelve niet 
konden toetreden . Zulks \Yercl aan de \vethouders 
van Duinkerke overgebriefd, die insgelijks aan het 
gcno1ncn besluit verzaakten2

• Zoodat ook dit jaar 
1nen geene n1idclclen- ten n1inste van sainen\ver
kendcn aard - aan\venden zou, 0111 de visscherij 
tegen hare vijanden te beschern1cn. Doch zie ! 
al1nct eens - 6 septen1ber I56g - Yerneemt 1nen 
te Oostende het nieu\vs dat de Admiraal, de heer 
van Cothen1, den haringvaarders van Zeeland ver
bod gedaan had, zonder zijne toestcn1n1ing in zee 
te steken. De Hertog zou boYenehen op de noodige 
toerusting der YaJ.rtuigen bevelen ge Yen . Zonder 
vcrloef zonden de \\rethouders die tijding aan hunne 
Lunbtgenooten van N ieupoort OYer en Yerzochten 
zij hen teYens eene vergadering der Drie Zeesteden 
te \v]llen heschrijYen3 • Terzelfder tijd zonden 
de Oostcndsche ,,~ethouders, op de aanvraag der 
reeders, hunnen bode, Ant. Diercoop, naar Middel
burg, 01n nadere inlichtingen in te ,,·innen nopens 
hooger gen1eld nicu,vs en OYer de \'Taag « up ,,·at 
« voet de visscherie van Zeelant den haerynckteelt 
« zoude ghebruucken, t zy by uutreeden Yan 
<< schepen Yan oorloghe ofte ghez\Yooren gheinu
« niert ter defencie >> . De Adn1iraal gaf hen1 een 
schriftelijk ant\\·oord aangaande de \Yijze op 
dc,Yclkc de Yisscherij zich « ter dcfencic )> toe te 
rusten had, in ai\\~achting Yan beYclen~ . Dit ant
\\'Oord \\'erd '' elhaast gevolgd . door brieven Yan 
het .L\(hniraalschap (I3 septen1ber), toerusting der 
haringbuizen bcvelende5 , en door een bezoek, te 
Oostende, Yan den Onder-.t'\dn1iraal, zeker beYel 
nopens dezelfde zaak kon1cnclc n1ecl(ldeclentl. De 
"ct houders Yan J)uinkerkc, Oostende en Nicupoort 
sL1.ken de hoofden bijeen en besloten Y<U1 op hunne 
gen1eene kosten, eencn J clcqucs Blassc (?), Yan 
I3oulogne, in <.1 zelfde n1aancl septc1nber naar Enge-

--- ---
( I ) Rek. I56g, fu 43. 
(2) n I 5ög, fo 48. 
(3) n 150q, fo 48 \'. 

(-t) >> 156g, fo .• 8 \'. 
(5J F 0 40 \'. 

6) Fo 43. 

land te zénden, om in de voornaan1ste haYens te 
gaan hooren en af te spieden of n1en geen oorlog
schepen of zeerooversvaartuigen uitreedde, en of 
n1en het op de visscherij gen1unt had ; ook 0111 
inlichtingen te bekon1en nopens \Vat er aldaar elien
aangaande al omging, dit alles « tot \Vaerschu "~yn

« ghe ende gherustichede van der visscherie van 
« Vlaendren » 1

• In de teeltvaart Yan r56g \Yas dus 
de verdediging ingericht, niet bij n1iddel Yan 
oorlogschepen 1naar bij toerusting der vaartuigen 
- op afzonderlijke \Yijs of bij groepen of gezel
schappen . 

Doch na de teelt k\van1 het verYoer der vangst 
naar de Yreen1de 1narkten. Hier nieu\ve tusschen
koinst der regeering, die nogn1aals de eendracht 
onder de zeesteden zou herstellen . In de n1aand 
decetnber I 56g Yernam n1en dat de Hertog Yan 
AlYa verboden had \vest\Yaarts te Yaren : een Yer
bod dat Yoor den Yischhandel van ons land hoogst 
nadeelig \\'"as . In1n1ers, zooals \vij hooger reeds 
gezien hebben, \Yas Frankrijk toenn1aals de Yoor
naan1ste aftrek voor de vischnijYerheid . N ogn1aals 
vergadering der Drie Zeesteden te Nieupoort op 
Yoorstel van Oostende2

• J. Oli<.1ie11's, de pension
naris, Ycrtegen\voord1gt er onze stad . 1\tien besluit 
gezan1enlijk ten hove te trekken 01n dit verbod af 
te ''rcren (18 clece1nber r56g)3 • Intusschentijd, een 
nieu\Y be\\ .. ijs geYende hunner spitsYondigheicl, zen
den de Oostendsche schepenen hunnen 1nessagier, 
Ant. Diercoop, naar Vlissingen en l\jlidclelburg, 
on1 van de \Yet aldaar en van het Adn1iraalschap 
inlichtingen te beko1nen on1trent de Yoorne1nens 
der Zeeu\\"en in deze On1stand1ghci cl en te Yer
nen1cn4 of 's Hertogen jongste vcrordening ook de 
haringvaarders aanging:; . Het schr1ftelijk ant\YOord 
\Yas gericht tot den acln1iraal, te Sint-\Vinnoks
bergenn. Daar de stad Duinkerke Yertoefde hare 
afgeYcercligJen te zenden op den bepaalden dag 
der reis naar Brussel, zond onze stad haren pen
sionaris, J. ÜLIYIERS, naar Nieupoort - den 
3r Dccen1ber I56g - on1 \'OOr te stellen, ten e1ncle 
gccnen tijd te Ycrliezen, zond ~ r de Duinkerkenaren 
te Yertre kken, onder voor\\raarde aan de ,yet yan 
l)uinkerke daarYan de \veet te zenden, alsook on1 

---------------
(x) Rek. I56g, fo 6r. Rek. ~1eupoort r56g, f·, 4r. 

(2 ) Ibidem. 
(3} F o 49 V· 

(4 ) cc •.. ende of zy nyet vermochten met huerlieder harynck naer 
cc Vranckerycke treeken ». 

(5) Rek. I56g, fo 5o. 
(6) F o 5o v.- De messagier onzer stad werd naar Duinkerke en 

ven·olgens naar S1nt- \Vinnoksbergen met den brief gezonden . 
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het ant,voord van den brief der Admiraliteit te 
bespreken. De ijver der Oostendenaren bek,vam 
den ge\venschten bijval niet : die van Nieupoort 
verkozen eenparige handeling1

• Eindelijk, den 
tweeden dag van januari I5jo, trokken J. Oliviers 
en de afgeveerdigden der tvvee andere zeesteden 
naar Brussel, om Yan het verbod, 'vesh\Taart te 
varen, ontslagen te 'vorden, ten einde hunnen 
kaakharing op de fransche markten te kunnen 

I 

verkoopen. De Hertog van Alva verstond vvelke 
groote nadeelen zijn verbod der visscherij berok
kenen zou en \\'Ïlligde het verzoek der zeesteden in. 
Secretaris Berty 'verd gelastaan de afgeveerdigden 
een schriftelijk be,vijs van zijn besluit af te leveren2

• 

De reis naar Brussel kostte de stad eene uitgaaf 
van iets n1eer dan vijftig pond parisis en vergde 
van den Oostendsehen afgeveerdigde - Jacob 
Olivie11's- een verlet van 2I dagen. \Veinige dagen 
later (Io februari IS7o) ontYing 1nen een schrijven 
van den Onder-Adn1iraal, de toelating tot het vvest
waart varen aan de voorwaarde onder\verpende 
Yan een gelei van acht schepen3 • 

De haringteelt van het jaar IS7o vorderde 
insgelijks buitengewone bescher1ning. Den I8 juli 
rS7o~ trokken Marcus Hancke, burgen1eester., en 
J. Oliviers, pensionaris, naar Veere in Zeeland, 
alwaar eene vergadering 1noest plaats hebben van 
de afgeveerdigden van Nieupoort, Duinkerke, 
Oostende en van de Hollandsche en Zeeuv:'sche 
Zeesteden « henlieder ghenerende n1etter grooter 
visscherie >>, 01n van\vege den Graaf de Boss u 
's H ertogs bevelen te verne1nen nopens het uitreeden 
van een zeker getal oorlogsschepen 1net de aan
staande haringteelt. De stukken door ons hierover 
geraadpleegd laten ons in de on,vetendl1eid nopens 
de besprekingen die in deze vergadering plaats 
grepen, en zeggen alleenlijk dat Graaf de Bossu 
verslag ging doen aan den Land voogd en dezes 
bevelen kenbaar n1aken5 • Den I oogst was er 
vergadering der Zeesteden ter ge,vone plaats ; 
doch zonder gevolg, daar de Ad1niraal ge ene 
genoegzame lastgeving had. Vijf dagen later 
k\vamen de drie steden vveder bijeen. De ad1niraal 

(I) F 0 40. 
(2) Rek. r56g, fo 5!, 
(3) F 0 41 : « Den X(\n jn sporcle, een bode van den vice-anmirael 

« bringhende lettren an den bailliu van nyet westwaert te vaeren 
« anders dan jn compaignie met acht schepen ». 

(4) Na eene voorloopige vergadering van r6 juli. 
5) Rek. I57o, fo 55 v. 

had geschreven dat de Landvoogd, wat gezeide 
steden betrof, teYreden vvas 1net t\vee oor logs
schepen en een oorlogsjacht, « tot convoye van der 
groter Yisscherie )) . De vertegenwoordigers der 
Drie Zeesteden k\vatnen op dit stuk nog eens niet 
overeen. Die van Oostende en Duinkerke \varen 
genegen het voorstel van den Landvoogd te aan
veerden, die yan Nieupoort niet. Daar deze laatste 
« uut zeker redenen daertoe nyet verstaen vvilden >>, 

besloten de twee overige steden elk een schip van 
1niddelbare grootte uit te reeden ... c< zoo verre als 
die van Hollandt ende Zeelandt ooc convoy toe
reeden zouden >> r. Eenige dagen later riepen de 
schepenen van Nieupoort hunne an1btgenooten van 
Duinkerke en Oostende te zamen om hun het 
volgende voorstel te doen : Vlaanderen zou zich 
vergenoegen n1et t\vee schepen ter beschertning 
der geheele Vlaamse he visscherij, daar het den 
Zeeu,ven toegelaten "\vas slechts een schip te 
hunner bescherming te gebruiken. Duinkerke en 
Oostende bleven echte1 bij hun besluit: zij wilden 
hun geleide doen in de n1aat hunner 1niddelen, « 01nme 
daerof voor zijn Excellencie te verantwoorddene2 >> . 

Na 1net hunne Duinkerksche an1btgenooten bij den 
Adn1iraal te Veere stappen te hebben gedaan 01n te 
verzoeken en er op aan te dringen dat de Zeeuvven 
h\·ee oorlogsschepen zouden uitreeden3 , kochten 
de '\vethouders van Oostende een schip aan de 
weduV\'e Lysbeth lVIuenincx en vennooten (Sy1noen 
Ver helle, onder andere) voor I 3o ponden grooten, 
geheel uitgereed, zooals het uit de \Verf k'\van1, on1 
tot geleischip der Oostendsche visscherij te dienen 
in de teelt van het jaar I570~. Het geleischip '\verd 
onder het bevel geplaatst van DANIEL KIEN5 ; n1en 
kocht t\vee tonnen buspoeder te Brugge6 • Den 
derden noYe1nber zien \Vij nog1naals Duinkerke
naars en Oostendenaars eensgezind handelen : 
hunne afgeveerdigden trekken naar Ant\verpen, 
al\vaar het Hof toen -vvas, on1 een octrooi te 

(r) Rek. I57o, fo 56. 
(.l) Rek. I57o, fo 56 v. 
(3) Re~. 373g3, fo 56 v. (17 oogst 1S7o). 
(4) Het geleischip dat in den tee]t I57o had gevaren wierd 

verkocht, behalve de zeilen die tot 't bekleeden der stadszeedijken 
in den laatsten vloed gediend hadden «ende ghesleten »waren 
ge weert. en de kabhels die de stad in 't konvoirschi p rS71 leverde 
- aan Corntlis Kien, den jongen zoon van Cornelis voor 3g6 i 
12 sch. parisis (Reg. 37394· fo 14 v). - De « bleve van den 
appareilen » ervan, die geheel begonnen te bederven, wierd 
verkocht voor 45'5 i Ir s. p. (Reg. 37399 (1S76), fo 14 v. 

(5) Rek. 1570, fo 56 v. Commissie te dien einde wierd verzocht in 
de reis naar Veere. 

(6) Ib. 
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Yerkrijgcn krachtens hetvYelk zij acht schellingen 
groeten n1ochten heffen op elk last kaakharino- en 
Yijf schellingen op elk last Yerschen harinrr 

0 

ten 
. b' 

einde de kosten te bestriJ. den1
• Te Yer creefs nocr b ) 0 

eens, had n1en Nieupoorts toetreding tot het 
bekon1cn Yan dit octrooi yerzocht2

• 

Den 2I .der n1aand April I57I staken de afrre-
d

. b 

Yeer tgen onzer drie zeesteden de hoofden bijeen 
0111 OYCr de 111aatre2"elen te beraadslao-en rreyercrd 

\..,1 b 'b b 

door de « 1nultiplicatie van de ro,·erien dao·helicx 
. . b 
111 zee gcsch1edende3 • )) In de algen1eene Yercrade-
. 1 b 

r1ng c èr zeesteden Yan Noord en Zuid, te l\Iiddel-
bur g, den I Juli I 5 7 I, op beY el des Achni raals 
gehouden-I, besprak 1nen het Yoorstel van den 
LanclYoogd, 1net de aanstaande harin <:rteclt eeni rre b b 

oorlogsschepen uit te reeden en bij die des konings 
te Yoegcn, tot de bescher1ning der visschers . 1\'Ien 
k\vam niet \vel OYereen. De Adn1iraal zou zijn 
verslag opn1aken, na ontYangst der schriftelijke 
Yoorstellen ,,·egens de zeesteden of groepen van 
zeesteden, en het den Land,·oogd Yoorlcggën. In 
alle geval dit jaar (I57I) \verd er rreleide 

. • b 

Uitgereed . De kabels Yan het Oostendsch gelei-
Yan het schip Yorig jaar - dat Yerkocht \Yerd of 
reeds ,,·as - ''rerden gebruikt op dat Yan I57I 5. 

Den 20 N O\·en1ber k,,.an1 de Onder-Adn1iraal 1net 
zijnen griffier vernen1en of de gen1onsterde ben1an
ning der geleischepen genoegzaan1 in staat van 
Yerclccliging \\·as en vroeg tevens inlichtingen 
on1trent de beYelen en de regeltucht die dezelYc 
\\·aren opgclegd6 . De gelclYraag \Vas nog1naals 
eenc oorzaak Yan Yerdeeling onder de eertijds 
zoo eendrachtige Drie Zeesteden van \ .,1aanderen : 
()ostende en Duinkerke begeerden. afzonderlijk 
bestuur door elke stad, Ya11 het lastgeld dat 1nen 
zou lichten ter bestrij. dino· der ereleionkosten . 

b h ' 

Kienpoort \vilde eene ge1necne rekening. Het 
gc~chil "\verd, onn1iddelijk na de vergadering van 
:\hddelburg, aan den Hertog te Ant\\·erpen onder
\\·orpcn, den 6 Juli. << N aer lang he sollicitude )) 
Ycrkreeg rnen brieven YOOr de Adn1iraliteit in 
,. ' 
Zeeland, Yan de\\relke n1en kennis kreeg, door een 

( I ) Hek. 1570-71 (Reg. nr 37393 van het Rijksarchief), fo 58 . 
('1\ F 0 57 v . (.!3 october). 
(31 Reg. 37393 (Rek. 157o-I57I, fo6r. 
14) Reg. 37394• fo 4-8 v. 
t5) Hek. 1S71 (Heg. 37394, f'> 14 v.). 
!6) F 0 45. 

schrij \'·en Yan deze laatster. Naar alle ,,·aar
schijnlijkheid zal de ziens\vijze van Oostende en 
Duinkerke gezegepraald hebben, naar aanleiding 
der stilzwijgendheid der stadsrekeninO' \Yecrens b 0 

\'erdere bijeenkornsten, "\velke eene teerens tri]. dic:re 
. D b 

oplossing Yan het geschil onget,vijfeld zou yeroor-
zaakt hebben. 

De Yisscherijen van Blankenbercrhe en Heist 
d

. 5 ' 
Ie ook hulp van doen hadden, verzochten en 

bek\\·an1en de n1ede\verking Yan Oostende tot het 
Yerkrijgen, van\vege de schepencollegiën van 
Brugge en Yan het Brugsche \'rije, eener geldelijke 
ondersteuning tot he·t uitreeden van een oorlorrs-
. 1 b 
JaC 1t, op de kusten van Oostende, Blankenberghe 
en Heist, ter bescherming der visschers der t\vee 
laatstgenoernden plaatsen << Yarende ter cleener 
visscherie >> 2

• 

De steden k\van1en ge1nakkelijker overeen het 
volgende jaar : 1naar andere oorzaken deden de 
gen1eenzan1e pogingen n1islukken. Zij vroegen en 
bek\van1en Yan den Hertog Yan Alva- na zich 
eerst Yruchteloos te Gent tot de Vier Leden te 
hebben ge\vend3 - voor eerst dat de « Presielent 
ven \ rlaanderen >> de an1bachten Yan Burbur<-r 

b' 

Sint-\\Tinnoksbergen en Veurne ('vaarschijnlijk 0111 
hunne nabijheid bij de zeekust) tot eene geldelijke 
n1edehulp zou aanzetten ten gunste der oorlogs
schepen \Yelke zij den 22 Februari IS72-1 ter 
beschern1ing der kleine Yisscherij en der zeekusten 
\ran Vlaanderen besloten hadden uit te reeden · ) 

verYolgens bek\Yan1en zij nog dat de regeering een 
hulpgeld Yan duizend guldens te 1naande, zeyen 
n1aanden lang, zou toestaan. De Drie Zeesteden
die te dezer gelegenheid door den pensionaris van 
Oostende (J ac . Oliviers) Yertegen \\·oordigcl \Yaren 
- en de genoen1de a1nbachten \verden \~óór den 
« Presielent Yan \ rlaanderen >> geroepen, 0111 het 
Yraagpunt te zan1en te bespreken . De afgeveerdig
clen der zeesteden trokken dan naar Brussel 
(I-t 1\pril IS72) n1et het schriftelijk verslag Yan den 
President, gericht tot het Hof, on1 over die zaak 
« appoincten1ent ende "\vidaingc)), te bekon1cn, doch 
de Hertog \Yas zoo in de bekon1n1ernissen verslon
den ,, .. elke hen1 de zaken van 's lands bestuur en 
\Vel Y00111an1elijk de oproer in Zeeland berokken
den, dat hij zlch genoodzaakt zag de k"\Yestic <<tot 

P) Reg. 37394, fo ~3 . -De stad Nieupoort huurde een geleischip 
voor 3rz i par. (registers der wet, archief dier stad). 

(2) Reg. 3ï39-t• fo~ 46enS1 Y. (19 en 20 december 1571 1. 
(3) Reg. 3?394· fo 52 (laatste februari rS72). 
(4) Reg . 3739, fo Sr \', 
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beteren saisoen ende com1noditcyte Yan tyde >> uit 
te stellenr . De schepencollegiën der zeesteden 
riepen hunne afgeyeerdigden terug en 1nen hoorde 
van al die schoone voorstellen niet n1eer spreken. 
Nochtans ontving de regeering, in de eerste helft 
van Juli, een schrijven van de schepenen van 
Oostende, '\vaardoor zij geV\:·aarschu\vd werd voor 
de vijandelijke inzichten der Franschen, volgens 
hetgeen eenige Oostendsche visschers hadden ver
noinen van de be1nanning van Fransche oorlogs
schepen, \V elke zij in zee hadden ontmoet2

• 

Den 16 september 1S72 zonden de steden 
Oostende en Duinkerke hare afgeveerdigden, 
(Oostende zond Jq. Oliviers en 0. Colen) naar 
Nieupoort, om aan de \\Tet dezer stad Yoor testellen 
den doortocht te ontzeggen aan de gezouten visch 
en den haring in engelsche ton, zulks 01n alle 
bedrog te vermijden en ook omdat zij die '''aren 
meestal als geroofden buit aanzagen : alzoo han
delende, zou men de zeerooverijen in zekere 1naat 
beteugelen. Op '\velk slag van zeeraovers hier ge
zinspeeld wordt zegt de tekst der oorkonde waar 
,,·ij dit feit uit vernen1en, niet : mogelijk waren het 
de Engelsche zeeschuimers, niet onwaarschijnlijk 
de Engelsche zoowel als de Geuschgezinde, \vier 
tochten toen reeds beg~nnen '\Varen en '\vaar wij 
straks yan te spreken hebben. Nog eens echter 
\veigerden deN ieupoortenaren zich bij een voorstel 
hunner naburen aan te sluiten: zij \Varen, antwoord
den zij, door de overeenko1nst van I336 gebonden, 
krachtens \Velkc zij aan de koepvvaren voor 
de Iperlingen bestetnd, Yrijen doortocht tnoesten 
vcrleenen3 • De stadsfinanciën ook geYoelden den 
-------- -

( I ) Reg. 37394, fo 53 v. 
{z) Correspo11dance de Grauvtllt. IV, bl. 3og (aanteekeningen). 

B r ief van Ras5enghten ( I O juli 1S72). 
(3) Reg. 373g5, fo 41 v.: « Jacques Oliviers ter cause dat hy up 

« den I 6r11 jn septem bre I572 met Omaer Col en ghedeputcert 
cc ghesyn heeft ter ~ieupoort, omme a1daer met die van Dunckercke 
cc ghesaemdelick te communicquieren ende resolveren van nyet te 
<c laten passeeren eenighe ghesoutten tonnevisch noch1e hari:ïck 
« gheseyt jn j11ghclsche tonne om van daer t;oirts ghetransporteert te 
<< werdene, ende dit omme te eviteren t bedroch datter up valt 
cc ende het jnterrest dat de zeecosten van VJaendren daerby 
« dooghen, ooc dat dezelve zyn mustal gheroofde goeden, ende 
<< als gbeen passaige herwaerts over hebbende, zoude te min 
<< ro\·erien causeren. Ende de voornoemde van Nieupoort daertoe 
« niet willende vcrstaen up t pretext dat zy verbonden waren met 
<< d1e van Ypre, dat zy alle goedtnghen toebehoorende heurlieder 
<c poorters moesten aldaer passaige verleenen, zo 'viert dezelve 
<< vergaderynghe ende communicatie jnfructueux ... » 

nadeeligen uitslag der gespannen betrekkingen 
tusschen de Spaansche en Engelsche regeeringen, 
\vegens de ontoereikendheid der ontvangsten van 
het r echt , ... an t\vaalf schellingen op elke ton 
engelsch bier in stad geYoerd, besteind tot het 
onderhoud van zeker (( zee'\verk >>, het« rijshoofd >> 

geheetenr - ten gevolge, zegt de stadsrekening, 
der « differenten >> tusschen het koninkrijk Enge
land en deze landen. Daaron1 alsook ten aanzien 
van het merkelijk schadelijk slot dezer bijzondere 
rekening2

, betaalde de stad ten jare I57I aan den 
ontvanger eene toelaag van boven de 978 pond 
parisis3

• Later, omstreek -> het tijdstip der otn'\ven
teling in de Nederlanden, zouden de zeevaarders 
van Oostende zich OYer nieuv"le vijandelijke daden 
van,vege de Engelsehen te beklagen hebben : dit 
zullen \vij eenige bladzijden Yerder zien. 

Prins van Oranje \.vilde de tnisnoegdheid \velke 
overal de Spaansche regeering Yer\vekte te baat 
nemen 01n tegen den den H ertog ten strijde te 
trekken. Twee Yeldtochten ''rerden alzoo onder
non1en. De eerste - in I 568 - 'vas alles behalve 
gelukkig. Tegen eenen Yeldoverste zooals AlYa 
vermocht Oranje niet Yeel en op de hulp der 
duitsche, fransche en engelsche geloofsgenooten 
Yiel er nog n1aar ,, .. einig te rekenen. De tvveedc 
veldtocht, die plaats greep in I S72, viel beter uit, 
door het innemen van v~rscheidene steden, als 
Ruremonde, Mechelen, Dender1nonde en Aude
narde. Doch de verflau \VÏ ng der hervorn1ingspartij, 
ten gevolge der gebeurtenissen van S t Bartholo
Ineusnacht in Frankrijk, Yernietigde er de uitslag 
Yan4. Hier kotnt Oostende nog eens te voorschijn. 
De oever der Noordzee moest de schOu\vplaats 
'vezen van hetgeen \Yij het laatste bedrijf zullen 
noe1nen Yan het tooneelspel, dat op de boorden 
der Schelde begonnen \Vas . 

------ . ·- -- . --- ----
( i. ) Octrooi van 3I december I56z , Charterboek, fo 166. 
12) Er ligt nog zulkeene rekening in het Rijksarchief te Brusc;ei 

c Rekeningenkamer). 
(3) 978 [ 1 0 sch. 3 p. par. {Reg. n r 37394 v. h. Rtjksarchief, 

fu 62 V.). 
(4) J. Van Praet, Essa ts sur l'ltislotrt politique d's dtruurs s itd ts 

(2c uitg. ), bl. 224. 
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~ 4 . 1\T aclzteli;"ke /;zvcll. 

Audenarde, zeggen \ V ij, \Yas onder het getal 
steden die Yoor eenigen tijd in de n1acht gevallen 
,,,.aren Yan Oranjes troepen 1

• Ge,velcldaden Yan 
alle slag kenn1erkten de dertig <lagen gedurende 
de\\ .. clke de opstandelingen die st ad onder hunne 
1nacht hadden. Daar hen noch \Yethouders , noch 
burger s t er zijde \Yilclen staan, zetten zij de 
schepenen en Yerscheidene aanzienlijke in,voners 
geyangen en ont\vapenden zij de stacls\\·acht. Zij 
liepen uit in de streel\: , roofden den fierter of de 
relik,viekas Yan S. H ertnes te R onssc en, t oen het 
naderen des legers het einde van hun be\Yind 
Yoorspelde , \Yierpcn zij drie p riest ers in de \Yaters 
der S chelde, die ellendig Yerdronken. D e geschie
denis nocn1t ze de n1artelaren Yan Auclenarde . H et 
\\·as den -+ October llat de heercn Yan R reulx 
en van l{aesseghen1, aan het hoofd Yan duizend 

• 

n1an, de stad naderden. Zij bicYen Yóór de n1uren 
totdat de aYond geYallen ,,·as en, niet zoodra 
hadden zij alarn1 gcge·ven, of de opstandelingen 
trokken de stad, n1et hunnen roof, haastig uit. 
E eni ge ri chtten hunne schreden naar \ "] jYe, bij 
Kortrijk, n1isschien on1 zich in de bosschen te 
verschuilen . Andere en \Yelde bijzonderste , zooals 
de kapitein]. Blon1maert, vluchtten Schelde\Yaarts, 
langs E ecloo, naar Engeland te,, .. eeg . H et aanzien
lijkste getal sloegen, 1net hetzelfde inzicht, den \veg 
Ü1 naar de kust. D e roep \Vas : N aa1' Oostende ! 
J)och eer zij den afstand tusschen Audcnarde en 
de zee zouden afgelegd hebben, n1ocst er een 
geh~clc dag Yoorbijgaan. 

In de stad ()ostende , in den ayond Yan zondag 
5 October rS;2 , \\·as alles rustig . . J)e brandende 
:-; trooigleijen der Yi erbocte, t en ,,·est.en der stad, 
\\ ierpen eenc spookachtige klaarte ui t , in dien 
avondstond, over de haYen, ,,·aar een Yij ftigtal 
haringbuizen gereed lagen 's anderelaags ter teelt 
uit t e Yaren. \ ran , ·erre ont\\raarde tncn, op den 
H aYcndijk, het lichtje dat branclcle Yoor het 
('rucifix 2

• 1\lleen het gerucht der rusteloaze zee
baren, die bulderend en schuin1cnd speelden onder 
het pijlcnge,Yclf dat den noord- of zeedijk beschutte , 
onclcrbrakcn nu en dan de stilte die oYer de stad 

-------- -- --~ 

(1) Kervyn , L ts H uguorots t t- lt·s Gueux, Ill, b l. S4. D e schrij ver 
rept geen woord van d en tocht d~r Geuzen van Audenarde naar 
Oostende . 

\~ ) Zie hooger b l. x.p. 

heerschte . Negen uren sloeg het tegelijk op den 
t oren der Oude I~erk en op het Schepenhuis , t er 
Nieu\Ye 1\Ia rkt. E enige poorters of burgers stonden 
op ,, .. acht YÓÓr het Stadhuis r . 't \ \ T aren in11ners 
onrustige tijden; Yier jaren Yrocger \\·as het opper
hoofd der B oschgeuzen t e Oostende hein1elij k 
aangeland, en nu deden de opstandelingen van 
\

7lissingen onophoudelijke in,Tallen in het Noord
\ rrij e . J a , pas Yier dagen geleden, zoo \Yij uiteenen 
brief Yan J an de Ctoy aan den hertog van AlYa 
vernctnen, \\·aren zij Yoorbij Knocke , H eist, Blan
kenberghe en \ \ T enduine gezeild, 1net het inzicht, 
scheen het, aan t e landen en langs de duinen 
Oostende,,·aarts t e trekken2

• De schuttersgilden 
Yan S int-Joris" en S1nt-Sebastiaan (jonge en oude) 
hi elden gcenc gaaischi eting 1neer4 en in I 57 I had 
n1en YOor den laatsten keer de \Yet prijs\Yijnen 
Yoor de opluistering der Sint-Pietersprocessie 
zien uitlocYen; dit alles t er oorzaak der cc soberheyt 

." 

des tyts )) , van cc den troublen tyt )) of van <( den 
benaudcn tyt )) 5 , zoo de rekeningen zeggen . En 
hadden boYendien de Oostendenaren - geYestigd 
op de <c frontiere van der vulder zee )) - niet te 
allen tijde de dolheid der zee te duchten die , nog 
geen t\\·ee jaren geleden, op Allerheiligendag I Sjo , 
hunne stad en hunne zee,,~erken zoo gevoelig geteis
t erd had ?\\'as dus uiterlij k alles rustig , t\vijfelachtig 
is het of de rust ook in de gen1oederen heer schte . 
De bezetting , zoo \Yij hoog er gezegd hebben, had 
de stad Yerlaten. Bijna geheel het leger van den 
H erto<r ,,·as naar Ber <ren vertrokken dat door 

b b ' 

de troepen Yan den Prins Yan Oranjen \ Yas 

ingenon1cn ge\\-eest. S lechts te B rugge en te Gent 
,,-as er een gering getal soldaten gebleYen. 

·~ 
---

( 1 ) De stad had in 1\Je i 1572, door de bemiddeling van haren 
pensiona ris, te Gent 1 2 « hantroers >>. genoemd cccol lb ren », alsmede 
buskruit gekocht , waar van de onkos t met den vrecht en zoo voon:s 
r S7 [ 2 sch. par ists beliep. (H.eg . 37395, fo 65). Zij Yerkoch t die 
<< handroers »aan den koopprijs (f0 11-1 I v .). 

( 2} Hij ksarchief. 
(3) Staatsar~hief Gent. Briefwis5eling v.d. Raad v. Vlaanderen, 

B russel, 27 J un i r 56r. Zending van eenen brief wegens koning. 
deken e n gezwoornen der S int-Jorisgilde te Oostende, verzoekende 
dat er aan a l1 e leden ,·erbuden zoude worden aan deze l \'e te 
verzaken . 

(4) Heg. 37394, fo 27 , .. -28. Alleen de S int-Jorisgilde ont,·angt 
eene toelaag uit de S tadskas (3 [ g.) ... \ angaande de Sint-Sebastiaans
glld e , lVI. I s. Yan Iseghem (Schaarbeek). bez1t eene schoone glaLen 
ka n, met het jaarta l r S64 erop, wezende eene gifte aau den 
h oofdman dt er gilde. 

(SJ Reg. 37394 ( f0 43 Y. ), 37395 ( ft> 36 ,·. ), 373J7 (f0 46). 
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Pas hadden de geuzen Audenarde verlaten of 
graaf van Rceulx had de kasteelnijen van Vlaande
ren van het gebeurde verwittigd, met bevel hun 
den doortocht te ontzeggen. Hij was dus ten 
volle gerust : cc Wij hopen wel, schreef hij, dat 
de gevluchte cc rebellen » ergens zullen betraapt 
worden, daar zij van hier tot aan de zeekust vrij 
veel wegs hebben af te · leggen en de naburige 
kasteelnijen alsook gansch de zeekust daags te 
voren gewaarschuwd geweest zijn'. Jamaar ! 't is 
daar juist dat de knoop lag. Eene onvoorziene 
omstandigheid moest die berekening slecht doen 
uitvallen . Dien zelfden zondag, 5 october, kwamen 
Ladewijk De Cherf en andere schepenen van het 
Brugsche Vrije bijeen om, samen met de schepe
nen der stad Brugge, maatregels te beramen tegen 
de geuzen en rebellen die uit Audenarde getrokken 
waren op weg naar Oostende2

• Dadelijk zonden 
zij eenen boodschapper te peerd, Jan De Gispere, 
om spoedig de gemeenten langs de zeekust voor de 
nadering der opstandelingen te waarschuwen . Wij 
gaan zien hoe de boodschapper zijne lastgeving 
vervulde. 't Was zeyen uren 's avonds toen hij te 
Breedene aankwam. Daar ontmoette hij Rijcquaert 
Bouts, den hoofdman der parochie, die met eenige 
vrienden zijne stappen richtte naar de herberg der 
Sint-Sebastiaansgilde, die niet zeer van de kerk 
verwijderd was. De bode ging recht tot hem en 
vertoonde hem de opene brieven welke hij van het 
schepencollegie van het Vrije ontvangen had, en in 
dewelke te lezen stond dat er mondeling bevel 
moest gegeven worden, aan alle hoofdmannen, 
ambtenaren en inwoners der kustdorpen, op hunne 
hoede te zijn, want, zooals de bode er bijvoegde, 
zouden de geuzen uit Audenarde trekken en onge
twijfeld den weg naar de kust inslaan . Al wat men 
hun ontnam, zou men ten zijnen profijte zien 
verbeurd worden en, was het noodig, men mocht 
ze ter dood brengen3• Alle verdere bekommernis la
tende varen begaf De Gispere zich naar de woonst 
van denheer Vander Niepe, pastoor van Breedene, 
wien hij insgelijks zijnen brief toonde, zeggende 
dat hij wegens de Heeren van Brugge en van het 
Vrije gezonden was om de hoofdmannen der paro
chiën bij de kust gelegen kond te maken dat de 

(r) Brief van Jan De Croy en Philips Van Rasseghem (Liasse 
October 1S72 der Staatspapieren te Brussel, in het Rijksarchief.) 

(2) Rek. v.b. Vrije, rS72, fo 27. 
(3) Verklaring van R. Bouls.- Dien naam ontmoet meno . a. in 

het Staatsarchief van Brugge, Reg. I62!5, fo 167 , acte 6 October 
r58,, Rycq. Bo11ts (Breedenehonc). - Nr r6o47, 3o April x558 : 
ya,1lj. Rycq11aerts Bozlls en Margr.zijne vrouw,vrijlaat in Camerlinks. 

• 

Spanjaarden Audenarde ingenomen hadden ; de 
opstandelingen waren op de vlucht en begaven 
zich naar eene zeestad om zich daar te verschuilen : 
reeds waren zij voorbij Lichtervelde en Thourout. 
Eene menigte boeren zaten hen op de hielen. De 
pastoor, die niet wist dat de zending van den bode 
van Brugge zich tot de verwittiging der inwoners 
zijner parochie niet beperkte ; daar zelfs de bode 
eenvoudig zijn peerd in de stalling des pastoors 
leidde, liet hem het avondmaal geYen en een bed 
gereed maken, ten huize van zekerenJan Pi\'!ters. 
De boodschapper ging gerust slapen' . . . . De hoofd
man had van den brief der schepenen kennis 
genomen en seffens zijn gezelschap verlaten om 
eenige inwoners der parochie ter wacht bij een te 
roepen . Hij had er -vveldra zes gevonden, namelijk 
Adriaen Reyngnaert, vVillem De Clerck, Adriaen 
Smichts, Vincent Bertrave, Sissen Castelman en 
PieterVan Aelst die, alhoewel de wachtbuurt aan 
de inwoners Yan Oudenburghoek gekomen was, 
daar deze toch niet opkwamen, post gingen vatten 
nabij Claijs Vander Bekes huis, op het uiteinde 
van den Breedenedijk bij de duinen. 

Intusschentijd trok er door Oudenburg, op weg 
naar Zandvoorde, eene groote bende, waaronder 
een veertigtal ruiters, eenige wagens met hun goed 
en roof geladen medevoerende . Men hoorde de 
mannen in het fransch beraadslagen nopens den 
weg welken zij nemen zouden : hun inzicht was 
naar Oostende te trekken, aldaar schepen te vragen 
en naar Zeeland te varen. Overal waar de bende 
voorbijging, boezemde zij schrik in . cc Welk 
mocht wel het inzicht dier mannen zijn, die 
's avonds geheimzinnig met snelle schreden 
voorbijtrokken? n Het waren de B6schgeuzen, 
die van Audenanle kwamen en het voorzichtig 
achtten zich stil te houden . Tot de inwoners van 
Oudenburg die er angstig uitzagen, riepen zij : 
<< Blijft in uwe huizen, en weest zonder vrees, u 
zal geen kwaad gedaan worden n. Wij trekken 
door, wij zijn de bende van graaf van Rceulx2

• 

Eene halve uur reeds stonden onze Breedene
naars op wacht, toen eene voorhoede van twintig 
ruiters tot hen naderde . Deze laatste omsloten de 
wachten zoodanig dat niet een hunner kon weg 
gaan . .Voor wien en op wiens bevel staat gij hier 

(I) Verklaring van den pastoor. 
(2) Vlaamse/Ie Krot~i.J"k. bl. 3I7 . 
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op ,vacl1t? ,,,e1·d !1t1n ge,11·aagd. \i\Tij \ 'e1·,vacl1te11 
tle opsta11deli11ge11, op be,1el , ·an G1·aaf , 1a11 Rreulx, 
,,·e1·d e1· niet zo11de1· ee11ige ,11·ees geant,voo1·d . -
"\'a11 ,,·ell,en l,ant? - "\1a11 den l,a11t der zee . 
I11tusscl1e11 l,,va111e11 de OJ)Sta11deli11ge11 i11 groote1· 
getal 11abij e11 zegden zij tot Rijcl,ae1·t Bot1ts: vVij 
zij11 ,vege11s G1·aaf ,1a11 Rret1lx gelast te Oostencle 
11aa1· Zeela11d i11 te scl1 epe11, 0111 i\liiddelburg te1· 
!1t1lp te l,0111en e11 Vlissi11gen te belegeren. Reeds 
,·an t,,,aalf t(?t ,·eertie11 t11·en ,,,eg !1ebben wij 
afgelegd en daa1· gij cle11 Graaf \'an Rreulx die11t, 
is !1et noodig dat gij 011s dei1 ,,,eg naar Ooste11de 
too11ct. La11gs ,,·aai· 111oeten ,,,ij gaan? Zullen ,vij 
daar ,,,el scl1 epe11 en booten , ·i11den ? Dat zij daar 
niets ,,an l,011den zegge11, ,,,as het eenig ant,voord 
dat cle ,,,acl1ten op die ,·raag ge,1en l,onden. vViste11 
,,·ij, zei ee11 l1unne1·, Adriaa11 S111icl1ts, dat gij ni et 
als ,·1·iende11 l::0111t, gezonden door clen graaf, ,,,ij 
zouden e1· 11iet i11 toeste111111e11 tl te , 1ergezelle11. 
Docl1 ,villen of niet, zij 111oesten wel: de,, rebellen,, 
0111slote11 !1e11 te 11au,,, . Tusscl1en de ge,vapende 
bencle en de be,·reesde landsli eden ,,·erd nu gee11 
,,·oord 111 ee1· ge,,,isseld. De geuze11 uit Audenarcle 
ge,·lucl1t ginge11 dt1s naar Oostende. "\Vat zouden 
zij daar ve1·1·ichten ? Wist 111en daar ,,a11 iets ? E11 
,,,at zou e1· 111et !1enzel,,en (de ,,,achten) gescl1i eden? 
H et ,,,as ,,·ellicl1t 011cler de11 i11,•loed , ,a11 dergelijl,e 
gedacl1ten dat eensl,laps Rijcl,ae1·t Bouts tot de 
1·t1iters zegcle : Indien gij zonder , •001·afgaandelijl,e 
,,·aarschu,,:ing de stad ,vilt binnentrel,l,en, ,vaagt 
gij grootelij1,s u,v le,,en ! vVij zullen allen gedood 
,,·orden : de burgerij bezit ge,,1e1·e11 en gescl1ut. 
Die woo1·de11111et o,•e1·tuiging uitgesproken b1·acl1t 
cle be11de tot nadenl,en. Zij li eten Rijckaert Bot1ts 
en t,vee zij11er 111al,kers, "\\Ti]le111 De Cle1·cl, en 
Pieter Van Aelst toe , ee1·st de burgers t e gaan 
,,e1·,,,ittige11'. Me11 ,,,as toen aan de Oostbrztgge 
gel,0111e11. 

't Is juist op dit oogenbli].;: dat !1et 11egen t1re11 
sloeg op de t,vee stadsuurwerl,en. Wat ,,:as e1· 
intusschen te Ooste11de gebet1rd ? Wist 111en we1·
l,elijl, van niets ? H et scl1ijnt , ,an 11een. Wel is 
,vaar ,,·as Gu)1do Aerbouts ,,rou,v, die van Tl1ou
rout l,wa111, naai· den bu1·ge111eester Üi\1AER CüLEN 
e11 naar Si111oe1z V erl1elle geloope11, die bij de stads
,vacht stonden, on1 !1un te zeggen dat zij eene 

· groep ruiters ont111oet had die, zoo zij lieten 
hooren Ooste11de\\1aa1·ts trol{l,en. Inwoners ,,an , 

(1) Verklaring va11 R . Bc,u ts. 
1 
i 

1 

Zandvoo1·de, die de bende l1adden ,,oorbij zien 
gaan, l1adden ee11en bode alhier gezonden : beicle 
personen l,,va111en ecl1ter 11iet , 1roeger da11 0111-
streel,s nege11 u1·en i11 de Stacl, op l1et oogenblil, 
dat de ,1lucl1tige geuzen ,·óór de Oostpoort !1adden 
stand geno111en . ÜMAER CüLE"" en Si111oe11 V ei·lielle 
,,,are11 naar het l1t1is ,1a11 den Balju\-v, den !1eer ,,an 
Es1)iere, geij ld, die zicl1 reeds te1· 1·ust bcge,,en had, 
0111 l1e1n dit 11ieu,,·s 111ede te deelen. · Opstaa11, 
zij11e l,leedere11 aantrel,l,e11 e11 zij11 peerd doen 
zadelen, l,ostte11 slecl1ts ,,1einige ooge11blil,l,en tijds . 
Met de t,,·ee ge11oe111de burgers begaf zich de 
Balju,,, in alle1· !1aast naar de l1erbe1·g De11 Aap, 
bij ,·rou,v Aerbot1t, die ,,,aarschijnlij],;: cle wee1·din 
,,,as, e11 cle,vell,e l1e1n , ·ertelde dat de bode, cloor 
!1aar 011t111oet, ve1·!,laard !1ad , 1a11,vege den Gou,1e1·
net11· ,·an Vlaanderen gezonden ge,,,eest te zijn . 
Dit gesprel, ,,·erd eensl, laps 011de1·b1·ol,en door de 
intrede \'an Rijcl,aert Bot1ts en zijne 111 a ],;:l,ers . De 
!1oofd111an , 1an B1·eede11e , ·ertelt !1aastelijl, \\'at !1ij 
gezien en gel1oord !1ad. De ,•luchtelingen, zeicle 
!1ij ,· ,, ,enscl1 en tot de11 Bal ju ,v en de Wet te spre
l,e11 0111 o, •ertocht naai· Zeeland te be l,0111en . Volgt 
1nij, sp1·al, de Balju,v de 0111staa11ders toe - een 
t,,,aalftal te za111en - , ,o]gt 111ij, laten ,,,ij zie11 ,,,at 
,,oor li eden ,vij daa1· , 1oorl1ande11 !1ebben. En alle11 
naar de Oostb1•z1gg·e, a!,vaa1· , 1e1·scl1eide11 e 111an11en 
te peerd stonclen . 't vVas de , ·oorhoede. 01n de 
zal,en ,vel aan boord te legge11 na111 de woord \'Oe1·
de1· cle1· be11de ee11 gel1eel , 1riendelijl, ,·oorl,0111e11 
aan . ,, Il, ben de !t1itenant \'an ].;:apitei 11 Burch, ,, 
,,erl, laarde !1ij, 11a den Baljt1vv 0111!1elsd te hebbe11. 
,, Gij ,veet, Hee1· Baljuw, in ,vell,en nood e11 in 
,,,el!, ge,,aar op dit ooge11blil, de i11,,1011ers der 
stad Goes ,1erl::ee1·en. Il~ ben gelast n1et cleze 
mannen in aller haast hi e1· 11aar Zeeland i11 te 
schepe11 : gij zult dus al 111oete11 doen ,vat gij J.;:unt 
0111 ons booten en scl1epen te ,1erschaffen. ,, N ocl1 
gij, nocl1 uwe 111annen, ant,voo1·dde de Balju,,,, 
,vellicl1t 111et 111eer stout111oedigl1eid da11 o,,e1·tuiging, 
zult de stad bin11enl,01nen, nocl1 dooi· dezel,,e 
heentrel, l,cn, \ 'OOraleer uwen last brief \\'egens Zijne 
Excellc11cie Mijnheer cle11 graaf , ·an Rreulx ,,er
toond te hebbe11. ,, Mijnheer de kapitein l,0111t 
acl1ter, ,vas het ant,voord . Die zal u den brief 
too11en en u voll-::0111e11 ,,o]doening ge,1en. ,, D e 
1-::apitein k,vam niet op en de Baljuw bleef bij zijn 
besluit. Men begon harde woorden te ,visselen. 
Doet d'e !,lok luiden ! riep de Balju,v eensl-::laps in 
de , 1laa1nsche taal uit en Jaii Cl1ristiaens, de stads
t1·esorie1·, die zich daar ooi, be,1ond, riep de on1-
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staanders toe: n1aakt drie of vier cc donderbussen n 

(kanonnen) gereed ! Doch plotselings komen er 
ruiters toe gereden, ge,veerschotcn lossendc en 
roepende : Slaat dood ! Slaat dood ! en 1 iepen de 
stad in .... Een onbeschrijfelijk ge, var greep hier 
plaats. ;\an \Ycderstand viel bez\vaarlijk te denken: 
ncro·ens ~eenc hor t\vering, overal zulk cene dikke 

b ~' -

duisternis dat 1nen Yriend Yan Yijand bijna niet 
kon onderscheiden. I)e l~alju,,· en zijne tnannen 
,-luchtten in en nt:dJijgelegen huis: vanda«-lr zagen 
zij de bende voorbijtrekken ; zij scheen hun een 
t\\·aafhondercl n1an sterk . . nderen sprc.ken ,~an 

achthonderd I . Zoo <troot '\\·aren het o· \Var en h ~t 
ge\voel dat v rscheidene personen nad ~rhand ver
klaarden, dat zij de tnanicr op de\\' :-.]k 3 de opstan--
delingen in de stad 'varen l innengckon1en, niet 
konden uitl~n·gcn 2 • 1 ijckaert J3outs en \~i ill -:.1n I e 

• 

Clerck \\ .. crden door cl ~ invallers Yoortg stoaten 
binnen de stad, al\vaar zij tot den n1org nel bleven 
verschuilenj . 1 

De ·invaller... sprei 1 ·n door de stad uit, tot I 
schrik clvr in,von ~rs die ni ':>t ' '"ist;,n << ' 'at volck 
c< dat \\'as, n1eenende \vel al b \roo[i i te ,,·or '"len. 
<< Elck liep uutten ,.,·~ght; 0111 haerli ·der lyf nd " 
l< ghereet~te go et te sauveren4. » veral 1 laatst:"lón 
de geuzen n1annen op 'vacht, op de dijk~ n, aan d , 
hoeken der . tt·aten, uit vr ~s 'oor d, land. lieden 
tlie, van hunn k~nl'""t . ' ·er,vitti,.,.d, hen 1110 hten 
kotnen aanvallen; and ';) r• zochten naar h t hu·is 
van cl n J3urgen1t.! ster. J"'.. n · buit ng '"on 0111-

standight_id k·"·an1 d alg ·1n jne b na u "·dh id v r
grooten .. 

\~ïj hcbl> ~n hoo' 1tr g zeg 1 dat ·n b d van 
%.1ncl\'OOrde de 1nar · van d n :tanto~ht d r u-~uzçn. 
otnstreeks tien ur n 's av ~nds, na~tr de - tad 
gebracht had. 1\ gclre ·ht \Vl"tS hij ll'll t 1:\n n hnr .. 
g-er naar cle VlOonst van d ·n stad~griffier, }\' i '\lsius 
/,l' J?oy. g ga;111. '< .. 1ijnh r, » z i ll l; ndl uit 
/.:, L n cl V 0 0 r d , u \\' Î j Z ij Jl ::-1) \" rJ 0 r 11 ; t t: lJ d t' n i ll r g' 

is er een .. aan~i nlijk tnenigt~ n1~11n n t ~ pe:~rd 

- ----~~~-----~----~~ 
( JJ Briefrin'tSpttanschl van Ant. I1t1gar:ou lol dc.'ll hcl'h•g \"an 

Alva (L rmden 2ó QCtolwr t572; JV!tctious puliliyues (\"'nz.,) VI ( t 88$J , 

1,1. 557; rt •••• a Jo date lh•ga.ron u ])obla sn~t ·vc uavio:.1 qt~c• '~ninn 

u de (Jstenda, CCinnn Escon<Jval h ·rcgc y r,•IJcldt.: de su I\lng •stad, 
u quc la sido gran piraln, cl cpwl ha f•nusigo sn l.Hc du Sot> snld:.h.lus 

•c tam bi en rebeldes de los de Ora nge q u 'csta n (! ll A ttdeunrdt~ : lvs 
({ .IJUCles, c; omo lJcgarnn ~~ dicba Ostenda, rulmrnn tllltc.:ho r•n dlu 
cc y tamr')n diehos navios t"'ll quc \'Ïrieron cpti portjuc. JH. l' serles d 
cc vienlo contrario, no ju<lat•r(Hl yr a Frclingus :tdnudo t•rn sn 
(( uesinfl. )J 

(2 ) Verkinring V4tu dcu HaljllW, 
(J) Id . dc1· Brcedcnarc•Jt. 

{·I) V laan•schc Krnnij k. 

voorbijgetrokken, naar ()ostende gaande . >>Juist 
toen die personen aan het klappen waren, k\vamen 
eenigc ruiters bij, die naar den Burgemeester 
Yroegen. « Is dat nu v."el een oogenblik otn \'er
\vittiging te kotnen doen, 'va.nneer de Yijand reeds 
in de stad is », riep de griffier uit? Zonder meer 
te zeggen klon1 hij, door vrees en benau\vclheid 
aangejaagd, OYcr den lagen scheidstnuur die zijne 
\voonst van deze zijns gebuurs, Lucas De Vylder, 
sch idde, en k,·,~atn hij zoo op de straat. Daar 
\Vas tnen bezig 1net 'vagens bijeen te plaatsen, als 
het ,,·are 0111 tot batterij te dienen. De griffier, die 
niet \vist \velke personen hij daar aan het ,,·erk 
zug, he non ze te onder,·ragen . - l\Iaar ç;e:t Yan hier 
n1orbl ·u, '\ver cl h~n1 toegesnau\Yd, gij hebt hier 
njets te Yerrichten; ,,·ij zijn vrienden! - \ ·rienden 
kon1en d :. nachts niet, ant\\·oordde de griffier. -
't Is 1nijnheer de l3urg,~n1eester riep een der 
c< reb · 11 :ln » uit. Die 'voorden deden L.c l{o, 's be--
vreesdheid t n toppe tijgen, die op staanden Yoet 
naar 1 oude .. tad ijlde, den vloer der ha,·enbrucr 
ie d broken, on1 den Yijand den doortocht te belet

ten, n tev ns de YÎ '"' eh ers en burO" ~rs aldaar tot de 
vlucht aann1aancle : anders zoud, n de « rebellen >> 

h n d,,·inaen ze naar I~ngeland te Yoeren. Deoogen 
slaand, op d icu,ve tad, zag hij vlan1n1en 

• 

opstijg n, di ~ ·on akelicr klaart ~ o,·er dit tooneel 
van \Va nor le uit,vi ~rpen . . Eilaas ! da "ht hij ziJ 
h~bb n het hui~ Yan den Balju'' in branel ere token. 
1 aar hij h ord · dat n1en ook naar den Griffier 
vr rr vnrli t hij f~-:on "'" cl'e _tad al de oo-tzijcle' . 
\\~i1 zullt .. n Y\ rd .. r zien \\"aar hiJ~ heengin~. \\-elke .. u (,J 

o k da .. tr ]t; oorzaak Yan lllHl7 ge,,·eest zijn -

k\vaa, hrviUiglteid of tLJeval - het zicht Yan den 
I rand k\\·an1 den al'T 0 lll en~n schrik YcrJneerderen. 
< ok "ar n ~r >ll l r 1 · tnann i:'n dt r o-euzenbencl ~ 

di , , uit \ r ' s v :lt r cl gev 1 o·(;)n \Yelk deze Oln-
tandigh id vo· r h n 1110 ht h .bben, dt=n branel 

hi lpen blusscht n .. Zulks g beurde · one uur na 

hunn" aank 'l11Sl. 1\nd r;) ondlT h n Yroegt:n nil t 
c< la11 otn ~pij st? nd < lran k ,,·ant zij z c r verh n
(l g·h rt \\ .1r n ,; z h hb n zij \vat betr' gb :-.ru~t 

« ,,.ht''Vt:t'::> t Zl''r''" nd ~ Ol k rott '11 Ïll\V nel 'r ... : l'll b , ~ ~h 

cc ' ' c 'St ni ~t beYrt:. ~t, \Vant '.u1 t)n ... 'nzal 11\'t'\tnanclt . 
• 

t..< , ni "h ongh 1 ij k ,• h ""t,h i '11, ni .\t"' a nel r~ l ec:r ht'-
<t. ren cl dan vi "" t uailh (le?•e 11 'JJu.ddclf.JI} YO\)r on.s 
ll g ' lt n 2 • Zi ~d·ntr \\'at :\r in hc..'t lHÎ ldln de.: r ~tal 

• 
o1.11g1ng. 

l\1ind 'r vrt) dz<llnig gedr )eg 'n dt. invallt'rs zich 

( 1) Vcrklaring van d<?n gritlior. 
( ... ) \Ï,Hlnlschc krt1nijk. 

• 
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:d dt·n ka nt der ha\ t..'n. 1 )t..'r" ,\ ;trts h ,Hl het groot~ te 
gl'Lll / Îc h bcgl YCn. Hun ec rs lc \\"l'rk ,,·,ts het 
' cnninkcn d e r t\\·cc kanonstukken di L' o p d en 
1 I. tYcndijk L.tgcn, o p<L.lt n1cn d ezch ·c o p ht..' n, in 
h ct u i t Y: l r l' n n ( t ; l r Eng cL HH 1 , n i et .1. o u kun n c n 
gt.. l>ruikcn (. l~o\ e ndie n g repen d e (( r ebe ll en )) cl llt' 

de zeeli ede n en l>out:-.ge/< ll cn Yast ,,·elke Z IJ t cg en
h\Y,l lncn, trokkt..' l1 / l ' J11Cdt..' 11 .\<lr Ul' schepe n UÎ e În 
de baYcn Ltgen e n hc ,·olt~n hun / C 1nct h et aa n
kon1end hoog tij nt1ar Engl'L.tnd t e ' oe re n . .%ulks 
cr t..•bcur<.lc \\·clli c ht toen h et rl'èds d an- cre\Yoruen 
h ~ 0 

'' (1s . ()n1 e lf uren zon he t hoog\\ (tt c r z ijn. J a tnaa r , 
d e schippe rs en s tuurli eden (( b egeerden zulkf\ n 
'rec ht ni et >>:l e n n a n1 en d e 'luc ht ' . l) t' burger s 
echter h c rYtt tt c d cn tnoed. ()ndc r het ge luid d e r 

-..Ltd~ kl ok ' e rgcl tl t..~ rcl en z tj z ie h ronJ d en Ii(dj u ,,. en 

1 uk tt n zij ,·ooruit. ~I en Yi c l d e « rebellen » (tan di e 
de \\·,1cht aan \\·ctl hi elden. Ii: r ,,·a ren nog dri e 
~chepen n1 ct geuzen <lan b oord in d e h a \ e n ; d eze 
\\·crden zoo fl' l hespro ngen (Ltt t ' l' n g root geta l 
in,. ,d Iers ge\ an g-en "·~rdcn gcnon1en, t(~ r,,·iJ 1 \'l' r
'-\c he i<.hnc in de haYen ' e rdronkcn l. Einde lij k 

k \\·a1n er hulp t o\.· Y;tn b uite n : z ichi t' r o p \\·e lJ~l' 
. . 

\\' 1J ~ -

~1casiu s I..,c l~ny di en'' ij zoo spoedig hui s en 
-..tatl h eGb en z ie n Ycrlat l'n, h ad zi\ h nctar I ~ rcedcnc 

hrgcYcn , naa r h<·t hui s Y;tn den I-I oofdtn .Jn 
, 1\. I3ou t s), d a~t r een peerd d oen zad ele n, e n " -,ts 

Hrug gc\\.<larts geij ld . l)en gan. c h <' n nacht r eed hij 
zonde r o phouden, zooJ a t hij daar een uu r Y<'><.>r 

de o p ening d e r stadspoort (~ n ~ank\YanL In d e 
st ad gckon1 cn g ing hij zonder Ycrtoc \ en d en 
l~u rgetnecstcr ;dsook d en h ee r D 'On gnycs, l>a lju,,
Yan h e t \~rij c , Yan d e n ]nYal der G eu%cn Yan 
..'\ uclena rdc kenni s geYen. H ij \\·a~ n1et <li C' h rerc n 
aan h et s pre ken, t oen J a n J) c Gispere , ,-an 

t~ rceclen c t eruggekeerd , daar ook a a nk '"an1. 
In11ners , tusschcn dri e en Yi er -ure 's 1no r gen s 
\\·as d e pa~ton r \ a n Breed en e d oor een i ge z ij ne r 

1 . StaJsrekenm.~. fu 4 8 : (( Jan Truue, P1eter Deny~ e nde J an D e 
cc J' yere , smc·Jcn , n\·er h eHr ltcder m ()y te en <.le <.l1en ::. t <.la t zij hij 
,, c •nlonna ntte ' an der w et ,·u tg hedn e t heu lJen de mota len Sh L·ken 
cc a rt i l l~ric, dit' de gltn'd uKic•1dt• t•au Ouduwet dc• Jen 6'' 11 J11 nc tnl>re 
11 lae t lec.l t•n , (heb bende s n a< hts te \'nnr cn Je s te<.le jnncgeno rnen 
f( te-r fn rt-;e o m te ,·lle<.len ) t·cr~httcll haddot te we tene de l <t ~ tg-ha ten, 

I( updat men dezeh e s tt cken ll p he mhetlen, jn t c muarqueren 
cc enJe a h ·aren ' a nh trr nacr Ing helan t nyct e n zqud~n connen 
cc g hcl>r uucken , de somme \'a n 2 pon den S s<.e ll in ., g r. ; te \\'e tcne 
te 'nor e lc k zes th1 en se e l hn . g r . b iJ accordc, gcmcr L t da t z ij 
cc ciaermede diver sl hC uaeghen ucsich w a ren , ende clezeh C a lhi er 
cc be taelt. vald X XVIII [XVI s. p . » 

L!.J Vla amsche kro niJk . 
t3) Brief ,·an den nn ta ri s J. S pc tdcl. 

(4) Bnef der schep enen . 

I 
I 

I 

I 

p (l rochi a nc n \Yaarondc r <lc reed s g<·noen1clc 
1\<lri aan l~Ij c k Z~e rt - ge"\YC'kt ge\Y<:c~t, die hen1 
7PÎ<.l cn \\·at e r t e ( )ostcnde 01n ging. ()p ~ t<landen 

v oet g ing d e p ;u ·cH hi chc r<lcr di e tij din g atl n d eP 

b o d e , di e t~ b ed \\-as , ke nbaa r n1 akcn. << K eer 
SllOC'di u naa r I ·~r u<Y(T(_' \\ C' cl cr ze i hiJ. hr n1 en era d t· ,. ~ h ~ , , , h 

o \·c rhcdcn \\·aa r~chu\\·e n o pdat z ij oogenl>likkclijk 
''rap cnll cdcn na ~l r ()ost C'ndc zenden 0 111 <1 <' 01 st an
d e 1 i n g c n o p h ct 1 ij f tl · Y a 11 c n en z c t c b c 1 et t en k \\· a<~ d 
te d oen aa n de bocren o f in de ke rken d e r ~tree k. » 

Y'oo ra lc<' r hcC'n t e trekken 'roeg d e bode cl a t 
J(.' ]l1;U1(} z ijne hrÎC\'Cl1 ll rtar \\TCllclUÏJ1 C, f~ lankcn

l)l' l'g"h C en H e is t drage n zou , volgens het b eYel 
<l ~• t hij ont\' ,tngcn h a d . l~ij c kaert B outs ' knecht 
1 i cp aa nstonds d en p~stoo r Yan ecrs tgenocn1clc 
pa rochi e YCr\YÎtti gen. I-f ct is a lzoo d a t de hoclc 
l>ijna t eg e liJker tij d als d e g riffi er Yan ()ostenclc 
l >ij d e hecrcn J) '()ng nycs e n Ch. ])c Sch1lcle rc 
aank\\·;un. - /:ij t g ij naar () o:-, tcnd e ge,,·ecst ? \\-aS 

het ecr~tc d at hcn1 gc\T<l~lgtl " ·crd. - J a . - \\T]cn 
hebt cri)' cl a;l r o·e~ l)l·QkC ll ) \ r O('<Y he111 cl e crrirticr -

~- h . b ~ . 

])en l>a lju,,- , t en zcYcn uren 's a \·onds . - \ ·ern1its 
• 

T.,c I~oy, Y<><.'n· %ijn Ycrtrek u it d e ~ta cl, cl en B alju,,· 

ni ct h a cl kunne n sprckr n , zoo \ Y<lS het h cn1 YOOr 
het oogcn l>lik o n1nogclij k d it gezegd e t e loochenen 
o f t e \\~l"\clc rl cggcn . - H ebt gij U"\Ye bri eYen t e 
()osten<J.e trc la t en \Ycrd e r cl e n ll1 CSSa<rier n ocr 

b ' ' ~ h 

gc\Taagd ? - I k heb d e n B alju\\· n1 o ndc lin g 

aangcsprokl'n en cle l> riL·\ en t e Brecd l)ne g~latc·n . 

- En hoc laat zij t g ij uil ( )ostcnde Ycrtrokkcn ?
( hn y jj f uren '~ n1 o rgens •. 

})ad e liJk hesloot n1cn hulp n aa r Oo~tcncle te 
zenden , o nde r h e t beleid Yan kapite in ,.r arcocn . 
H et ,,·as noen o f claar on1trc nt t oen d eze laat st e , 
' e r n·czeld d oor d en H OQ trbalJ. U\\' yan Rru crn·e en 

M ' '"" hM 

Yersche idene CUl'Ill ed en , 1net %Ïj ne solda ten J.an-
k\Yal11. ])e soldaten n;unen scffl'n s al dezen Yan de 
b ende yast \Yc lke z ij kr i_1 gen konden. I~eed s \\·a re n 
een g root gel ;t 1 gen zen in zee gestok('n, een i ge 
1nct schippers aan boorcl, gcd\Yongcn he n t e , -er 
ge;;c ll l' n , a nde re zonde r s tuurli ed en noch zecYol k . 
;\ a ngen1oedigd door d e <1anko1nst d e r o l<.la tcn Y(.t n 
Ti rug ge, keerd en d e geYl uc htc se hippe rs t erug en, 
n1et d e 111t..'<lehulp \Yelkc z ij Yc rzochtcn en be
k\Yatnen Ya n de solda ten, s laken zij t \\·ce \'aar
tuige n in zee 0 111 de uitgeYa re nen t e achtC' rYolgenl. 
\\'"eldra h a dden zij t "\\·ce schep en achte rhaahl 
« clc,,·e lc ke zonder %eeYolck \\·a ren," ant z ij laeghen 
c n d re" c n i n zee a u" .. a e r t ende cl a u'" a e r t (1. \ 'eg· c n 

11 ) Verkla r ing- va n ~. L e R()y. 

ll' Hnef va n J. Spetael. 
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, .. •cdcr), al p rd n z nder m tre. n Hi r greep 
--n nieu e trijd plaat , in den loop van d n· 
'' Ik n en groot g tal r)uchtt~ling n rden dood 
ge hot n n z lf: ene dratnatisch om tan
di h id zich 'Oord d. E n kapit in, zi nd dat 
r aan ge n ontkon1en te d nk n viel, trok uit 

zijn kou en ne beur.. geld ~n 'vi rp di in z : 
do h hij ,,·erd aan ,.tond tnet nc plJk over boord 
g token n achtt.'r zijn geld g zonden•. Indi n 
111 n de Gc",iscltc Ge clticdcrti!\ c11 tna~ gcloo,·en, 
prong die kapitt'Ïn z lf in ze~, daar ztjn schip 

ten gronde g-ing•. l)it ,,.a nit.'nland andt.\r , schtjnt 
ht:t, d,u1 \\'illen1 ,. an Hetnbyze, een stoute ker I, ., 

en uer eer tl~ '' atcrgcuzen ,,~aar\·an tra], pr,lak 
zal zijn t'n zoon' .111 J~1n \·an Hetnb) ze, ecnt~n der 
k lpstuk ken der 0111\\ f ntl·ling, later in Ul' tad 
(it: nt . ~ll n h~'' ~crt dat de ratnp pocdigc dnod 
ziJn· zoons Jan \'",u1 Henthyzt' in de partij der 
opst .. tntl( lingcn deed trt~d n. 

I )c ()o ... te ndsche ze elieden t'n d ~ .... p,tan chc 
'Oltlatt,.n brachten til.' t\\·el' ,1~1n den VJJ,lnd ont-

• 

non1cn schepen - ,,·a .. lr,·~ln een aan Jan Corneli -
one tot.: hehoordl· .. - in de htt ,~( n terug .. \._tn ''al 

gchr .. 1cht '' erllcn de geYangent'n, n1et cll'Ze ''elke 
n1en tt' landl.' in hcchtcni · had gcnonlcn, ontniddt'· 
hjk n .. tar het tad ·gc,· .. 1ng gt•lt•i<l, 'an'' aar zij, kort 
daarna, onder goede he,,~aking - ,,·ant zij ,,. ,.1rcn 
'c rre bo,·cn de honderd - n .. tar Brugge gevoerd 
'' ~rden, in acht \\"agens, elk Jnt•t t\\"Ce peerden 
be pannen\ 0111 den Hoogbaljuv.,. overgeleverd te 
''orden. Intu chen had tncn oen tacl.:heehnec ter 

1 Vlaam he Kr nijk. 
2 Gcnds.:he Gesch1edenb en , KroniJk van c.lc ben er ten en 

kett nJ lannen en omtrent de stad Gent sedert 1566 tot t5 5, door 
P. Bern. !)e Jonghe. I h 205. 

(3 lh., b. 16g aanteeken in~ . 
-4 Rek. I S72 Reg. J7l9S , t I -4 ; te Comehs Acrtsier 1 besittcnde 

a de l:IJ-»alge deser stede. ter Lau c dat hy den tyt van a hte 
cc daeJhen tn 'anghencsse tlewaert ende de cost gbegheven hee't 
• lwu glut ttNgimm Rhtbto..Jtl '"'' dt bood I va11 Jan Corntluso11t, dat de 
"thM '" gllmoflltlf IJ11dtlt", tot lil s. V I d p. daechs voor elc, comt 
« ende bter bctaelt ten laste ,·an der stede (mic.lts dat de zelve 
"gbe\·anghenen hber ootsleghen waren), de somme van 1111 s. 
• lil d. gr. 'a let LV I s. p. ,, 

5 tadsrek., fo -fl: (( Betaelt Adriaen Vander, Maryn Naghels 
« ende andere waeghenaers, ter eausen dat sy up den 7f'ln jn 
n octobre 72, ter ortlonnancie van der wet van hier met heurlied. 
" wagbenen ende peerden gbevoert hebben tot Oudemburch. 
cc dt\erssche ghtf'""'' thtrJngltm'" vande compaignie van Schoon
cr walle, ghevlucht uut Oudenaerde, ende bij nachte jn stede 
er gbecommen om wui erMhlwu"41 te embarquieren ende over te 
• vaerene Jn lnghelant, danof een goede partie bij de poortene jn 
ca heurl.c Ier vcrtreeken fM&DHif"' m4t •llt1Mtl111 111111rn• n 1111 l11ntll 
• 1111 ,,, 6tt; de somme van 1.eventhien scelhnghen, vier penn. 
'' grootcn, tulltl. X{, LXXXI a. p. ,, 

IGE 

ontboden, om d talriJke gek etsten zijne zorgen 
toe te b di n n 1 

• 

M n ,. rnatn lhaast hoe de nalatigheid an de 
bod Yan Brugg de oorzaak was g 'eest dat de 
tad Oostende slechts van h t ge' aar er\\ittigd 

\\'erd, toen het te laat as. De brand die twee 
huizen had Yerslond n en den algemeenen schrik 
niet \\ inig zal 'ermeerderd hebben, bleek nu bij 
toe\'al g schied te zijn. E n dier huizen as de 
eigendom d r Vl du,~e ELIS BETH MuE ... Icx•. De 
g-~' angenen v. erden aan de krijgsoverheid o er
gt'lc' erd, de,velkc ze de 'algende maand te Brugge 
deed rechten . 

Zoo li p het te Oostende met den inval der 
g uzen van ud narde af. Aan de heeren D'On
gn) es, ,ïcolas an den Bogaerde, Goncale 
D' guilc-ra en de andere edellieden3 die de 
getneentt' tt'r hulp gekomen \\'aren, deed de 
chl~pensraad ' an Oo tende den eere\\"Ïjn aan

bieden. T'''ec zesterv.·ijns of 32 staopen wijn 
'' erden aan di Yer,,~elkoming besteed". Ook in 
andere plaatsen, zooals te Gent en te udenarde, 
'' erd n er geuzen van de bende onthoofd of 
opgehangen. Ü\·eral hadden de landslieden zich 
ge'''a11end 0111 de vluchtelingen aan te vallen5• at 
Jiegene aangaat die er in geslaagd waren in zee te 
trekken, - n1et negen schepen, volgens de hooger 
gedrukte spaansche aanteekening- eenige oorlog -
schepen van zeegeuzen kwatnen hen ter hulp. Een 
ongunstig ,,·ind belette hen naar lissingen te 
Yaren en zij k'''amen den 10 october te Dover aan. 
\

1 olgens de hand chrittelijke kronijk van ude
narde - die on niet zeer goed ingelicht chijnt te 
zijn, \vat zekere feiten b treft - tnochten zij aldaar 
niet binnenkon1en°. 

De ge\\'eldenarijen Yan 

en te Dcnder1nonde, die 
}ya's leger te Mechelen 
eenigen tijd onder de 

(1) Baherekening, f• 3: (( Plus au cherurgien de la ille 
a d'Oisthende pour avoir assiste les ble~sez, a le refaire leurs 
o plaies, par ac\.:ord la somme de I ! 11 s. p. » 

(2) «Ende binnen maddelen tijden,,, zoo vertelt onze DuiDkerk
sche kronijkschrij ver. (( zo q uam t\·1er. duer middel an een keu ze 
,c qualick bewaert, overmidts al dReken an stroy, an t ee huussll, 
(( danof teen huus toebehoorde ende bewoont bij eend• rij 
" weduwe ghenaemt Lysbette Mueru afbrande, aenane dat 
a was zeer veel zevarende wants. n Ook, u aulks door de 
mannen der bende veroorzaakt ge eest. aoo aoudeo de ach.,... 
die omstandagheid in hun verontschuldigiDgaschrift met 
weggelaten. 

(J) Rekenang van het Brugscha rije, 157•·73• fb 11.S. 

(4) Stadsrek ning. fo 37 v. 
(I) Brtef van Jan de Croy &lil den H 

a&cbief.) 
{6 udenaerdache MengelillgeD, Ul t.. 

Ronue en l et Ie (j .), 1 45·.5S. 
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tnacht der opstandelingen ge\veest \Varen, als1nede 
de bedreigingen door den Hertog tegen de oproe
rige steden uitgesproken, \vare genoegzame redenen 
on1 den tnagistraat van Oostende, na het gebeurde 
Yan 5 october, aan te sporen allen arg\\ .. aan nopens 
zijne handel"\vijs of houding in die otnstandigheid 
te YOorkon1en . Uit de brieYen van den Gouyerneur 
Yan Vlaanderen "\YÏst de Algen1eene Landvoogd dat 
de noodige ''Taarschu"\\"Îng nopens de vlucht der 
oproerlingen van Auclenarde \vas gedaan ge,veest 
en nochtans had n1en te Oostende geene n1aat
regels genon1en ! De \Yethouders Yerstonden dit 
en haastigden zich de feiten in hun echt daglicht 
te stellen, bij 111iddel van een vertoogschrift tot den 
Hertog gericht, \vaarin zij beneYens al de voor
nan1e 01nstandigheden Yan den nachtelijken inYal, 
clc pogingen lieten uitschijnen van\vege schepenen 
en burgers otn den invallers \vederstand te bieden, 
zelfs YÓÓr de aankon1st der soldaten Yan Brugger . 
Dit Yertoog \vas toegelicht en bekrachtigd door 
de verklaringen2 van eene reeks getuigen, nan1elijk 
J1 elclzio1" Van der N iepe, pastoor van Breedene3 , 

Rtfckae1~' t Bouts, hoofdn1an van Breedene ; A d1"iaen 
Reyugaert, Wille11z De Cle1'ck, A driaen S1niclzts, 
T7 iucen t Be11'trauz ,. Sinzon Castelnzau, Pieter Van A elst, 
in\\"Oners van dezelfde gen1eente ; Jonker Karel 

~ 5 . De Water geztze;z. 

De Yergadering Yan I Juli I57I, te Middelburg, 
\vas de laatste \Yelke door de Vlan1ingen, onder 
het bc,vind ten P hili ps I I, \Verd bijge,voond. Later, 
onder het be\vincl der Generale Staten en van Prins 
Yan Oranje, zou n1en de betrekkingen tusschen de 
noorder- en zuiderzeesteden hernetnen, die nu al 
n1ct eens, door den opstand der noorderproYinciën, 
onn1ogelijk ,,~erden of lieYer, door het toedoen der 
geduchte ''ratergcuzen, tot vijandelijkheid OYer-

. 
g1ngen. 

- --- - --
( J ) Zie d c 1 c k. r r 5 7 2 - ï J), fo 3 7 , . . 

( 2 ) Chartc:-boek , f0 ~01 (' erto0g1 ; fo 20::! \ ' . : (<c infonnatie prepa
rahnrc ») ; f • 2ug (bncf van n o tarts J. Spetael aan Je sch epenen \'an 

Oostende}. l: e twee eerste stukken ziJn r eeds h' ce rnaal nedrukt 
~ 

gc"cest, eerst 1n La Fltwdu(jaargang 1873-74 • ul.2li·-t-2L later 111 

de CoJ'r, spondantt dt· C t anvdlc-, I V , Ll . 6S6 en ' olb'. In d tt ll. werk laat 
de schnJ fwijs te wcnschen o' er . 

(31 Geb .. 1rcn alllaar in I S_ó . 't \V as een zeer geleerd man . in 

na u'' e hetrekkingen met Paulus Leo pardus dte, \olg-ens sommtgen, 
zij n mee!>tcr was ge'' eest. \ ·an der ~lepe s latijn~che spreek'''O< rden 

"enten samen met J te ,·an den vermaarden Erasinus tll tgeg e,·en. 
llJtcJgraph it cifs lfomm4·s roua1·quabl~·s dt la Flirruir,· Ot"tidottal:. h. \'. ) 

Del' Espiere, balju"'~ der stad Oostende, en eindelijk 
Nicasius L e R o_v, griffier derzelfde stad. 

lVIinder clan een paar n1aanden na den inYal, 
k\va1n er nog eens bezetting in Oostende liggen, 
0111 de stad niet tneer te Yerlaten. 

De Yerrassing Yan 5 october I572 had een 
ge\vichtig gevolg : de hand \\·erd aan het \Verk 
geslagen om de stad in eenen beteren staat van 
verdediging te stellen . 't Is op dit tijdstip ünn1ers 
dat de stadspoorten gebou\vd \Verden, ter uitnetning 
der Zuidpoort de''relke, even als het« besluyt )> der 
Oude Stad op denNoorddijk en andere \verken vvaar 
\V ij verder van spreken, in I S76 \Ver den opgericht 1

• 

Ten jare I572 nan1 de stad eenen kanonnier en 
<( busschieter >> in haren dienst2

, tegen 4 gulden te 
maand . Die dienst duurde slechts één jaar3 • 

Doch niet alleen de donkere bosschen, ook het 
Yeld der \voelige zeewateren \Verd het strijd perk 
der opstandelingen, in hunne pogingen on1 de 
Spaansche regeering on1ver te \Verpen : \vij 
bedoelen de W atergeuzen, die den Spanjaard zulke 
ge,veldige slagen toebrachten . De eene ongerust
heid of k\Yelling volgde alzoo op de andere . 

Verval der Vissclzerij·. 

Ja, 't \Yaren geduchte zeeschui1ners, de zee
geuzen, die hun 1nanschap aan\vorYen onder de 
opstandelingen door Alva Yerbannen of uit Yrees 
voor hen1 het land uitge\~/eken, Yooral onder deze 
Yan Friesland en Holland alsook onder de zeelie
den van H olland en Zeeland. Begunstigd, eerst 
door den H eer Yan E1nden - hunne eerste schuil
plaats4 - YerYolgens en bijzonderlijk door de 
koningin Yan Engeland·\ in \Vi er haYens 0 zij toe-
- ~--------------- - - ----

(z) Z1e h oog-er ul. 160 , nota . 
(·..:) 1\Jecster \Vdlcm Buuz ,Heg. nl' 37193, fo 47 ' ' .) 
(3) I b . en 3]3g6, fo 5 I , .. 

(4) Zie de Gtsc:;udcn:s der H~atergwztu , door A . I'. \'an Gn ningcn, 

Leyden, 1 ~-1 o . 

( 5) H ale,,ijn, zegt ~Ionllon, schnjft den 15 maart 1S72 dat de 
koningin een edtct tegen de zeeroo,·ers heefl uttgege\'Cn, doc h 
zonder het op de zeegeuzen te wtllen tc;epassen. Deze streden, zei 
men, , ·oor den Pnns \an Oranje tegen Ah·a . ~Con tsp . dt GJO Jit dlt, 

IV. bl. 263) . 
16) Zat. :!ó juli 7'!.: « Clais Adr aenssone seg t dat dondcrdacghe 

« laestlctlen XXIII I july, ghesyen t hebuene te D o u,·re drye 

« scepen \'an oorloghe dye weesen wilden so men seyde naer 
« Vlissyng he ende daer waeren drye capiteynen. - Ghysbre< h t 
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gang genoten en alwaar hun wegens nederlandsche 
bannelingen en engelsche zeeroouers sterkte \verdt 
bijgezet ; aangen1oedigd en geholpen door de Yrij
buitcrs de fransche Hugenoten van Rochelle, \vaar 
Lode\vijk van Nassau een i gen tijd vertoefde en de 
schepen der \vatergeuzen eene veilige haven von
den, ja door Frankrijk's regeering zel,·e, n1ieken 
zij, van hetjaar I568 of liever I56g af, de zee voor 
onze koopvaarders en visscher onveilig. Dezelfde 
aru\\reldaden die den naan1 hunner zuidersche 
b 

~eloofsgenooten, de boschgeuzen, zoo droevig ver-
maard hadden gemaakt, kentnerkten de rooftoch
ten en aanlandingen der \vatergeuzen en riepen 
zelfs de gedachtenis der Noordmannen in 't ge
heugen. Zij \Varen het die deYloot plunderden van 
den Hertog Yan Medina-Coeli, naardeNederlanden 
gezonden on1 Alva als Landvoogd te gaan ven·an
gen. Sterk gevreesde zeeroovers, mogen \vij \Vel 
zeggen, die hunnen godsdienstigen haat, hunne 
d'veeperij en \Vraaklust lossen toon1 ga,·en, op 
een met hinderpalen doorzaaid strijdperk : de 
Noordzee, met hare lage en benevelde ku ten, 
hare banken en ondiepten, ge\\'eldige ,,~inden en 
duistere lucht. Hun buit voedde den opstand, 
hunne rooverijen tnisnoegden den handel en ver
z,,·akten de n1iddelen der reg ering. ~'eldra, ten 
gevolge der verovering van Brielc (1S72}, en van 
andere Yoornatne havens, zooals li singen en 
Veere, machtiger ge\vorden dan ooit, en tevens 
ook tneer aan orde en regeltucht onder,,·orpen, 
'varen zij in staat aan Spanje eenen onvern1oeibaren 
en bijna steeds zegepralenden oorlog te ,·oeren, 
der geuzen macht te behouden en uit te breiden. 
De zeegeuzen bezetten al de ku ten der oord- en 
Zuiderzeeën, al de zeegaten en eilanden . Hunne 
schepen k\\"atnen vrijelijk tot op drie uren van 
Ant\\'erpens muren 1

• (( Van Alva's rechtbank n 
'''eet men ten naastenbij de slachtoffers ; h t tal 
Yan vonnissen door d n raad van heroertt•n gcv ld, 
is bekend2

, tnaar alleen de zee \\'eet, hoe \'ele 
ratnpzaligen door de W att .. rgcuzen als ziellooze 
keisteeoen neergeploft, zij heeft verz,,·olgcn ))'' . 

----------------
cc Dieryck seyde ooc ten sch·en daeghe ghcsycn t hebbene te 
c Douvre twee scepen dacrjnne vergaederynghe was yan volt k 
,c ende de rnaere was dat t eene wilde syn te Vlh•synghe ende 
,c t ander jn den Dryelc anders dyet \\'eetcndl', ,, {l(amerhnek der 
stad Nieupoort). 

(I) Correspo11din~ee de Grar~tJtUt. IV, 203 . 

12) Gachard : Sur lt nombrt dts txJerlliolls fuilts allA' Pa)'S·Bas. ;ar 
cr d,-e dt~ duc tl'A lbe (EINdes tl Nolitts, IJ, p. 366-368). cc La viriiJ es I 
ptul-dl" t,",., (/t) cl,iffre dt 6ooo tl eelui d1 Gooo). 

(3) M. Bots.« Van Erasmus naar Vondel, of tie kern der vnder
landsche vrijbeidshistorie ,, (llaarlem, S t. Jal;nbs-Gw.lshuis, t8gJ). 

I 

Akelig ,,·aren de verhalen der zeelieden en visschers 
nopens de wreede handelwijs der zeeraovers ten 
opzichte hunner slachtoffers. Om deze hunner 
mannen te wreken « die te kort bolden ,,, zegt een 
schrijver des tijds, en in de val k\vamen, zochten 
zij onze zeelieden schrik en vrees aan te jagen, met 
soms eenige der slachtoffers hunner roofzucht aan 
~algen te hangen geplant op de kruin van hooge 
duinen. Zij waren er dagelijks op uit, zegt de 
Vlaamsche kronijk, om alle goede lieden te 
berooven en te beschadigen, ja de arme lieden oyer 
boord te \\rerpen of anderszins ter dood brengen. 
Een Oostendsche visscher vertelde hoe hij, 
gevangen genomen zijnde door eenen zeeschuimer 
(ec11c11 P)'raete), deze laatste '\\"at later een spaansch -
koopvaardijschip overmeesterde en 32 personen 
der bemanning aan den kabel deed binden en met 
het anker in de diepte der zee dalen liet ... De zee
raovers roemden erop, in zijn bij\\"ezen, onlangs 

• 

te voren eenigc gevangen visschers op planken 
gebonden op de baren der zee te hebben laten 
drij,·en1

• 

De visschers dorsten in het diep ''"ater, bij de 
engelsche kusten, niet meer varen en vergenoegden 
zich met de vangst \'an versehen baring. De duin
kerksche visschers staken niet verder dan omtrent 
Kales (( ende luttel 'vest\\·aert onder de Fransche 
''isschery >> 2

• De stad Sluis schrijft den 14 april 
I57I aan Brugge dat een harer ,.i schers op zee 
gevangen en op lo geld gesteld ge'' ee t is << by 
zek re zerover \Yesende gue en van de e reder
landen >> en dat de vi cher zulke 'feiten dagelijk ~ 
door zeeroover ten nadeel Yan chipper en 
koop\' aarders zagen g b uren"'. 

Ten jare 1 S72 ''"a de \\"et Yan Oo ten de genood
zaakt volgen ene over enkon1 t ,,·elke ''·ij in on. 
Eer te Deel h bben laten kennen, de haringtou-.. 
'" r of haringdroogers d rtig pond pari i toe te 
lcgg n, daar d ho " lheid haring di dit jaar te 
tOU\\.l'll viel g n cl rtig la t b droeg, zulk Yer

nlits de vis he rij, tt'r oorzaak van den (( troublen 
tyt >> tneestal (( van der z e ghebl , . n n ,, .. a •. H t 

vnlgcnd jaar n1oc t zij hun 4 pond b tal n~. Dl' 
cij~ r \"an het pondg ld childer n d n t "'tand 
nog ,,. I pr k nel r af dan 1 ''re 111 di a t k t n 
die n1en in de tad r kt'ningen d tijd nt-

( 1) laamsche kronijk, hl. 47'3 en So7, 
(2) 1 bid. bi. SoS. 
tJ) Staat archief Brugge, Reg. n° :~5, {" .:63 ,., 
(4) H kening 1S72, t'> 47 (1 eg. 37395). 
t5) Heg. J7.iyo, fu 53, 
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n1octen 1 • Voor al de j aren I 572 en I 57 3 laten t e 
\\·cnschcn o\·er : Yijftig tot zesti g dui zend ponden 
pari s is 1ninder dan naar gc" ,.oonte bracht d e Yisch
yerkoop die ja ren op 2

• 

In den loop Yan hetjaar IS74, op het tijdstip der 
haringteelt, vernan1 n1en t e O ostcncle3 dat er t e 
\ Tlissingen neg~n oorlogsschepen ger eedlagen 0111 
's anderdaags << t zeyle te gaene » en de Yisscherij 
Yan \ rlaanderen en Yooral die Yan Duinkerke op het 
liJf te va llen, en eerst het oorlogsschip aan t e ,-allen 
<lat de Duinkerksche haringbui zen Ycrgczelcle . In 
aller haast, na beraadslaging 1nct d e aanzienlijken 
en reeders , zendt d e ,, .. et van Oostende eenen ren
bode naar Duinkerke on1 die 111a rc kond te nl akcn en 
het terstond uitzenden te \'erzocken van een en boot 
naar het oorlogsschip en naar de visschers van 
Oostend(' en Duinkerke . Slechts drie uren en half 
tijd ten hoogste ha cl onze ruiter 0111 laat stgenoen1de 
s tad in tijels t e bereiken, incleryoegc <.lat 1nen het 
hoog,,·ater n1 ocht te baat nen1en 0111 een groot 
ongeluk t e Yoorkon1en. D e ruiter k \Yan1 in tijds 
aan : alhoe\vel, zoo tnen licht yern1oeden kan, 
zulk·s zijnen dra \'er het leven kostte . D e visscher s 
van Oostende en Duinkerke , voor 't nakend gevaar 
gc\\·aarschu,, .. d, ijlden, n1et het oorlogsschip, in 
de ha ven der laat st genoen1cle s tad ; vele tnoesten 
hunne vleten in den brand laten. D e Fransche 
Yisschers, alhoe\Yel n1inder Yan de geuzen te vree
zen hebbende , Yluchtten in de ha Yen van l(ales-l . 
In zulke on1stancli gheden Yerliet de visscherij, zoo 
de Duinkerksche Kronijkschrij\'er het droevig 
betnerkt5 , hare ha Yens 111et geen gerust gen1oed 
n1 eer. D en + septen1 ber I 57 3 onty] ng de ,,-et het 
bezoek Yan dri e éu11btgenooten ' an Duinkerke 
« on1 t e advi seren up d e navigatie d en anst aenden 
harynckteelt .. . >> Geen geYolg schijnt aan de be-

-- ·- ---- - - - -

( I ) In die ,·an I5ï4-75 leest men, in het a r ti kel der warrandeer
ders : << n cmaer al z , mid ts t ()\·er llden 'an den ,-oornoemden 
« Gudltame Ba illtul de stede ,·oor dese jaere g hepaseert heeft me t 
« d anJer d rie wa ran dcerders, die der dtenst vu ldaen hebben , 
<<ten tlpsi PnP d attf'r g heen abondantie ' a n ha ry nck g he,·allen en 
«es .. g he lyc t p lecht duer de troublen s la nd s dat de visscheri e 
<< Yennindcrt es. c;o es h ier maer hetaelt de gaigen ,·an d rie per 
u s')ne n ... » 172i p .J 1R eg. n 1' 3739ï , f0 3J J. 

(2) P ondgeld I 572: Lpz [ 6 s . I p . ( Reg. 37395); 1573 : I5?g-g-z 
Reg . 37396L Zte ho0ger b l. ! 2 1. 

(3) « Ghelyc ke d e van Oostende bi Jen espion g-head\·er teer t 
cc waeren. Rijksarch ief. R eg. n" J 7Jg8, fo Lt- D e Vla amse/u [(1·ouijk 
tb . 8 1) zeg t dat de vija nd O\'Cr twee g roote schepen besch ik te : 
z ijne andere "<:aar tu i gen wa ren « Yliesbcoten. )) 

(4) VJaamschc 1\.ron ij k.- Reg. 37397· fn 55 v . (R ek . 1574-75)
Dninkerke- betaalde de he!ft ~·an den p~·ij s van het p eerd (S4 [ p.) 
Heg. 37398. f'> 13 Y. -14. 

(5) Vlaamschc l{ron iJk. 

spreking gegeven gew eest t e zijn 1
• H et Yolgendc 

jaar schijnt het herhaald bezoek de r afgeveerd1gden 
van dezelfde stad te Oostende , om te handelen 
nopens de ui~reeding van een oorlogsj;-tcht ter bc
schern1ing der Yisschers , insgelijks zonder geYolg 
t e zijn gebleven 2

• Bij gebrek aan overeenkomst 
tuc;schen cle Drie Z eesteden, tot het gezamenlijk 
uitreeden Yan eenige schepen of jachten, \Yas het 
Duinkcr ksch convooischip onbek\vaam de visschcrij 
degelijk t e beschern1en en \Verd het korten tijd 
nadien « upghcstelt )) . De t eelt Yan dit jaar ging 

• 

n1eest enclecls Yerlor en, tot sch ade der zeesteden 
zoo\Yel als van 't on1liggende land, t en gevolge der 
duurte van het vleesch en van andere eetwarenJ. 

U it een Ycrslag uit Vlissingen vernan1 n1en dat 
de opst andelingen , eerst 1neester Yan T ern1uyden, 
van plan \\Yaren Sluis n1ct al hunne 1nacht aan t e 
Yallen en Oostende- en Nieupoort,,·aarts schepen 
t e zen u en 0111 de visscherij t e hinderen, « pour 
cmpescher du tout la pescherie >>+. T oen on1trent 
d e tnaand october I 57 4, de visschers ,~an Duin
kerke eenjge « rebellen >> besprongen en in hunne 
haYen gel>racht hadden, zond de \vet Yan Oostende 
aan die van Duinkerke de ver\visseling voorstellen 
Yan ecnige Oostendsche Yisschers t e Vlissingen 
gekerkerd zittende, tegen de opstandelingen vvelke 
de Duinkerkenaren hadden gevangen genomen~ . 

Otntrent dien tijd ,, .. erd de stuurn1an van CoR~ELIS 
L A:i.\I PSI XS door de geuzen in de Yoorreis gevangen 
genon1en6 • J oos Bouchier \vordt ook genoen1d onder 
de <)ostendenaren die door de « \Vatergheusen >> 

beroofd \Yerclcn7. In een Yertoogschrift Yan I o 
n1aart I57 5, tot den Yorst gerjcht8 , lieten de w et
houders hoorcn dat de groote en kleine \'Îsch
Yangst , hunne eeni ge nijverheid, sedert den aan
vang cler beroerten geheel vcrvallen \Vas , doordien 
de opstandelingen telken seizoen de arn1e visschcrs 
besprongen, Yele onder hen Yerdronken of anders
zins Ycrtnoordden, zoodanig dat de visschers zic h 

I I ) heg. J7J<)G. f•' -4 ~ · stadsrekent ng IS7J. 

(2) Heg. 37397, d aar 1~74 l, fo 46 v. 
13) « \Va nt uutter zee moet alle af:>lach tonunen der Yi tuaillcn », 

zegt de ' ' laamschc K rr nij k . 
( ..j. ) R cnon <.lc·Francc, bijvoeg sel, bL 2~1-G. 
~ 5) R eg. 37397 , .. h . Rijl<sarc. h ief fo 4G , .. (Hek . 1S74-75). 
(6) Reg. 37397, fo 1 0: " Vau Cor ncli s L a mps1ns O\'er <.le tweede 

« vooreyse \an zyn st ierman, t welcke hy h te:, ooren by zyn Lille t 
<< n ye t goet g-hedaen en heeft, o,·cr m id ts dat hy dezeh·c ,·oor-E'y5e 
« g-henomen was ,·a n de geusen , daer mede hy nyct en heeft mP~hen 

• 
« on tstaen , te n u pstene dat hy alsd0en pat tye van zyn ghc\·an ~k 
<< noc h O\ crbrochte wanoff het pondtg-helt bedraec h t ,-an z .. tL x 

« a lsser aff g hemaec.t es g heweest , 1III [ JIII s . p. » 

( 7 I J\' (' g. 3 7 3 (_) 5, fu f I V 

(81 Char teruoek , f·' 2ro ,._ 
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op zee niet meer \\·agen dor ten'. Een i ge maanden 
later (29 juli I575) keerden zij op dit punt terug, 
zeggende dat, door het \'cri i es Yan vaartuigen, de 
, ·ischnijYerheid zoo \'crYallcn was, dat men de 
onkosten niet meer won". 

In de \'OOrrede der octrooien \'an 7 mei I577 en I 
van 23 april I578 is daar ook spraak Yan: cc als <I<' 
geme<.'nte, zoo Yerarmd zijnde in den tijd der troe
belen, door het afnemen harer Yi eh booten, vöor 
de pacificatieö ... In cl ie stad wordt gecne andere 
nering uitgeoefend<< dan de bloote visscherie, die 
gheheel onzeker es, en binnen den tydt Yan clen 
troublen soo gecleclincert als dat al nu luttel buysen 
ende boot afvaeren. >> Dezelfde klachten lieten de 
schepenen der stad Tieupoort den \'Orst geworden' · 
Daarom \TO gen beide zeesteden, ten gevolge ,·an 
\'erscheidene bijeenkomsten>, toelating om de 
zoutziederij Yoort te doen: eene nijverheid die, I 
Yolgens haar \'ertoog, bestemd was om het tekort 
der verkwijnende yj chnijYerheid in zekere maat 
aan te vullen°. 

cc \\'ij hel.Jben de zeevaart zonder hoop verloren 
schreef een paar jaren vroeger, na de inneming 
Yan \'lissingen, de proost :\forillon aan Kardinaal 
Granyelle7; 't zal den koning me r kosten om ze te 
hen\-innen dan de opbrengst van al de yerbcuringen 
die meest Yan al kwaad hebben gedaan . P0rtugal, 
Sevilla, Galicië, g heel Spanje klaagt l.Jij den Hertog 
O\'er het ophouden van den handel, door het toe
Joen der zeegeuzen en het verlies Yan Zeeland >> 8 • 

Maar zooals al de maatregels \'an eenen immer 

( 1) « ... icelle ( t•JÏirl est sc ituee sur la frnntiere de la mer, ou l on 
" exerce seulement la grande et petite pescherie qui est totalement 
« declince depuis Ie commencement des ces troubles parce que 
« durani iceux Jes rebelles se sont a toutes saisons rues sur les 
" pauvres pescheurs dudit Ostende, en ayant diverses fo1s 
" noye el massacre l>on nombre, leliement que Jes 
"pescbeurs ne s y osent plus hasardcr . par ou Jad1te v1llc s est 
« trnuvée en granne pauvrete ... " 

(l ) « ... d autant que Ie stil et ne..;oc iation de la pescherie sur 
« laquelle ladite ,.iJle est fondee, et tl nnt ilz se sustentent a vee l~ur 

" familie decline tellcment par Ja tontinuelle perte de les navircs 
« qu ils n en scavent gaigner l<:s des pens, au moyen de laquell~ les 
u resseurs de Jadite villc se amoindrit tellcment "· Charterboek, 

f"214· 
(3 ) Charterboek (23 apnl t578 ' . 
(4 1 Charterbock d.er statl. - Zie ook c>encn brief aan den 

Land voogd hierover, 9 Jan. t57 4 (n. s. ), HiJ ksarchief, liassen, 1l" 1 :!q. 
• 

(5) Heg. n• 37397 I jaar 18741• fo 47 en volgend<', 9 november 
1 S74, 1 Januari en 10 maart 1575. F• 47: « Gheprest•ntcc•rt den 
"ncl{hensten jn novembre an Jan Bal sc•epenc cntle meester 
" Ch:.erles Gh1scbrecht pensionaris van Nycupoort hier (Ommendo 
"ui der wet ter cause van tier ;~:outkcc:en ckkcn twee rannen 
u wyns ... u 

(6 ) Charterhoek van Onstende, f" 2t(,. 

(71 Co• mftondat~te de Grnuvtllr, IV, hl. 206,28 apri l1 572. 
(81 Dezelfde (ib.). 

aarzelenden \'Orst, wiens traagheid ,·an opvatting 
en uitvoering hem, zef,rt een schrijver, de beste 
gelegenheden deed vcrliezen om zijn gezag in de 
Nederlanden te redden, vloten en zeemacht wer
den tegen de watergeuzen te laat ingericht, dewelke 
l.Jovendien te flauw waren om hunne macht te 
Yernietigen, zelfs om hun eenige plaats ,·an aan
gelegenheirl te ontnemen' . Zeker is het dat de 
regeering de handen volop had, zoodat de wetten 
der steden, tegen de eeuwenoude gebruiken in, 
ten jare I5ï 3, niet konden vernieuwd worden•. 

Den 16 mei r5ii ont\·ing de stad Oostende \'an 
wege den griffier der Commissarissen ter wet\'er
nieuwing den volgenden brief : 

<< Eerweerde ende discrete heeren. 
« Ie ghebiede my zeere jonstel ie jn uliecler goede 

<< gracie ende u lieden zy lie,·elic van wetene dat ie 
<< last hel.Jbe ulieclen t ach·erterene hoe dat Z\·ne 
<< Excellencie omme de jegenwoirdighe occupatien 
« militaire ende andere groote ende notabie affai 
« r n daerjnne zy gheempe chiert es, omme den 
<< dicn:..t van zyne majesteit ende de \\·eh·aert van 
« tien lande gevonden heeft convenabie te conti
<< nuerene de wet van der tede van Ghendt 
« totter t\·t dat bv z\·nder Excellencie hemliedeu - . -
<< anderssins ghesignifieert zal \H'Sen zo ghylieden 
cc myn heeren Yan ghelycken ghecontinueert blyft 
« totter zelver t\·t. Entle adYertere ulieden ,·an 

• 

<< t ghundt Yoirscre,·en ten fyne dat ghylieden u 
« daernaer zult maghen reghelen. 

cc Eerweerde ende di crete heeren, Ie. bidde God 
<c almachtigh on alt amen te willen Yerle nen met 
(( eend rac hticheyt ende pa i x zyne goddelicke gracie, 
cc my recommandcrende ander\\'arf zeer jonstelic 
« jn de uliedere. Ghe ereyen met hae ten te Cur
'' trickedeseneersten dach Yan me,·e X\'• LXXIII. -

« lied r di nar ende goet\Yillich nicnt, 
" Gheeraert De Cler q, 

(< Greffier Yan Comn'liss:.ni- en . n 

Op den rug: u Een\' L'rtlc ende di ·creten het>ren, 
cc burchmeesters, scepenL'n cnck tresoricr Yan tier 
« st ck van OosthenciL' w'. 

------ -
(I } Z1e 11 <'111'1l de Frann', lil, bi. XI\'. C<'t~tsf<JIIdow,·t,lt Gran

t•tllt, IV, bi. V en 2Hl (aanteekcn111g ).- Den ~J ]Uil\ 1S7~ s,·hrijtt 
Morillon: " ... ct ~ependant n ms perd,,ns la manne, oil t' eulx J<' 
" Vlhsing he et des 1111ltres Vlllt:' JH1r,Jue~ met•tcnt en lt'ur , ensl'i~n~
" 110 r$ """""'" thc l is lll<'ts, wnC>nlcn nan .\lva toegeschn,,·en, h1j 
het verncm n tiet' Inneming vnnllnel ). Corrt. j'l)tlllllll<t Jt GJo1111tllt, 

JV,bl. ~78. 
(~} 7.ic Vc.'rder. 
(3) Vnlg l'l\$1\ (st ht·i ft in h~· t rc'g . 11 ,. J; 395 ( t•l.:>l:hl t•trS•')· Zie~ >kt'' 33" 
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\\7ij hebben hooger een staaltje gegeven van de 
"\\Teede handel\vijs der zeercovers van dien tijd. 
\Vanneer zij in de handen van het gerecht vielen, 
moesten zij hunne euveldaden duur bekoopen: dit 
zal niemand ver\\-onderen. Den 14 juli 1S70 ~rerd 

zeker Cornelis Hoosschacrt, van Duinkerke, een 
zcerooyer der geuzenvloot te Etnden, onthoofd x. 

Eens gebeurde het dat n1en vóór Oostende eenen 
zeercover, <<valeur de tner >) -zegt de Balierekening 
- zag Yaren, de visschers vervolgende. Zonder 
tijd te verliezen stakeneenige zeelieden en soldaten 
der bezetting n1et kleine yaartuigen in zee, vielen 
de roovers dapper aan en brachten ze gevangen in 
de haven 2

• Dertien in getal \Varen zij . 't Waren 
Jan Van Reynsdorp, kapitein; Cornelie, zijne 
\TOU\V; Heln1ar \ran, schrijver; Cors. Heindricx, 
Falckaert Arentssone, Adriaen Huelbloc, Adriaen 
Hubrechtsone, Hans Vries, J acop Van Gelre, 
Olivier Uuter,,·eghe, A. De la Croy en Jan Van 
\\.iynoghe. Een hunner \verd dood aan \Val ge
bracht3 ; een ander stierf ten gevolge der wonden 
in den aanval ontYangen . Na onderzoek door den 
onder-adtniraal en de schepenen, zond 1nen de 
roovers naar de galg, ter uitneming van den 
kapitein, zijne vrou\v en zijne11 klerk, dewelke 
n1en op bevel van den Landvoogd naar Brussel 
deed voeren otn ald~ar terecht gesteld te \vorden4. 
De pastoor der Nieuwe Kerk, Heer Adriaan 
Aernouts, Broeder Jan Van Ronneken5 , Karmelijt 
van Brugge en de pastoor van Sint-Pieters
Kapelle6 \Yerden geroepen om de veroordeelden 
te bekeeren, hunne biecht te hocren en ze tot den 
dood bij te staan . Wat den buit aangaat, kapitein 
Sallasar nam hen1 geheel en gansch, zonder de 
poorterij iets te \villen geven. De stad \Yas genood-

{I) Rek. r56g-7o, fo 5z; r57o-71, f0~55 en6~. 

(2) Balierf kening 1571, fo 6 v. : « Plus remonstre eed . Bailly, 
t< comme certain volcur de mer s·est \·enu presenter devant la ville, 
« chassant les poures pescheurs, certains maronniers se sont de la 
<< vi11e d'Oistbende aYecq petites batheus boute hors de l'hable. 
« assiste avecq aucuns soldars espaignols en assaillant tellement 
(( Jes dits ,·oleurs, qu'ilz ont amene en ceste ville, sur lesquelz Ie 
<< Bailly incontinent a mis Ja main et les a constitue criminellement 

. . 
« pnsonn1ers. » 

(3) Balierekening : ~< Plus a paye le dit Bailly pour suivre mener 
cc dessoubz Ie g1bet Ie corps mort de Jehan Van Wynghe. pillard, 
« demoure au combat du dit voleur de mer et le illecq fat re enterrer.n 

(4) Ibid. 
(5) lb. Opmerking der Commissarissen : « Tra·nseat, actendu Ie 

(( le debvoir que ce dlt Bailly dict avoir este faict par le dit 
« Ronnekin, pour reduire les patiens à la foy catholique ». 

(6) Gelijke opmerking. << Transeat comme dessus. sans touttesfois 
<< touroer en consequence d en mander plus qu il ne conviendra 
« pour 1 ad ,·enir. >> 

I 

zaakt he1n het geschut - zes ijzeren stukken, 
« fauche bassen >> genoen1d - af te koopen voor 
216 [ parisis1

• Eenen anderen keer werdeneenige 
zeeraovers ingebracht en aan het gerecht over
geleverd op eene eigenaardige wijs. J acob N atnens, 
stuurn1an eener Oostendsche korvet, nabij Cha
renguy zijnde, zag zijn schip aangevallen door de 
roovers, die het door vijf hunner 1nannen deden 
be,vaken. Doch zie, onze stuurtnan en zijne 
1natrozen, vvien natuurlijk dit spel niet zeer aan
stond, \Yaagden het hunne be~7akers op het lijf te 
vallen en slaagden. er in dezelve te overmeesteren: 
een der roovers sneuvelde zelfs in den strijd . De 
stuurn1an zeilde Oostendewaarts en leverde de 
vier overblijvende roovers in de handen van het 
gerecht2

• 't WarenJan Claissen, Willem Cornelis
sone, Lau~rers J anssone en Cornelis Claissone. 
Ook de galg was hun lot. De pastoor der Nieuvve 
Kerk en de Pater terminaris kwatnen de veroor
deelden tot het ~·aar geloof bekeeren en bijstaan3

• 

Men vernan1 uit hunnen 1nond dat de zeeraovers 
besloten hadden, met drie-en-twin6g schepen 
verscheidene plaatsen in Holland te be1nachtigen : 
dit nieu\vs ging de Balju\v den Hertog seffens 
n1ededeelen. 

De opstandelingen bepaalden hunne st!ijd
\vcrkingen niet bij de aanvallen op zee. Uit Zeeland 
bedreigden zij gedurig Vlaanderen. Gouverneur 
Jan de Croy vroeg, bij brief van 22 october 1S72, 
hulp tegen eene mogelijke vijandelijke aanlanding 
door het kanaal van Sluis en voornamelijk op de 
vlaan1sche kust . Dam1ne, Sluis, Hulst en Aerden
burg dienden bijzonderlijk versterkt te \YOrden, 
schreef hij4. De geuzen vielen 's nachts in het 

(r ) Rek. 37394· fo 64 v. 
(2 1 Balierekening. - vVaarscbijnlijk op dit feit is bet dat de 

b r ief , .. d. Hertog zinspeelt, geschr. den 6 juli I57 r (Gachard, 
Corresp. de Phtllppe 11; Van Vloten, I, bl. 242, 2-t3). Zie Kervyn, 
Les Hugunwts et les Gueux. 11, bl. 419. 

(3) Balierekening: « A Sire Andrien Aernouts, curé de la ville 
« d'Qjsthende et F rère Jehan Van Ronneken, Carmelyt terminaris 
« de la di te ville, ayants confesse Jes dits quatre prisenniers et les 
« assiste jusques à la mort chacun trente patars, vient VI [ p. 

« Et pour Jes vacations du dit Frère Jehan Van Ronneken estant 
« venu à la fin susditede Bruges en la vil1e d'Oisthende pour quatre 
<<jours qu'il a vacquié, venant, sejournant et retournant, à vingt 
« patars pär jour, vient VIII [ p. 

<< Apostille: Transeat comme devant, actendu le debvoir faict par 
« Ie dit Ronneken pour reduire Jes dits patiens à la foy catholicque. 
<< Au messagier pour aller quérir Je dit Frère Jcban, XXIV s. p. » 

(4) Rijksarchief, Staatspapieren, liasseder maand octol er I572. 
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Vrije -te l{nocl·e onder anderen- 0111 de huizen 
in brand te steken en de in\voncrs naar Vlissingen 
te Yoeren r. Ook n1oct tnen niet ver\vonderd zijn, 
indien rnen de schepenen Y(ln Oostende Yoetstappen 
ziet doen on1 de toelating te bekornen, de afkondi
ging te 1nogen ops "horsen van het plakkaat -
alhier den 23 n1ei I 57 2 ontvangen2 

- alle han
delsbetrekkingen en Yerkcer in de havens en 
steden van \ Tlissingen · n Brie] verbiedende, on1 

aan die van \ l lissingen, cli onlangs het Sas yan 
Gent jn brand hadden gestok ~n, de gelegenh ~iel 
niet te geyen 0111 cl rgelijke of andere daden van 
Yijandelijkheid ten nadeele ,·an Oostende· te bc
dr1jverr3. Die stappen bleven zonder gevolg. J e 
schulden ten gunste der in,voners der opro r1g 
steden \verden Yerb urd Y rl·laard. Het 'vas het 
geval n1et die der stad opzichtens Y~rscheich::ne 

houthandelaren Yah Dordrecht4. I .-:\ lcoo1 \varen 
Yan de k\vartieren der opstandelingen afk )Jllstig 
ondergingen hetzelfde lot. In den loop v-an het jaar 
I5ï4 nam de Balju'v de penningen in beslag van 
den verkoop voortkomende van <r En1deren haring» 
alhier door z keren l\1,athcus Cornelisson aan
gebracht5. 

Een \VOord over de inrichtina der ku t vacht zal 
hier te pas komen. Den 2 october I 568 hadden d 
schepenen ,·an het Brugsche \Trije 11(! dag- ~n 

nacht\vacht, uit t'vee person n be taand ') ' b~vol n 
op de kerktorens bij de duin ·n 1 nan1 I ijl" ., an. 
Ca(d)sant, Knockr ... , 1-Ieist I·Iouck , \ li egh nl ,, 
Clen1skerke, J3reed -=-n ,. u Sint ]{atelj 11 » (bij 
Oostend ), l\1 ariak rke, <c \1\Tj]l kin k rek n 

(\~Tilskerk ), !Vfiddelkerke n \~1 st nd 6 ; '~ nachts 
« by vieren » en in den dag << by n·h '"Cote ))1. )p 
het nieu,vs van Oranj 's v rtr k naar l~"rankrijk 

'"as dit bevel den I 9 der volg nd n1aan 1 h 'ITOe} . n 

• 

< 1) Hele ~rije, I 57 4-75 I fu 28. 
( ;) Hel<. Oostende ( Heg. 3739·t )~ fo 4 3 \'. 
(3) Heg. 37394• fu 65.- ln de nlaand mei 1S72 trok Griffier 

Lcroy naar Brugge en raadpleegde zijnen ambtg noot aldaar 
nopens het vraagpunt of 1.ij (van Oostende) cc zonder bcgryp ,, de 
afkondiging zouden mogen opschorsen van diL plnkkaat. 

(4) Heg. 373951 (o 35 V : 37396, fu 35 ; 373971 fu 45. 
(5) Hek. 1574-75, fo JO: a Van Nicnisyn Hoy, bctaclende oncr 

(( Matheus Cornclissonc ter causc van den En1deren hnrynck hier 
c ghcarrcstcert bi 'den Dailliu als pretenderende te zyne hollandt
<r schen harynck, ende alzo ghcconlisquictl, wandt ,}c penninghen 
<c overgh ·brocht zijn ter grcffie tolter dccisi \'Rn de znccl<c. 1, 

(I<eg. J7 397). 
(G; f::>taatsarchief Brugge, l{eg., n•· 7.5, fn 2~9 v. 
(JI {:to '264. 

-
ge,veestT, doch on1 ,,·elhaast \veder te \VOrden 

afgekondigd2
• De schepenen van Blankenberghe, 

Oostende en N1eupoort zouden bevel krijgen de 
uitvarende schippers te gelasten, zorgvuldig te 
vernernen of er geene invallen beraan1d \Verden, 
en d '''achten van het Vrije daarover in te 
lichten. Den 26 januari 1S72 hernieu,vde h.et 

bestuur van het Brugsche \lrije het bevel nopens 
t 

de nachtelijke \vacht op de kerktorens, en Yerzocht 
het de « parochiepapen >> of pastoors alsook de 
andere geest · lijken daar te vernachten. Daar n1cn 

• 
vcrnan1 dat de \~'at rgeuzen eenig voorne1ncn 
opg ~Yat hadden, zoo 'verd er bevolen de oude 
\vacht op de ku t te hcrstellen3 • Ziehier op ,,·elke 
'vijs de \vaarschu,ving ,·oor gevreesde inYallen 

langs de kust 'vas ingericht. De \Yet van het 
l~rug che \ irije had, den 22 n1ei I5j2, over en
kon1stig 1net de J{anunniken ,·an de Sint-Donaa.~ 

Proostdij, aan cl hoofd1nannen der an1bachten n 
ge1n ~enten langs de kust gelegen eene algenleen 
(( '' ake » beYolen, bij dage en bij nachte: Yan 

i upooi-t tot aan Gaternisse4 : zij n1oesten eenen 
rnast oprichten n1et een zeil voorzien. Zoodra n1en 

betn rl~te of van\Yege de Yisscllers of zeelieden 
vi":)rnan1, dat ~r oorloa - of z eroo\·ersschepen 01 
z o 'var n, zich tot ene aanlanding gereed lna-
1· nd , « onune t lant te pilleeren ende berooY n 
o1te een ghe dy ken 'an den lande duer tl" 

'"" t k n >l, n1oe t 111 n h t zeil drien1aal op- en 
n derlat n ; k,,·anlen d~ chepen land"·aarts: 1ncn 
JUO t het z i) phoucl n. l i · d "racht hield n p 
do 1 .. rktorer:r .. zou 1 n lan d ~ klokken slaan on1 Ie 
lan isli d ~n n1et hu nn \va pens tt..n dorpe te ro ·pen 
t n einde ond~r h t bel · id hunner hoofchuannen 
naar 1 · b d r i gd.:. plaat..., t trt kken. Dl·:-' nacht~ 

111 est 111 n ~n lantaarn n1 t t,,. e keers n aan 
l n 1na "t hang n ""ll doz lv · in creyal Yan fYt#Ya·tr. 

insg lijks lr1 "erf op- ~n n d ~r tn haltn: en lah: n 
hang n ind i n 1 « k\vaad '' illi ,.,.en » d . ku::-l 
nad ~r } 0 115• f Cll l OCtOber Y élll ht.tZc.:;~fde jaar 

''' ·rd d ~ b et \'(.lor nalatight'Îcl op het ""tuk \'é'Ul 

"~1 ht lang:s 1 ku ... t n v r lnbb 11, zulks on1dat t"r 
kl~H ht u to g l·on1 n \varh\n('. l ... r be--tonJt''ll t\Ytt' 

\Va ht'ln est ·rs, c "11 YOOr h ·'t ,r ~~..h."lJt d r l·ust 

(t) Jbid. 
(2) f"u -~-.. 
(3) H g. n" -5, fu .. 76. 

==0~--=~----------

(4) Zia o" r die plnnts ]tltlt.lllttirt dr.' .. ,.rhit1r.~ lu J-:'rmJt\ ll, bil. 6,. . 

{5) hegist rs der sh\d Nicupoort. Z1e ook Rek. \rij , I574·i·, 
fu t.1~ en 1.575-;h, i'" •.q. 3o \' 0 n I3S, O\'l'r d kustw a~.-'ht. 

(ü) 1\ g. n•· .!5, fu 2~5. 
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liggende tusschen Nieupoort en Oostende, en een 
YOOr de kust tusschen laatstgenoemde stad en 
Sluis. Die \vacht \Verd onderhouden op de kosten 
des lands~. Oorlogsvoorraad \Verd door het bestuur 
Yan het Vrije, ten dienste der in,voners der kust
getueenten aangekocht2

• 

Het gevaar \Verd van langs 01n nakender. Den 
r S april I573 besluiten de schepenen van het Vrije 
t\\'ee honderd « bussen » en cc flassch~n » te koopen 
en dezelve tegen den koopprijs aan de landslieden 
O\'er te laten:; . 

Doch \vat konden dergelijke n1aatregels baten ? 
\\7at vertnochten eenige gevvapende boeren tegen 
ecne bende 'voeste watergeuzen? Wat baatte het 
dat het gerecht, te Duinkerke, te Nieupoort en 
te Oostende naar de galg zond al deze die het 
krijgen kon ? De zeevaart en in 't bijzonder de 
-visscheï-ij \varen n1et eene volko1nene vernieling 
bedreigd. \\7 at deed de regeering? De schepenen 
van Brugge en van het Vrij e drongen aan bij den 
Hertog Yan AlYa, dat hij eene vloot zou toerusten, 
bek,vaan1 0111 die der vijanden met goed gevolg te 
beYechten, en lieten hem ben1erken dat de beden 
aan den Koning door de Staten Yerleend en de 
rechten die hij op den handel hief, 1ninstens tot de 
verdediging des lands dienen moesten. De Hertog 
ant\YOordde hun met spaansche bezettingen te 
zenden in de n1eest bedreigde steden van Vlaan
deren. Daar hij echter steeds gebrek leed aan 
penningen, \Varen zijne soldaten verplicht op den 
kost van burgers en boeren te leven, de,velke door 
den oorlog verarn1d, onbekV\~aain de soldaten t e 
onderhouden, \veldra verlangden van hen verlost 
te \Vorden. Oostende en Nieupoo1~t klaagden bij de 
regeering over de gecl\\~ongen contributiën " 'elke 
(le spaanschc bezettingen van de in\voners der 
on1liggendc dorpen eischten en OYer hunne plun-

------

( L) Staatsarchief Brugge, Reg. nt· .z5, fo 229 v., 294 v., 3o.) v. 
(2) Staatsar: hief te Bru~ge, .Heg. n 1' 1827 : « J\llemorie van zeker 

« munitie van oorloghe den \'oornoemden lande toebehoorende 
« ende uutgheleent in t jaer XVc LXXII an diveersche prochien 
« op t recepis ,·an de hooftmannen van dien. » 

F. 3. <<Joos De Proost opperhooftman van Meetkerke rest noch 
<< een busse van XXII ende twee flasschen met haer flasquillen. >> 

F . 4. « Jacob Willaert end~ Jacob Ce Holland, de jonghe, hooft
cc mannen van N ieumunster thien bussen met haer flasschen. » 

F. 4 v . « Stevin Heindrix ende Riquaert Fockedeis hooftmannen 
« van Vlisseghem resten een busse ende ftassche. » 

(3) Reg. 2~, fo 292. 

deringenr. Een duchtige aanval op de vvatergeuzen 
bij 111iddel een er sterke vloot, dat en dat alleen, 
zoo reeds gezeid, kon hunne rooftochten en 
invallen paal en perk stellen. l\llen besloot eindelijk 
tot dit n1icldel zijnen toevlucht te nen1en. Den 
8 januari I573 k\vanl Jacques Lefebure, als con1-
1nissaris te dien einde door den Hertog aangesteld, 
te Oostende cc 0111 te doen roeren de tron11nele tot 
upscri ven Yan zon1n1eghe boodtsgezellen >> ten 
dienste des konings 2

• D en 24 derzelfde n1aand 
ontYing de \vet het bezoek van J acop Zagarus, 
pensionaris Yan Middelburg, on1 bootsgezellen t e 
lichten·>. Lefebure k\van1 den ro juni I573 terug 
0111 nog~ eenige bootsgezellen te hebben voor de 
schepen des konings te Ant\verpen. Den 3o januari 
1573 \Verd in de vergadering der schepenen Yan 
het Brugsche Vrije een brief gelezen, \Vaardoor 
AlYa die van Brugge en den heer D'Ongnyes 
verzocht schippers en loodslieden naar de schepen 
te zenden, \V elke hij Yan zin ,,·as uit te reeden 
cc on1n1e eens 1neester te ''.rerdene van de zee ende 
« ter repulsie Yan de rebellen ende vyanden >> des 
konings. De schepenen besloten de hoofdn1annen 
van Heist en c< Wilrayesyde >> schriftelijk te ont
bieden, opdat zij de schip}>ers Yan hun gebied tot 
den gezeiden dienst zouden aanzetten5 • De stad 
Brugge betaalde eene som van 65 [ 3 s . 8 groeten, 
voor teerkosten en drinkpenningen, aan d e schip
pers die te Duinkerke , Nieupoort, Oostende, Sluis 
en elders, onder het beYel van Beauvoir, in den 
dienst van 's konings oorlogsschepen \Varen aan
genolnen ge\veest, zonder eenige soldij op de hand 
te hebben ontvangen6 • In een Yertoog van r575 
lieten de Oostendenaren niet na, de oinstandigheid 

---------

(r) Revue trimestrirllt, XXXVII. bl. 99-100 (Altmeyer, L es gucux de 
mer ). Deze schrijver geeft a}s ge raad pleegde bronnen, in het R îjks
archief: C011'espoudaJice de Flaudre, Artois etc., vol. XI, fo ~53; XII, 
passim,. 

(2) Reg. 37395 (Stadsrekening 1572-1573), fo 38. 
(3) lb. f • 38 V. 

(4) « van nieux »(ib. f') 39 v. ). 
(5) Staatsarchief van Brugge, Reg. nr ·z5, fo 3or. 
(6) Rekening der stad Brugge over het jaar 1S72-73, fo 77: «Voor 

«de theiringhen , mantcosten ende drincpenninghen van diversche 
« sc ipperr van Dunckercke, Oosthende, Niupoort, SJuus ende 
« elders angbenomen ten dtenste van der Con Majesteit onder 
cc t bevel van den heere van Beauvoir, omme te dienene up de 
« scepen van orloghe, mids dat zy binnen deser stede cammen 
« waren van der p1aetsen van huerlieder \Voenstede zonder eeneghe 
« soldee llp de hand ontfaen t' hebbene, ende ten fyne dat zy daer 
« ute niet gheoorsaect en zouden wesen ·s Conincx dienst te 
« verlatenc, ende buuter stede te treekene ende den landslieden 
« O\'erJast te doene, daeran becosticht es, volgbende diversche 
(( ordonnancien ende quictantien, de somme van LXV [ III ~ . , 

« VIII g•·. >> (Rijksarchief.) 
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in te roepen hunner dcl'incminl-i <1an het samcn
~tellcn dl·r Yloot te ntwcrpcn uitgereed, door het 
kn·rcn 'an offiCieren en matrozen'. 

Omtrent de maand juli I 57 3 k" a.men te Duin-
• kt•rkc l'tl te Oo tcnde l'en z~ker getal engelsch' 

matrozt..•n :lan, die Yen·olgen 11.1ar Antwerpen 
Yertrokkcn m .tan boord der oorlogsschepen t' 
dit>m'n . Den 21 deCL·mh ·r kwam kapitein J. l\laes, 
yanweg' den Algcmecnen LanJ,·oogd, boots
gezellen Yoor 's konings vloot opschn.J' •n·'. De 
balju\\ 'an )ostendc wen.\ gdast zooYed zeelieden 
mogdtjk a<u1 tew ncn 1 • 

Ten jare I57-t wenkn te Oostcmle drie schepen 
ten dienste Yan ' Yorstcn oorlogsvloot uitgereed : 
't "arcn _eh epen die Yan ostend' naar Dantzicl\, 
a.m Jen ocYer dt•r Baltische Zee, YOcrcn. Zulk 
bracht een bezoek tcweel-i 'an den GoU\· rneur en 
'an Jen " Pn.l\ i dor >• der' loot in onz · stad~. Te 
Duinkerkc, op Rl·quesen 'beYel, nam men al de in 
de h;n en ljggl'ndc koopYa,lrdij ·chepcn in beslag 
- de Engd che n -chol chc uitgenom •n - van 
dewelke de achttien beste moesten deel maken 
Yan de vloot". Doch, de opstandelin~en door 
het innemen Yan l\Iiddelbur~ mee ter geworden 
ziJnde Yan het •iland \\ralcheren, zoo liet men de 
schepen van Oostende en Duinkerke los, spijt· de 
aanzienliJke gelden aan die uitr 'eding bcsteed7. 
Den rg juni 1575 kwamen te Duinkerk de Onder
Admiraal, ziJn schrij,·er en verscheidene kapileincn 
yan schepen, gelast eenige oorlogsschepen tegen 
de zeeroO\·ers uit te reeden. Tc dien einde kozen 
zij te Oostende zes " vlies cheboods », dewelke 
zij te Duinkerke benevens ecnen spaan chen 
" zaber >> en het oorlogsschip van laatstgl'noemde 
stad deden optuigen8 • Een Duinkerkenaar, Cornclis 
\\'ieux, werd kapitein dezer « armadc » benoemd. 

( I ) " Ayant aussy pour noslre service contre les rebelles sub
« mmistre maïstres navieurs, officiers et mateloiz en I e.qu1ppa1ge 
,, de nostre armee de mer dressee en nostre vlile d'AO\'ers. 11 

(Charterboek fo ~I I ' · 
p Vlaamsche Kronijk. b. 4!14. Rijksarchief, brievenbundel 

n• 124, bnef van 11 )uh I573. 
(3 1 Reg. 37391), [" 45 (Stadsrekening, I573•74 '· 

41 loo zond hij naar Brugge, onder goede bewaking. om ''an 
daar naar Antwerpen gestuurd te worden, zekeren A. De Land
meterc, een gevangen en aangehouden om ten d1enste der op~lan
dehngen geweest te zijn. (Baherek. I574• f• 4 v.) 

15) Rek. 1573·7-h f<> 45 v., 46 v. en 47 v., (6 januari, 19 februari 
en 6 april1574 ({l. s.). 

(6) Vla-amsche Kronijk, bi. 481. Zie den brievenbundel n• 1~4 
van het Rijksarchief (2" afdeeling). Brief van Jan de Croy, van 
1 Januari 1 574· 

17) Vlaamt.ehe Kronijk, bi. 48S. 
18J Vlaamsche Kronijk, bi. 516. De vliesbooten waren ct best hy 

de seylen "(ui. 5o5).- Hek. Nieupoort 1S7S, fo 38 v. 

I 

I 

In zeegevechten waren de regccringskrijgsliedcn 
niet zeer gelukkig. Aan de aanvallen der geuzen, 
die eerder op een tweegevecht trokken dan op 
enen geregelden veldslag of eenen strategischcn 

ycJdtocht, kond ·n zij het hoofd niet bied ·n. Alva's 
'loll'n, te grooten koste uitgerust, werden vernield, 
ZIJne schepen verbrand, ziJne zeelieden gevangen 
genomen of uit weerwraak opgehangen. Philips' 
hemoeieniss n met den opstand der Mooren, tegen 
dew !kc hij de schepen van Spanje noodig had, 
van de ecne ziJde en, vanwege zijnen landvoogd 
in de Nederlanden, gebrek aan krachtdadige maat
regels tegen ll • ondernemingen der opstandelingen, 
van Je andere, zonder \an de ongelukkige middelen 
te spreken met cl welke men soms de zeelieden 
aanwierf - gewelJ en dwang' : dit alles legt uit 
hoe Spanje, op het gebied \'an zeeën en stroomen, 
in weerwil der krachtdadige handelwijs en gedeel
telijke goede uitslagen van Bossu, Boshuizen en 
Hobbe, r niet in gelukte de ''loten te verstrooien 
en te vernielen der watergeuzen, die overal eerst 
de zeesteden wisten te bezetten en door hunne 
stoutmoedigheid den grondsteen leiden der Ver
cenigde ProYinciën. 

Den 27 oogst 157-t sclu·eef Don Loys De Re
quesens dat de Duinkerkenaren den Yija.nd twee 
of drie chepen hadden ontnomen, en verzocht hij 
den Raad van \1aanderen de zeelieden der kust 
dringend aan te z tten tot het spoedig uitrusten 
yan oorlogsschepen en tot het aan,·allen van den 
' ·ijand'. 

Te Oostende werden twee oorlogsschepen 
uitgerust3 • Eenige reeders ter Yisscherij dezer 
stad, onder andere Andries Verhelle en Jaecque 
T oors, zonden Hijbuitvaarders ter zee die op de 
Yisschers der oproerige pro\'incien jacht mieken~. 
Te ieupoort reedde \\ïllem De la alle een 
schip uit, tot hetzelfde einde, den << \Tyeghenden 
Herdl » genoemd 5• Den 10 januari 1576 kwamen 
meester J oo Hu u:-;man en zijn bijzitter, Adriaen 
De Proost te Oostende, vanwege den Algemeencn 

-
\1) Cor,., dt G,.auvrllt, IV, 216-7. 
(zl Staatsarchief te Gent, Rnetwisseliog \'an de11 Raad ':ut 

Vlaanderen. 
(3} Cor,., dt GraHt•rllt, VI, bi. 407 (19 oogst I576). 
(4) Rek. 1S7'!i: " Andries Verhelle voorschepene betalend~ 

"over zyn visschede ende den harynck by ayn tn·bt•JI.ts 
" angbebrocbt tsamen bedragbende elf ponden, Cll_ft sceH .:e,·en 
" groote en halve ... Jaecques Toors over zyn Yts hene met· 
"gha.ders voor het pontghelt van den hollantschen hat')·nck hy 
" hem vere<.>eht by de vrybeuytvaerders hiet anghebrocht. .. • 

(Rek. 37399. fu IO). 

(5) Wetaregister der blad. 
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Landvoogd, om kennis t e ne1nen Yan cl.en buit 
op zee gemaakt ten nadeele der zeegeuzen en 
opstandelingen 1 • 

Zoo even spraken -vvij van de aankon1st van 
Engelsche schippers en matrozen2

• 't Is op dit 
tijdstip dat de Con11nendador Requesens de hulp, 
he1n reeds in rS74 aangeboden3 , van eenige 
Engelsche katholieken benuttigde, tegen \Yil en 
dank, natuurlijk, van koningin Elisabeth, aan 
de\velkc hij te vergeefs gevraagd had zulks met 
gunstige oogen te aanschou\ven en aan gezeide 
Engelsehen den ingang harer havens niet t e ont
zcggen4. Zij had haar \Yoord gegeven aan Prins van 
Oranje, het toezenden van hulp naar de Neder
landen, ten gunste van P hili ps I I, niet te zullen 
dulden en verklaarde tevens dè be1niddelaarster der 
verzoening tusschen den koning en hen1 t e \Villen 
zijn. Den I 8 1nei I S7 5 verleende de L andYoogd aan 
\Villian1 Catton en H endrik Care\v, Engelschen, 
kaapbrievcn, krachtens 'velke zij den buit den 
opstandelingen ontroofd, binnen de acht dagen 
n1ochten verkoopen . De gevangenen n1oest en aan 
de a1nbtenaren des konings overgeleYerd \VOrden. 
Terzelfder tijd \Verd aan alle Engelsehen die de 
opstandelingen zouden verlaten on1 \Ville1n Catton 
te <.henen, algeroeene Yergiffenis verleend5 • Ziehier 
hoe de steeds goed op de hoogte zijnde schrijver 
der T/'/aa1nsche Kronijll dit feit bespreekt. In de 
eerste <lagen Yan juni rS7S, zegt h.ij, bek\van1en 
t \vee l~ngclschen, Guillan1e Catton en H enry Carey, 
con1n1issic Ya n,,·ege don Luis de I{equesens, 
0111 t e Duinkerke, t e Nieupoort en t e Oostende 
oorlogsschepen uit t e reeden en n1et \ Tlaan1schc 
of l~ngclsche bootsgezellen te be1nannen, en de 
op5tandclingcn oYcral aan te vàllen. Die schepen, 

~- -·-

( I ) Hek. 37398. fu -J-6 V. : (( Ghepresen teer t den x ('n jn lauwe 

ct X\"'' zessen tze\ e ntic h s ttlo D O\ o mynheeren meester J oos 
« I·Inusman raedt s conyncx jn den raedt van Vlae nd re n ende 

u Adriaen de Proost c..ynen adjoinc t h ier commende 'bi der wet 
cc met co..nmissie van zyn E xcellencte om te kennen e nde wyzen 
cc ,·an alle pnnsen ter zee ghebuert ende zonderlynghe van den 

u arresten ghedaen bi den Batlhu deser stede ' 'an de schepen hter 

" ghcarrivecrt ,·an de plaetsen van de rebellen. >> 

('2) ~len Yenvacht er 3oo te Oostende tegen 25 juli I573 (Brief van 
.<3 juli t573. aan den heer van Beau,·oi r, tn de L iassts de l'Auditnu 

(lrttrt) tlous). 
(3) Rtlc~tions politiquts {enz .), VII, bi. rg3. 
(4 l R tldtivus polit iqrus, \'11 , bl. 558 en 56g. 
(:5) R rlul ions politiqrus (enz . ), VII. bi. 5o5. - Zie ook \Vets

registers der stad ~teupoort , onder dagt. \·an I5 J uli t5ï5 (Brief ,·an 

Hcque"en s) ; r3 apnl I 5ïö : Vidtmus \'an het s tuk \'an juni I575. 

als ook de buit op den vijand getnaakt, 
mochten in der ha Yens niet binnengebracht 'vorden, 
Inaar 1noesten in zee op hunne ankers blijYen, en 
het bezoek der daartoe aangestelde comtnissarissen 
ver,vachten. Die voor\vaarden, betnerkt de kronijk
schrijver, \Ver den niet nageleefd 1 • Catton vestigde 
zich eerst in Duinkerke, en korten tijd nadien te 
Nieupoort, waar de in\voners even \Veinig Yer
heugd \Varen oYer zijne aankotnst, als de Duinkerke
naren \vegens zijn vertrek v\·einig bedroefd. Hij 
huurde , tot zijn verblijf, het huis genaatnd de 
Fransche Sclzild2

• H et \Vantrou\ven dat Catton en 
zijn volk (een zestigtal te za1nen3), « eene natie 
van cleynder trau\ve ende gheloofsaen1heyt »4 , 

inboezemden, straalt ook in de oorkonden door 
en \Vas onget,vijfeld de Yoornaamste oorzaak Yan 
het 'veinig gevolgrijke dezer ondernetning. D e 
1nagistraat van Nieupoort zag Cottons \verk : zijn 
kaapvaren, zijn raffi!leeren van buspoeder5 , zijn 
aan\verven van Fransche gevangenen° en Yan 
Schotten7, ongunstig aan en drukte zijne geYoelens 
van \vantrOU\\'en vlakaf uit8 • Toen de Engelsche 
kapitein he1n vijf of zes stukken geschut Yroeg, 
schreef de 1nagistr aat eerst aan den Gouverneur 
daarover9. vV el is \vaar verscheidene schepen 
\Yerden \Verkelijk den vijand ontnon1en en te 
Nieupoort verkochtro, doch, den rg oogst rS76 
schreef n1en uit Brugge aan den L andvoogd, dat 
hij al niet veel verrichtte 1net zijn paar schepen . 
D e vijand bleef plunderen en rooven, in het zicht 
van eenieder. De t"~ee te Oostende uitgereed de 
schepen hadden in \ 'ier dagen tijds n1eer bedre,·en 
dan v\Tilletn Catton sedert hij zijne (( C0111111Îssie )) 
ont\·angen had 1 r . Zelfs gae:lt de brief\,·isselaar zoo 
ver dat hij Catton schijnt als n1edeplichtige te aan
zien in clen beraa1nden aanslag op Nieupoort, in de 

(IJ BI. 515. 
(2) vVetsregisters der stad Nteupoo rt , ac te va n 27 jul i 1S7S. 
(3) Rt'lat. poltt tquts (enz .) , VIII. bl. 2.6: ( r3 m aart 1576). 

{.~ l Vlaamsche KroniJk, bi. 5r5. 
(5) Hekemog der s tad N1eupoort , I575, fo 3o. 
(6 · I d. r 576. fo 32. - B rief van 19 oog,s t I 576 (zie 'erder ). 
(7) Zelfde brief. - Rdattous pollt Lqrus, VIII, b1. ~74· !)e ko n ing 

beveelt aan den baljuw \'an ~1eupoort seffens Co ltons schip terug 

te geven ( 16 maart I576) . 
( 8 Zeltde brief. 
(9 } Stadsrekening, 1575, fo 3o. - Zte ook fo 29 v. 

( ro) Ib. Acten ,·an . . juli, 25 september , IS en 2 1 october , 5, 7· S 
en 17 decembe r I575. Z1e ook deze va~ 3 en 4 juni, en van z3 oogs t 

rS76. - O p 25 october t575 komen te Nieupoort meester Joos 
H utsman lid , ·an den Raad van Vlaanderen, en Adriaen l'roos t, ' . 
« commissanssen o ,·er de prysen ,·an den capiteyn Co lto a J) . 

(Rek. der stad. I 5ï5, fo rS v .). 
( u ) L ittssts dt I' A udirna . 
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n1aand oogst I576. :Nien tnoet dan niet zeer ver
'Yonderd zijn dat Henri ivlason aan lord Burghley, 
den 28 januari 1S76 schreef, dat de Engelsche 
gelukzoekers die den koning van Spanje dienden, 
zulk een goed onthaal genoten dat zij Yan zin 
''aren naar Engeland \veder te keeren of den 
Prins 'an Oranje te gaan dienen . 

Toen, zooals \"erder zal gezegd \Yorden, de 
Generale Staten het be\vincl in handen nan1 n, 
n1ocht de handeling dier Engelsehen allesbehalve 
\Yelkom heetenen deden zij zekeren Phipson, aan 
'vien Catton in de eerste 1naanclen van 1S76 YOl

Jnacht had g · geven2 en \VÎens naan1 in v rscheiden · 
acten, voor den Nicupoort~chen n1agistraat verle
den, Yoorkon1t3 , 111 t zijne cc aclh "'renten ende con1pai
gnie » eenYoudig te Oostende in het geYang teken, 
in I57ï, 0111 's lands gerustbejd. Nochtans verzo ht 
en bek,,·an1 de afgezant van Engl)land een 1 e\·el 
Yan loslating. Pas ,chter \V as de I::ngelsch ka pi
t ~in op vrije voeten of hij drt:igd ~ le Yisscherij van 
Oostende (( te eranek en nde b ~roYen Yan d, n 

lyfve >) en rustt~ hij 'verk Jijk in Engo:\land ~n 

oorlogsschip uit. Zoodra d ostendscht: 1nagi ... _ 
traat die ,,·einig bevr ~digende tijding c< bij inCor
rnatie » Yernonl n had, zond hij zijnen p nsionaris, 
'Jacob Oli11iers1 naar J\nt'\verpon, d n 5 juni T577'4, -
al\\ aar toen I on Juan van ost nrijk Y rb1 f, 0111 

n vertoogs ' hrift in t di n ':.n n t 1, lcotnen dat 
hij van d koningin van Engeland Jnaatr a Is 
y~rzoeken zou, t g n de uit ·o ring d z r b drei
gingen, opdat de Yiss h rij << Yrecl 11 k zoud 
n1o~hen Yisschen >> . I on J uan gaf h n1 g, lot n 
brieYen voor 1 ~n burggraaf van G nt, to n aL 
afgezant van l hilip 11 jn J~ng land, '\vaardo( r 
hij hetn gelastt g ·Jnelcl Y rto •g aan 1~ li ab th 
n1cde te deel en n ne gunsti ". 1, ·slissing t 

'crzoeken. Zoo n1oest ostend b eh v~111 all . 
eenen nasn1aak h bb n ! 1-I i lïn cl ~cht r zijn 
'vij reeds buiten het tijdv'tk van 1\h·a's b stuur. 
\~' ij 1noeten nu en \vcinig a ht ruit gaan, c n1 d n 
gang der staatkundige g "' h ll rt niss n b t r g~ <1 
te s)aan . 

-
(1) Doch M. Cc;tton tr:Lcht lJetcrc vnorwanrden te bekomen, 

voegt hij er Lij {Urlatious politiquu (enz.), V J J I, bl. 148). Zie 

ook bl. 194· 
(-;:) Wetaregister van Nicupoort. 
(3 J 1 b. 3o mei 1 S76, :lankoop van een schip ; ~laking va u goederen 

door Ph i psson genomen : 3 juni : se hu Jd beken lenis. 
(4) Heg. nJ" 374o0, fu 56 v. 

Reeds vóór den t\vceden veldtocht van Willem 
den Zvvijger, \vaar de stad Oostende op 5 october 
I5ï2 den \veerklank van had geYoeld, verlangde 
Phi1ips II den Hertog van Alva terug te roepen. 
En ,\·erkelijk sedert de maand october I57I "\Vas 
de Hertog van l\1edina-Cceli - op 'viens naam 
(.Jf edeciua-Creli) 1nen eenc heilvoorspellende zinspe
ling 111eende te mogen doen - aangeduid ge,,·eest 
tot GouYerneur-generaal der Nederlanden. Na 
verscheidene 1naanden op de Biscaysche kust een 
gunstig oog nblik tot inscheping te hebben afge
\vacht, z ilde hij naar de ... 1ederlanden, tegelijk 
door ·on\\·ecler en zeegeuzen aangeYallen, zoodat 
hij lc·n Ir juni I S72 te Sluis in zeer Yerontmoedi
g~nde on1standigheclcn aank'' atn. De Hertog van 
.. 1edina-Cceli schreef aan koning Philips dat de 
vloot den ro juni on1 vijf uren ~s aYonds, op t\vee 
uren afstand Yan Blankenberghe k\\·am en dat hij, 
Yan den H rtocr Yan .. }ya nog geen berjcht ont
vange·n hebb ncle, eene la cl ~lijke ontscheping niet 
noodzak lijk had geacht. En kanunnik 1\Iorillon 
be'v ert dat eer trrenoen1cle zulks aan .Al\·a Yer
''"eet, doch dat deze d schuld op zijnen postnJees
t r legde'. .J e ona, grondbeid dezer ver,vijtsels 
blijkt uit ~t nen tekst der rekening der stad ~Oostende. 

1\ I essi..~r P dro d I ai re , I epacz of Depaz 
« c n1n1i van de gen1e ne po ten Yan zijne 
.. 1aj t it >) ,,.a alhi r van,,· ge den Hertoa Yan 
J\l,·a 1n t "enen pak brieven gekon1en1 de,,·elke 
den 1-I rtog van .t\1 i";\ dina-C ~li YÓÓr zijne aanlan
din er, Jll n ten OY :llrhandi rrd \Y rel n. Een chipper 
,·an ostond , rn Ij - I I~eysere bij narun, 
k r rr '€tn d \Vet d "r ta l beY cl n1 ~t zijnen YÏsl·h
h ot in zr:ll t , "" t k n · n de paan-che 'loot af te 
va ht n, van d n I lVf i voort, en gez id - brieven 

aan d n b .. t n1n1 lino- af t a ven . och op I 

juni ., z il I ' d Yl t vo rbij de ~t" l t rv,·ijl d~ 

s h i 1 1 r aan \val gt. ti aan "·as 111 Yoorraa l. 
~ 1\ nd rdaag" 111 r:.t ht: t r '"' tt, tij, 'Oèr dt: p · n-
~i na ris . J. l1';.•i r .. ,, 111 t d n schiJ p ~r Ie 'loot 
ac·ht rna tn lt 1 ri ven tt r hc~ten1n1ing t ~ brengl'n 

n t .. ' ~ n :- d n 1-·1 r t o g \\ r ~ 1 k tn t hl'(' ten . I l • 

s lhï t n d r '' ~\t r~tUZt n lel th:.n h ;\t .. tend" 'h 
vaartuig t lt }·ll t 5 hi} van tl n l ~ans hen I ... and· 
voogd t g r~t ken. Zoo i~ h ~t dat d ze rt'cds aan \val 
\\~a~, t< n h ·t ~ hip in dt! haYPn van Slui~ k\vatn·. 
n dat 1VI dinw1- 'li, zontlt'r inlichting n \\".1~ 

'an\v ·ge (.1 ·n to 'nn1alig ~n l~and\"(.)ügtl, ()lntrl'nt 

--· -
(1) Carr·tsfondmlil tlr. Gtc1rttrtllr, IV, bl. 255-o . .Brief \·an ~lorillou 

ann den 1\arllinnnl. 17 jnni 1S72. 
(2) Heg 3?3~N, fu .!~. 
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,vat l1ern te doen sto11d op l1et ooge11blil-: dat l1ij bij 
de l,ust ,,an Vlaanderen \\1as. 

l\1en ,;veet dat de Hertog, de 111oeielijl,l1eden 
va11 de11 allesbel1al,1e gerusten toestand inziende, 
den lzoni11g voor de l1e1n opgelegde taal;: beda11];:te. 
Den r8 decer11ber r573 l,,1/a111 een bode uit Brussel 
per· br·ief l1et ,,ertrel;: aa11l,011digen ,,an de11 Hertog 
va11 Al,,a ; een ander br·ief 1neldde de be11oerning 
,,an Loys de Reql1esens 1

• 

Don Requesens die, spijts zij11e begaafdl1eden, 
al r1iet , ,eel 1neer· deugde dan zijn voo1·zaat er1 
ee11s de afgeveerdigde11 der· Staten ,,an Vlaander·er1, 

-,vier· bezoel;: 1ne11 l1e111 J;:,,,a1n aa11l,ondige11, cc r1iet-
---------------------

(r) Stadsrekening 1573-74, f" 42. 

' 

,,,ee1·ds ,, noernde', onderna111 ,1 rucl1telooze onder
l1andeli11ger1 01n den ,11·ede, te B1·eda, r11et Holland; 
Zeeland dorst l1ij zonder scheper1 aan,,allen, docl1 
de dood belette hen1 zijne onderne1ning te vol
einden (5 1naart r576) . In de af,1/ezigl1eid ,,a11 
eenen door de11 l,oning benoe1nden Landvoogd, 
narn de Raad va11 Staat het be,vind in l1a11den, in 
l1et,vel];: l1em Philips II, na eenige aarzeling be,,es
tigde, in afwacl1ting der· aanl;:0111st zijns broeders, 
Don Juan ,,an Oostenrijl, . De oorlog ,,,ercl door 
de11 l1eldl1aftigen Mo11dr·agon ,,oortgezet. 

·------------------------ - ----

(r) Correspo11da11ce de Granvelle, V, inleiding. 
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§ I. Ee1zige alge11zee1te BescltoltWi11ge1z. 

-----.....c.. 2 ~~' v-----

J)en I I januari I578 schreef Kardinaal Granvelle 
aan DonJuan Yanüostenrijk eenen n1erk\Yeerdigen 
bricf1

, \vaarin hij he1n den toestand der Neder
landen afschetste, 1net betrekking tot de zending 
'vaarn1ede de over\Yinnaar Yan Lepante Yan 
's konings \vege k\vam gelast te \Yorden. In dit 
schrijven \Yees de Yernuftige staatsman op den 
h:1at tegen den Spanjaard, als de ge,Yichtigste 
oorzaak der beroerten. De algen1eene k\\·aal die 
in het land heerscht, schreef hij, komt noch yan 
het verlangen naar Yerandering y·an godsdienst, 
noch van den afkeer opzichtens den koning voort; 
de voornaan1ste oorzaak der tegen\\roordige be
roerten ligt nergens dan in den haat der \ ilan1ingen 
tegen de Spanjaarden, haat, zeide hij, die ongeluk
kiglijk 1naar al te gercchtveerdigd is, door de 
nüshandelingen ''relke de in,,·oners sedert t\vaalf 
jaren hebben onderstaan, zonder dat er aan ver-

(1 Cvrrrspo,Jda1let dt G,ra11Vtllr, VII, bl. 3. spaansche tekst gevolgd 
door eene fransche '"ertaHng. Zie ook lnJeiding, bl. V en ,·oJgende. 

betering Yan den toestand is gedacht ge'\ eest. 
Getuige daarvan de koelbloedig gepleegde 'rrced
heJen te Bergen, de plundering Yan l\1Iechelcn, 
het gedrag der Spanjaarden te Zutphen, . '"aarden, 
Haarlen1 ; de hatelijke handel\vijs van,vege de 
hoofden der y}oot ten opzichte der N cclerlandschl' 
hen1anning; de belasting op de ver1\00pingen, d<' 
pogingen Yan Rodaan, Sanchez cl'Avila en andere 
Spanjaarden 01n de too1nen der regcering in handen 
te ne1nen ... Granvelle zag dus in de fouten dc'\ r 
regeering en in den aard harer \verktuigcn de 
hoofdoorzaak der beroerten die toen ons \·aderland 
teisterden. (< l\Ien 1nag niet ontveinzen : het 
algemeen gevoelen der in,voners verstoot de 
heerschappij van een Yreemd Yolk. Zij zouden hun 
hemd geven om door de Spanjaarden niet 1neer 
bestuurd te \VOrden», schreef de Prins van Par1na 
aan den koning1

• vVij hebben het hooger doen 
bemerken : de regeering had eene onstaatkundige 

( 1) Kervyn, Lts 1-/ugutnots tt lts GutttX,. V, bl. 346, (18 april I5191· 
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(\n YOOr 's lands ,,~elvaart noodlotti ge rol gespeeld . 
D oor de onn1eecloogende strengheid harer politiek 
en ~le.n aard harer werkt~i gen had z ij den vijand 
- t I S t e zeggen de pa rtiJ des opstancls - eenen 
1nachtigen hefboo1n geleend on1 het volk t eo-en 0 

haarzelYe op te hitsen, en nu boden he1n de 
n1uiterij C'n der tuchtlooze soldaten eene aller 
gunstigste gelegenheid om zijne plannen door te 
,,·erken . 

H et voorgaande betoont d~t er een arondio-
1 

.1 d. b 0 verse 11 1ent geinaakt tusschen de politieke en de 
godsdiensti ge gedachten des tijds , tusschen den 
haat tegen de Spanjaarden en het verlangen naar 
verandering van godsdienst . H et is bij gebrek aan 
zulkdani g onderscheid dat Yelcn Yan de o-ebeurte-

. 0 

n1ssen '.ran dien tijd eene Yalsche gedachte hebben . 
D e ecnen rekken het eer stgenoen1d gevoelen uit 
tot onzekere en n1eest onjuiste geYolgtrekkingen : 
anderen, uit \Tees Yoor die gevolgtrekkingen, 
Yer\Ycrpen of t en n1inste bet,,~ijfelen beide geYoe
lens Yan de\Yelke \vij kon1en te spreken : gaan de 
een en te " .erre , de anderen blijYen b eneden de vvaar
heid . W as de haattegen den katholieken crodsdienst 
de drijfveer Yan eenigen, de haat tegen de w eemde 
heerschappij \Vas, n1ag n1en zeggen, alge1neen . 
De be,,·]j zen ontbreken niet. \\'ij zien de \Yethou
ders eener naburige st ad, 1'\ieupoort, san1en 1net 
de notabelen der ge1neente het besluit netnen, van 
de st aten 's lands de afstelling te yerzoeken yan 
hunnen Balju\v Oct aYiaan D e Clerck, 0 1n reden 
zijner spaanschgezindheid : << (zij) hebben Yer 
claerst )> - staat er in het Yer slag der S chepenen
vergadering Yan 6 septen1ber I577 - « dat zy 
« hen1lieden niet en betrau\ven noch t e gunste 
c< houden ende Yoor on,, .. eerdi ch houden OctaYiaen 
« De Clerck, Baillij ende Capitain der YOorseide 
<< stede . » D en 17 derzelfde n1aand ' 'erklaarde een 
burger der stad, dat gezeide an1btenaar, Yolgens 
het zeggen Yan eenen persoon die n1 et dezen 
laatste clik,Yijls in betrekking \Yas , dat hij (de 
B alju,\·) « noch zyn handen ,,·asschen soude in 
t< t bloet van de poorters ende dat zyn kynd noch 
« zyen zoude dat dye Spaingnaerts dye overhand 
<< van den lande heb ben zouden )> 

1
• W elke ook de 

\Yeerdc dezer be\vering \veze , zij helpt den toe
stand der geesten afschilderen . O p het oogenblik 
dat de OlTI\\"enteling ging losbreken, ter\Yijl de 
Staten de pacificatie opstelden, de S chepenen yan 

-
(x) .Arch ief der stad Nieupoort, Resolu tièn-register. Zie ook eene 

klacht der stad, 9 jan. 1S7.:> (Rijksarchief, L iasses). - 0 . De Clerck 
verliet ~lieupoort 1n 1578. In november x583 vroeg hiJ b et ambt 
van fiscaal der Admira liteit (Ib.\. 

het Brugse he Vrije (2+ septen1ber I 576) bespreken 
het o~t \vcrp van, 't zij schriftelijk, 't zij door afge
veerdJ gden, den H eiligen Vader te I~on1 c voor 
?ogen te leggen hoe het land, alhoe-yvel 's S pan
Jaards vertrek vergende , geenszins het inzicht had 
van godsdienst te veranderen 1

• 

O p dit oogenblik \Yas de Prins van Oranje's 
t?estand Y: r Yan schitterend te \vezen. De oproe
rl.ge provinciën lieten den n1oed vallen en op 
u1thee1nsche hulp yiel er niet t e rekenen . Al met 
eens dus k\vanl he1n eene reddingsplank toege
dreven, van -vYaar hij ze het tninst t e verv,~achten 

had : de tnuiterij en der Spaansche soldaten . 
Onregeln1atig en onvoldoend bezoldigd. Yielen 

de Spaansche en Duitsche soldaten aan het 
muiten en zochten zij hunnen kost in roof en 
plundering . D e ruiterij Yan Ghistel en O udenbur o-o 
pleegde strooptochten in verscheidene dorpen . T e 
L effin ghe hadJen gevechtpartij en plaats tusschen 
de landsli eden en de soldaten ' 'an kapitein 
Alconeta2

• W at Oostende aangaat, den 26 1naart 
I 57 4 ontving de \Vet h et bezoek der he eren \ r an 
Rossignol en L oys Guasco , die nan1ens den L and
yoogJ , inlichtingen k\van1en nen1en nopens den 
« last ende of theerynghe )) der Spanj aarden die 
hier in bezetting hadden gelegen3

• Of er aan dit 
onderzoek eenig geYolg gegeYen \verd , blijkt niet . 
D en 8 tnei k''ran1 de alge1neene Auditeur en de 
Proost Yan den Graaf yan Rceulx, Gouverneur 
van Vlaanderen, 0 111 ingelicht t e vvorden nopens 
son1n1ige soldaten die zonder oorlof hunne bezettino-t:> 

hadden verlaten en welke kapitein J an Van H ecke 
opgeschreven had, « doende eene exetnplaire pu
gnitie »4 • D en 5 oogst I 57 4 Yerzochten de schepenen 
van het B rugsche Vrije het Collegie, het jongste 
plakkaat nopens de « foullen )) der « gendarn1erie )> 

dadelijk te doen uitYoeren . D e Spanjaarden \Yaren 
toen nog zinnelijk op den hoop : zij Yroegen 
« delicate )) spijs ; w at den \\·ijn aangaat , ziJ 
begeerden er geenen anderen dan spaansehens. 
D en 1 2 decen1ber vernan1 men dat de Spanjaarden 
de H ollandsche sterkten verlaten hadden en voor
nelnens schenen naar Vlaanderen af te zakken. 

-
( 1) Rek. v.h . Vr ije, 1576-77, fo 24. Staa tsarchief Brugge, reg . n •· 3 r6. 
(2) Rek. v. h. Vnje, I S74-7S, fo 3g v.- Over de gemuttn f'erde 

soldaten v1ndt men tal van s tukken in de bn efw tsseh n o- van den b 

Raad van Vlaanderen (Staatsarchtef van Gen t, Reg. 44). 

(3 ) Reg. 373g6, fo 46 . 
(4) R eg. 373g6, fo 46 (Rek. 1S7J -74 ). 
{5 Staatsar c..bief Yan Brugge, Reg. nr 25, fo 3ro. 
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De schepenen van het \ ' rije \"an Brugge k"·a1nen 
bijeen 0111 de n1aatregelen te bespreken door 
,,·elke de aankon1st dier troepen n1ocht Yerhindercl 
\VOrden'. 

Op het tijelstip van 1naart I 57 5 lag hier een 
Yendel f)uitschers 2

• Een burger - Anthuenis 
Stevenssuene - ,,·erd door ecnen Duitsehen sol
daat on1 het leYen gebracht . De dader ,,·erd 
« gherecht n1etten Z\veerde »3• Op Dertienayoncl 
I576 bedreven cenige Duitsche soldaten van 
Oostende roof en gc\\·eld in een huis te Eerne
ghcin4 . Bij verscheidene gelegenheden lieten de 
()ostendsche \Vethouders hunne klachten \vcgens 
den OYerlast der bezetting hooren5 • 

In het jaar rS76 ging het nog veel erger toe . 
T\YCe en t\Yintig n1aanden stond de soldij der 
soldaten der regecring ten achter . Reeds drie 
n1alen hadden deze op het slagYeld zoo geduchte 
krijgsbenden, doch . \~{ier ge\voontcn van tucht
loosheid de ''ranhoop \Yaren der bevelhebbers, aan 
het n1uiten geslagen en schrik,vekkende ge\veld
daden gepleegd . De troepen die aan het beleg van 
Zierikzee hadden deelgenomen, verlieten hunne 
posten en gingen aan het plunderen . Zij trokken 
Braband,vaarts en nan1en de stad Aalst in6, « tot 
<< grooten verdriete van de stede ende beghinnc 
« ons er droufheyt », zegt de schrijYer een er gelijk
tijdige aanteekening in het Resolutiënboek der 
schepenen Yan Brugge . Den 26 juli I S76 \ver den 
de Spaansche soldaten door den Raad Yan Staat 
verraders van vorst en land Yer klaard, Je,velke 
iedereen n1ocht aanvallen . vVij zien, vier dagen 
later, de -vvethouders van Brugge en van het Vrije 
sa111cnkomen. De bespreking der troepen-lichting, 
door den Landvoogd van \ 1laanderen bevolen, otn 
tegen de oproerige Spanjaarden het land te verde
digen, stond aan de dagorde. Deze laatste versloegen 
de Brdha.ntsche troepen te \rissenak.en (14 septem
ber), nan1en Maestricht in, \Vaar zij plunderden 
en n1oordden naar beliefte, en vielen eindelijk, ten 
gelalle van 6,ooo, op Ant\\·erpen, Belgies koop
handelshoofclstad, \vaar alles \vat kostbaar \Yas, 
geplunderd of vernield ,,·erd : eene gebeurtenis 

------------------------------------------------
(r ) Rek. Vrije, 1574-75, fo 2R v. (Précis a11alytique van F . Priem). 
( 21 Rek. t574-7S <Reg. nr 37397r, fu 47 v. 
IJ ) Ib. Rek. Xieupoort I575, fo 19 v . : cc Den XIIJ"n marty 

« ghepresenteert zekere ghedeputeerde Duytschen hier ghecomn1en 
{< \an Oostende, Veuren ende D1xn1uide omme justJcie te doene 
<<XVI kannen '""yns, XI i 1111 s. p. » 

~4 ) Staatsarchief Brugg-e, Reg. n•· 11997· 
(5) Charterboek, actcn 'an 29 juli 1575 (f0 21.p, 7 mei 1177 

( fo 2 I Ó V. '· 
{fiJ F 0 3o ". ·,Stadsarchief ,·an Brugge). 

die in de geschiedenis onder den naan1 Yan 
« Spaansche furie » geLoekt staat. 

\ 7 an een en ancleren kant ,,~as de \Tees Yoor 
Yijandclijkhcclen , .. an\\ .. ege de \Yatcrgeuzen nog niet 
,·oorbij . Alle oogenblikken zag 111en oorlogsschepen 
Yoorbijzeilen1

• Den 3I oogst I576 k\van1cn de 
geuzen Yóór Oostende n1et ongeveer acht en 
t\YÎntig booten2

, die te Blankenberghe hunne 
bcn1anning aan vYal zetteden. Deze laatste plun
derde de stad en stak bijna al de \VOonsteden in 
braneL Geen t\vintig bleven ongedeerd, schijnt het. 
De kerk \Yerd gespaard, doch de plunderaars 
nan1en al hare kostbare Yoor,,·erpen n1ede . ()ok de 
boYengevel van het stadhuis ,, .. erd afge\YOrpen·' . 
Heist onderging nagenoeg hetzelfde lot . 

0Yeral zag 1nen de steden, 1net angst beYangen, 
hare burgers te ,,~apen roepen, krijgs\'oorraacl 
opdoen en hare n1uren en vestingen herstellen of 
versterken . Den 29 october I S76 ,,-erden door de 
stad Nieupoort vier en t\vintig soldaten opgenon1en 
0111 de nacht ,, .. acht te houden op het kasteel en in 
de stad, « teghen den uploop ofte invasien van d~ 
« vianel en ende ghemutineerde Spaingnacrclcn »~ . 

't Is on1trent dien tijd dat de stad Oostende de in 
I 572· begonnen versterkingsv\'"erken. door het yer
diepen der stadsgracht voltrok : iets \vaar \'erder 
breedvoeriger spraak zal van zijn5 • 

De Staten van Braband - altijd genegen, ten 
minste V\'at son1mige hunner leden betreft, otn 
boven de Staten der anderç proYinciën te kraaien•· 
-riepen de Staten-Generaal bijeen, on1 het bestuur 
des lands \vaar te nen1en . De Algen1eene Staten 
zetelden negen jaren zonder ophouden. On\Ycttige 
vergaclering7, n1et het koninklijk gezag tcgenstnj
dig en die er op aanspraak tnaakte, aan Staatsraad, 
aan raden en aan Gouverneurs hunne les te spellen, 
vrede en oorlog te maken, troepen te lichten en het 
volk te ,,-a penen, doch de\Yelke noodzakelijk \\9

(tS 

----- -- ----------
(I) Corresp . du. Gard. De Grauvtlle, bdefvan rgjuli 1576 (V, Ll. 416). 
(2) Vlaamse he l(ronij k, bl. 538. 
(3) Ltt Fla1zd1t, 1875. b. 240 en volgende. 
(4) Stadsrekening t576, fo 45 . 
(5) Charterboek, octrooi van 7 mei 1577; «te meer dat sy Linnen 

« desen jeghenwoordighen jaere benoodight syn ge"veest jegens 
c< alle invasien ende opcommende nooden van q"aetwillighe mJt 

<< gemuti11rtrde SpaeguatrdtJl de voorseide stede te doen fortitieeren 
« met verdiepen ende bedelven van de oude vesten \'an diere. 
« twelck gecost heift de som me Yan 42 ( l ponden 17 sch. 9 penn. 
« grooten, daertoe sy huerlieder gemeente hebben moeten grootc9 

cc lickx vertravailleeren ». 
(6) Brief ,·an kardinaal Granvelle ë an Don Juan, 11 jan. I37S, 

Con·espo11da1lce du Ca"''d . De Gra11vellt, V I . 

(71 C . Piot, in zijne inleiding tot het IIc deel Yan zijne cc !Jisloilt 

dts Troubles des Poys-Bas, por mtssirt Reno11 dt Fra11ce, hl. IX. 
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ge,,·orden on1 een gezag uit te oefenen dat de 
koning, door zijne on1wegen, zijne aarzelingen en 
traagheid, geheel had laten vallen, dank zij het 
gedrag zijner eigene verdedigers. Het Spaansch 
leger dat het koninklijk gezag had tnoeten redden, 
gaf eerst het voorbeeld der ongehoorzaa1nheid, 
der kuiperijen en der buitensporigheden. J a1nn1er, 
1nerkt Renon de France aan, dat Philips zelf de 
Staten niet een jaar Yoor de algen1eene yer\varring 
hijeengeroepen heeftr. Geene provincie \Vas er, of 
de plunderingen en \vreedheden der 1nuitelingen 
hadden er eenen diepen schrik Yerspreid. Van alle 
zijden k\Yan1 n1en san1en on1 hun \vederstand te 
bicden2

• De noodzakelijkheid, de orde te behouden, 
\Vas in zekeren zin Yoor deN ederJanden de grond
slag eene onafhanke1ijkheidsverklaring. Iedereen 
sloeg de handen aan 't \Yerk 01n zich yan de Span
jaarden te onttnaken. 

In die droevige on1standigheden Yerhief het volk 
zijne sten1 tot God opdat hij het land voor ongeluk 
en \vee behoede . Ütntrent den tijd dien \Yij bespre
ken, greep er te J abbekc eene algen1eene processie 
of onlinegang plaats, bijge\voond door in\voners 
Yan 36 tot 40 otnliggencle dorpen, en in de\\ .. elke de 
reliquicën yan S . Pieter, te Thourout be,vaard, 
gedragen \Yerden, ten einde gespaard te \Vorden 
Yan oorlog en bestnettelijke ziekten-' . 

Den IS scpten1ber 1S76 Yergaderden te Gent de 
Staten van \ tlaancleren 0111 besluit te yatten OYer 
de n1iddelen van beYrediging « \'an de troublen van 
den lande », hun door de Algen1eene Staten voor
gesteld . Uit hetgeen Yolgt blijkt, dat de houding 
<ler stad Oostende in die on1stancligheden zeker 
niet zeer « radicaal » n1ag geheeten \\"Orden. 
Zooals de andere « smalle steden >> van \ 7laancleren 
\Yas Oostende daar ook vertegen'\"Oordigcl, en 
zulks cloor zijnen griffier, 1\Ticasius I..;e l?.oy, 1net 
\Yicn onze lezers, in het Ycrhaal Yan den nJ.chte
lijken inYal Yan 1S72, reeds hebben kennis gcn1aakt. 
Toen alle de yertoogen kenbaar gen1aakt \Yaren 
ge\\~ccst en de \~ier Leden, de adel en de geeste
lijkheid hun Lesluit gcnon1en hadden, vroegen 
l\Icestcr Gillis \\" yts, pensionaris en Jan Breidele, 
schepl'ne van I-3rugge, aan 1"\ic. Le I~oy, \vell~e de 
gedachte \Yas van die \'an Oostende. De Oostend
schc afge,·ccrtligcle ant\Yoordde hierop dat hij 
daartoe geen last ontYangcn had, en alleenlijk tot 
de vcrgadering gezonden ''as 0111 Yerslag te geYen 

( t) 11 bL 5,. 
(2 ) Lts Jlugutllots ti lts Gut u.\·, 1 V bl. 32. 
(3) Hek. Vrije, 1576-77, fo 127 , .• 

aan zijne lastgevers oYer hetgene aldaar gezeid en 
besloten zou ge,,· eest zijn, « 01n daeru p breed er 
« te letten, ten fyne van naermaels jeghens zijne 
« 1Iajesteit nyet begrepen te zyne, n1idts dat een 
« zaecke \vas Yan grooter ghe\Yichte n. De 
afgeveerdigden Yan ' / eurne en Duinkerke legden 
dezelfde Yerklaring af. 1\tlen ziet dat de n1indere 
steden eenigzins bevreesd schenen den \Ycg te 
volgen door de hoogere bestuurkringen stout
nloedig ingeslagen. f.lic. Le Roy « nyet durffYende 
c< OYer de stede de zaecke ee11ichsins 1nede an
« treeken )>, \VOonde de t\Yeede en Yolgende 
vergaderingen der Staten niet bij en narr.l ook geen 
deel in de kiezing d.er afgey·eerdigden die, nan1ens 
de « subalterne >> steden en kasteelnijen, nopens 
de voorzeide besluiten te Brussel n1et de Staten 
Yan Braband en Henegou\v zouden handelen, 
« dat dienen zoude tot \Yelvaert van den lande n . 

Den 22 septen1ber \Vas hij in zijne stad terugr. 
Den 8 noven1ber rS76 \Vercl de Yern1aarde 

Pacificatie yan Gent geteekend, door de,velke de 
verschillende provinciën der Nederlanden Yer
klaardcn een nau\v verbond te sluiten, 0111 de 
Spanjaarden te Yerjagen en het land zijne YOOr
rechten, gebruiken en oude Yrijheden terug te 
schenken : de eenige middelen door \velke de 
nijverheid hersteld en de openbare \Velvaart Yer
zekerd konden \Yorden. In 2S punten verdeeld, 
bevatte dit verbond Yoorna1nelijk de Yaststclling 
van vrije betrekkingen onder al de pro,rinciën ; 
verbod van de openbare rust en bijzonderlijk de 
uitoefening van den -roo1nschen godsdienst te sto
ren ; herstelling in het bezit hunner goederen' u er 
landvluchtige priesters en katholieken; afschaffing 
Yan alle plakkaten betrekkelijk 1net de 1-..ctterij. 
Prins Yan Oranje bleef Adtniraal der zee en 
GouYerneur Yan Holland en Zeeland, n1et het 
recht in alle door hen1 bezette steden de am bte
naren te behouden2

• BcYredigde de Pacificatie 
ten ,·olle noch katholieken, noch protestanten, 
buiten kiJf is het dat de begeerte Yan de proYÜ1-
ciën, die door zeden, \vetten en overlcYeringcn 
zoo naU\\. yerbonden \\"aren, te Yercenigen, n het 
yerlangen naar den Yrede, dit Yerbond tot grond
slagen yerstrckte3 . 'fot langen duur \Vas het 
verbond niet bek,vaan1, on1dat de gezindheden, 
eensdenkend over het politiek doel, op het gebied 
der godsdienstige geelachten verdeeld 'varen en 

-~--------~-~ ----
( r) Hek. rS76-77, fo 64 (Reg . 37399)· 
(2) Zie !{ervyn, op. ciJ., IV, hl. 164. 
(3) l{ervyn, 9f. cit., IV, bl. 166. 
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rbond Yan ontkennenden aard op ge~ nen 
JdueJ\ ·n grond h rust'. 

}Jas ,,·as de J>a " Ïf1c~tie - gc,·olgd door de 
O\' rgaaf d 'f sterkt ,·an Gent door de Spanjaar 1 ~n 
- t:r~~Iotcn of n1cn yernan1 de aanko1nst ,·an den 
ni ·u''" _n lJan d Yougd, ])on Ju a n Yan Oo. ·ten rijk, 
d ·n h .. ld , ·a n I~epant , 1 kend o111. zijnen ridder
I ij k "'n , "cl l n1 o cd i gen en 1 n i n n e 1 ij k ~ n a a r cl , ''·i c n ~ 
clruotn het \\-a!-> een. d~tags l~lisahcth te onttroonc·n 

en 1nct .i\Iaria Stuart oyer J~ngcland clL~n scc pt r te 
\ 'Oer en. I I ij k\Yéun gelast, Yan 's koningS\\'L'gc, tnct 
·ene zending Yan \Tl·de. ])en Spaa nsehen bC\"t' l

helJbc rs gebood hij de Yij ~tnclclq\...h ·den te staken. 
'T\:g>n de v r,,·acht1ng ,.~ 111 \\ïllctn Yan (Jr:ll1jc 

aanYecrdde hij, door hè l ec·u ,,·ig edict Yan I 2 

februari I 5ïï, h e l ,,·elk door d en koning he\ estigd 
,,. ' r<l, d · \ oor~tellcn dt' r SLttcn en hl' krachtig-de 
hij het Yrcdcyerl>ond Y ~t n (;ent, in dv hoop <lc 
Stutcn ~1,111 Oranje's partij tl' onttrekken. !\laar 
,t \\·as cenc ondankbare zending \Yclkc hij k \Y~nn 
YerYullcn. J)on J u~n had al de gc,·olgen te ondcr
!:5taan yan het gebrek aan hulp1nidclclcn en gezag, 
\'an de yerlatcnheicl en in het blJzoncler van het 
,,·e:u1trOU\Yen Yan\\·ege de St&tcn, door den J>rins 
van ( ranje aang-chit~t. Een oogenl>lik YCrslocg 
J)on Juan hun leger, te GeJnbloux, 1naar onder de 
OYern1acht en inYlocd Yan hunnen aanYocrder n1ocst 
hij bez"·jJken. 

Een tijd' ak Yan regecringlnoshci<l, \\·anbestuur 
en burgeroorlog \\·as aangebroken. 1~en drocYig 
schOU\Yspel lc\ erclc ons ,-aderlancl np . l~rankrtJk, 

I~ ngt..•lan<.l en J)uitschlancl hielden < lc oogcn op 
hetzei , .c ge,·cstigLl, ten einde zich 1net 's lands 
re•,'l'c rÎno· te bC1110CÎC11 or }ÎcYer 0111 de kactrten te 

b M ' 

'" ~ rl>roddclen, onder YoOr\vcndsel Yan het Yolk Yan 
het Spaansche juk te verlossen en zijnl' \Tijhcden 
onder hunne bcschernling te nc1netL J)e ad ·1, ten 
opzichte van ()ranje:; godstliènsligc gedachten 
\\"l..'ÎnÏ tr crun~t l tr :!CStt'll1ll Cl1 j. a}oersch 0\·er ZÏJ. 11 

~ b ~ ""' 

politi "k gezag, ,,·enchlc zijne blikken naar hel 

11} J. \"an Praet, I::ss~.t is su r l'ltistout politiqtu dc's dttlllt' I 'S si:drs, 
t2•lr· ttitga:d. Brli ~scl, t56ï). bl. '23 J. 

' 

I 
I 

I 

i 
I 

I 

I 

l''c1z rrijk. ])c jong-e fê\n t n ·r\'ar ·n aartsh rl g 

l\I athias stond eî:)ni <r n tijd aan h t ho 'lfd d r 
reg(" =-ring do:\r N t.: d ·rlan<.l ·n, 111 .. t d n ]~rin.. Yau 

Oranj o als . taclhoud r. l)e Cah·inistt·n ,.o1Hl n 
cent:ln v rt~g "n\YOordig r in d n pabttijn J:tn 
Casin1ir, die de poging "" n der detno ·Tatil tr:tchlt · 
te bcgunstigt:)n, doch slechts ~1H! kortstend ig ' L'll 

' bijna onbeduidende rol Yl'r\'u]cl . I) · talrijk('. uit 

on.~clijkaardig , ja \\·~inig bepaalde b ·stancld 'lt'll 

satn~ngcstelde Staten1 artij, ·cnsgczind allc~n in 
ha rL·n af kc 'r Yoor de paansc ht~ r~ge<;ring, ond c·r
handvldt:: > nu 1net den Spaansehen L,anclvougcl, 
dan nu;t h 't hnofel des opsL1nds of 1n ~t \Tt etndl' 
11H>gt:ndheden . 

])en IJ scpten1ber I5ï7 scheepten te ()ostl ndt• 
d · 1narkics \·an lfa\Te 'n Adolf \ 'an lVI ··ctk rkt · 
in n;1ar l~ngclanc.l te dien einde' . })c onderhandc:-
1ingl'n n1ct Engeland .l>lc\'cn zonder gevolg. 

] )ezelfdc partij heschotl\vde eind el ijk de fransc lH · 
tusschcnkotnst als het doeltnatigste rcdn1icldcl ~ . 

Hertog Yan .A.njou, broeder Yan den koning Y:tn 

I~'rankrijk, k\Yan1 inderdaad de rol Yan alg 'tn Clll'l1 

I ... anJvoogd \'CrYullcn. I-Ioe hij zelf \\·eldra ·en 
einde 1net zijn rijk n1aaktc, zullen \\·ij \'erd 'r zien. 

I~ortotn, gc1nis Yan \' astberadenheid bij den ad ·I, 
Yan in' locdhcl>bcnd opperhoofd bij de Cal , ·inislt'll 

en, onder de aanhangers Yan I~""rankrij ks t us!'>chcn
kotnsl, van gcnoegzaan1 bctrou\Yen in zicnzcl\-t'n, 
zoo\vel als in den zuidersehen \'orst,; : ziedaar de 
toestanel der geesten in een i ge \Voorden afgeschetst. 

( I) Lts Ilugurnols tt lts G nou:. J V, bi. 4 58 . - <c Gheprcscn tcell 

a den XIII•'" jn septcmbre LXX\' 11 an mynheere den man.: lj\I Î~ 
H \·an Havrc hier ( t~mmendc binnen tleser stede ghecompagnicrt 
c< met dh·cersche etlelmanncn, treekende jn commissie van wC"ghcu 
cc Je generale staten an de reginale majesteit van ln~hclant n.c· 
c< Jnee.:>tre Ad rJi ph Van l\1cedtl<en;ke, de no mbrc v~n twee zcster~· 
(( wvn twckkc es twecnderti ch cannen tot XVI ~ . cle t;éHlnt·, 

~ 

({ compt twee p untlen, twee schell. acht penning hen g r. \·a let 
H XXV L Xl I s. p. J> Heg . 37400, f•• S4 . 

( :! ) J. Van Praet. bl. 232-33. 
{JJ Bl. 233. 



DE STAATKUNDIGE OMWENTELING 207 

- ~- -- --

§ 2. De 0JJtzveJzteliJtg. 

Een schrijver, steunende op den langdurigen 
tijd gedurende den\velken Oostende onder het 
be,vind d er Staten gestaan heeft, en die slechts 
ophield toen er geen s teen op steen 1neer stond, 
alstnede op de uit,vijking der n1eeste ingezetenen, 
houdt het er ,·oo'r dat d e aanhangers der on1\Yente
ling alhi er n1et open ar1ncn ""·er den ontvangen I . D e 
belegering van r 6o r t ot r6o-t- en de uit,Yijking der 
În\Yoners van O ostende zijn t\vee feiten die hier 
s lechts eene oogenschijnlijke betrekking hebben 
en ni et toereikende zijn 0111 het vraagpunt op t e 
lossen der gezindheid der O ostendsche burgers , 
t en opzichte der ge\vichtige politieke gebeurte
nissen die tusschen rS76- hetj aar der algetneene 
bevrcdigingsacte - en rS84 - het jaar der lnis 
lukte poging tot Yerzoening , \Vat onze st ad betreft 
- Yoorvi elen . Wij lat en hier eenige b eschou\Yingen 
volgen op het gebied der staatkundige instellingen, 
in het opzicht van d en inYloed \Velken de gebeur
tenissen der on1\\·enteling op dezelYe uitoefenden. 
D e noodzakelijkheid, hier 1net zekere on1standig
heden en feiten rekening t e houden, in de behande
ling Yan zulk een inge,vikkeld vraagpunt, alsn1ede 
het bet\vijfelbar e van P asquini's st elling zullen 
hierdoor, denken ,,·ij, d uiclelij k getnaakt ,,·orden. 
In tijden Yan regeeringloosheid hoort de OYerhand 
den stoutn1oedi gste toe . D e Staten van Braband 
h adden het bestuur der st ad Brussel aan \Villen1 \ 'an 
B orne , heer Van H èze, toeYertrou,vd, eenen dier 
gelukzoekers die zich hij alle partij en aansluiten 0 1n 

er baat uit te trekk en . ()p den raad Yan \\' illen1 Yan 
< )ranj c , Yolgens d e een en , op de ingeving der Bra
bandse-he Staten, Yolgens anderen, deed Van H èzc 
de leden aanhouden van den Staatsraad , die den 
Yorsl rechtstreeks Yertcgen\voordigde, doch slechts 
de schaclU\Y n1 ecr Yan het gezag bezat (4 septe1nber 
I 5ï6) . I~en j aar lat er had de Staatsaanslag Yan 
l3russcl zij nen \Y eerklank te Gent , in den schoot der 
S taten van \ ' laanueren. Gent zou het uitgangs- en 
1niddcnpunt d er 0111\Venteling in Vlaancleren zijn\ 
onder de aanYocring Yan t\Yee stoutn1oedige 1nan-

( I ) Pasqui ni , ll i:-.·toirt dt Iu t'lllt tt du port d'Qs ttndr, bl. 1.~9; «Dans 
u ce~ g ucrres de rehg Hm , !:> l fècondes en grands évènemcnts, ct 
« ou te- stege tl'Os tende apparait comme le plus satllant, les 
( c Ostenda ts avatent embrasse de t..:~ur et de Lonv tc llon le partt 
H des Cnnfedéres . . \ usst Jes que la place tomba au pouvoir des 
<< Espag nols, presque tous emtgrèr ent en H ollan?e. » . 

l .! ) ((. •. • d te van lren t deden alle pn esters uyt \ laendcren Jaeg-en 
H en uy t a lle steden d aer 7Y gcb1ed h adden ; want alle de g~rnl
u soenen van Y laenderen h tc ten Gentenaers, om dat dte van Gend 
<< hemlieden op.;chreeYen en Je O\·erhand van Vlaenderen hadden 
u l 1 577)· >, l~n)nij k ' 'an ~I . F or rct. bi. ?.97 . 

nen : J an Van H en1byze, schepen dier s tad -
''Tiens zoon ' vij in de zee vóór Oostende hebben 
zien Yergaan - en Frans D e la K ethulle , H eer 
Van RijhoYe, die in \ llaanderen een onafhankelijk 
gen1eenebest \vilden tot stand brengen, naar dat 
van GeneYa , n1et Gent YOOr hoofdstad I . 

D e Staten van \ Tlaanderen bevatten, zoo 1nen 
\Yeet, drie bestanddeelen : de geestelijkheid, den 
adel en de afgeyeerdigden der Vier L eden Yan 
Vlaanderen : Gent, ·Brugge, Iper en het Brugsche 
Vrije 2

• Op den 28 october rS77 \verd de gr aaf Yan 
Aerschot, - korten tijd Yroeger Gouverneur yan 
Vlaanderen bcnoetnd - n1et de Bisschoppen Yan 
Brugge en I per, alsn1ede yerscheidene voornan1e 
edellieden, leden der gezeide Yergad ering , door 
Van H etnbyzc in hechtenis genotnen en opgesloten". 
Gedurende den gansehen tijd d er 0111\venteling 
Yergaderden de afgeyeercligden van Gent, Brugge, 
het \ ' rije en Ir1er alleen , onder de benan1ing Yan « d e 
Staten Yan \ Tlaanderen )> , doch nadat de schepen
banken dier s taatkundige lichan1en bijna uitsluitelijk 
uit aanhangers Yan het nieu\v r egien1 \varen san1cn
gesteld ge,veest . N ogn1aals in Vlaanderens geschie
d enis - Yoor een en laat sten keer- traden de groote 
st eden Yan \ ' laanderen op den voorgr ond der poli
tiek. D en 14 januari I S78 yernieu,vde de Prins Yan 
Oranje de \Yct Yan Gent . D en 26 n1aart gelukte het 
RijhoYe eene der poorten van Brugge te laten ope
nen , voor zichzeiYen en zijne zes of zeven vendels 
y·oct volk en t \Yee cornetten ruiters . Hij begaf zich 
seffens naar den Burg en stelde nieu\ve schepenen 
aan , gekozen onder zijne ijYerigste partijgangers4. 
I per , 1\ udenarde, K ortr ij k en andere st eden onder
gi ngen dezelf de Yeranclcring in de sa1nenstelling Yan 
d en n1agistraat ~·. Z oo iets dergelijks gebeurde er 
n1ct den schcpensraad Yan het \ ' rij c Yan Brugge , 
alhoe\\' el slee hts gedeeltelij k<>. \ 1 erYolgens ,~;as hel 
------- ------ --

( r Z1e Ker \]'n. of . cit .• V, bi. 229. 
1.! 1 t.lts sagu' des ~ cic·uces Justor iquts , 18go , b i. 3rg en l H· L 'admi

nistration provtnualc en Flandre sous les pér iodes e~pagnole ct 
au lnt bi enne, p 1r Gallct -~.1 t ry. 

(3, << God t ket re dat to t zyne eere ende s lanJs welvarene », Iu id l 
cene aanteekentng van den cc Secrete rcsolu h ebouc van Burö
t< mee5ters ende schepenen der stad Brug0 e. a nno I 5ö5- I6o7 . >> 

(-t Lte Resolutien der s~..~bepcnen van Br ugge, voor dit tijds :ip , 
{o t t8\.- De Jonge, Gends ·hc gesch ted . , I , 4J4 , 11 , I ~. Rijk~
ar chtef. reg. 565, f•, 14. 

(5 ) 1\ervyn, op.cit .• V, bi. ?.'2. Il ist . t.lt Flandrt. VI , J17 . 
(6 L te Resolutiën der St hepcnen van het Vrije (Staatsarc hief te 

Brugge) en de Pattnfts dls R btllts (Rijksarc hief ). ~e~slag- van den 
B issLhop \ an Brugge ( 1Sg t) : « Eaque captt \'ltate durante 
<< (Episcopt) Ga ndenses per fr_audem et p rodi tioncm ci~· it~ tcn~ 
« Bruoensem occnparunt, ~tatunque mag1s tratum pro antmt sut 
c< ar bitrio inno,·arunt. . . >) - Rijksarchief. Liasse juli z58o~. 
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d be urt der 1nindcre t~d "'n en kaste ~lnijen. 

J3ek nd is het dat onder h t oud regictn, in de 
... , ,.c en ~ "\J e etnven, in algen1 enen r::\g l, de 

\V thouders of schepenen niet door het yoJk n1aar 
<loor de.n \'Orst zeiven ,v~rd ~n benocn1d 1

• In de 
'" inig rn plaatsen ''aar de poort rij zich enigszins 
n1et de \"erki zing cl r schep~ncn b tnoeicn 1nocht, 
liet 7.Îch har 'invloed slechts on<ler Yorn1 van \'Cr

ki ~zing in t\\· ,e of 1necr graden of door het r "Cht 
y;111 voorstelling gey·oelen. 

Zulk een yoorstellingsn: cht ,,·crd te () astende 
et'!\ rst ten jar ~ I6o5 ingeYocr(l_,. \\at het bestuur 
cli "r stad betreft, Y<.>Ór de l c:-. }egering, cle ni ~u" e 

k< ure, aan C>osten<le door I~ode\\·ijk Yan N CYers 
clcn rS novc1nber l33o opgelegd·\ had den Inagi
st raat ·heringericht op d ·n volgenden Yoct. J)e 
gr~la r of zijn:. afgevccrdigden zullen alle jare in die 
stad, op eenen dag der laatste ,,·eek van januari, 
zev ~n sch<. penen, gcnon1en onder dl' goede n1an
nen aldaar (de boines c~eus dicelle), en de burge
nleesters aanstellen . Geen t \vee broeders noch 
t\\·ee Yolle neven noch even sterk of sterker 
nalH'staantlc bloedYer\Yant<'\n n1ogcn san1en zete
len-t. De graallij kc brieven van ó januari 1419;; 
brachten eenige 'vijziging(\n aan de inrichting vast
gestelel in I 33o, betreffende onder andere zekere 
Yereischte hoedanigheden tot het vervullen van 

burgetneesterschap en penningn1eesterschap in 
h t hijzonder, en het a1nbt van schepen in het 
alge1necn, ook nog den duur van die an1bten , tnet 
het oog op cl 'rze},~er hernieu''ring. De charter van 
1 ·~40() n1atigd .. de toepassing dezer schikkingen, 
ten gevolge eencr groote sterfte onder de aanzien
lijke burgers. l)ie burgetneester, penningtneester 
of schepen dit jaar ,,·aren ge,Ycest, n1ochten dit 
~11nbt ook het volgende jaar ''"aarnen1en ; Yoor de 
lat re herbenoen1ing als burgcHleester "·ercl slechts 

u ~ 

ét.n jaar '' achttijd g ~ ver gel. J)c· reeds hooger7 
hesprok ::on charter van 1490 beYat eene schikking 
di::. het sch pens~unbt ontzegt aan alle bier- en 
,,·ijnverkoopers en herbergiers. Andere \Vijzigingen 
,,.(~ relen door de gebrui ken in o-eyocrd, zoo,vel ,,·at 

( 1 ) E. P oullet, bl. S4J. 

(2) Bowens, 1. hl. 1•>3. 

(3) Z.ie hooger bl. ~6 en 1.48. 
(4) Gorduflus dts Pnys tt Comfë tie Flamirt. Quarlitr àr Brugts, 

Coutumts drs pttitts t llÏit.s et Sûgt:tu,'its tnclat·its . I V. Osttudt. Oudtn

bourg. Sluis. hl. 5-6. 
(5) Gedrukt in het aangehaald werk, bJ. 46-4S. Zie ook 

hoo~:cr bl. '"' 5. 
(6) Charterboek, fo ï.J , •• 
(ï l Zie hl. SI. Eene oorkonde ,·an 19 no,'ember t5;I gewaagt 

van den « upperhooftman van de gemeynte .. » (Charterboek, 
fO 186\ 

-
het tijd .. tip der ,,·et .... verni u"inrr betr ft, al h ~t 
getal ---eh ~p n n. 

In 1 z ;.\ . ti ndc "'CU,,. ha 1 d verni U\\·ing d r
gaans in d~n zotner plaat "' : jn juni, juli, ook ~Onl "" 
in septen1b 'r' . In dl·zelfde U\V b~li 1 ht t g tal 
n1agistratcn op t\\·aa 1 f, tnet de t,v~e burg :\n1 't "' t rs: 
d '11 cc burgt"n1e ster van dt' ll courpse >> t:ll den 
« burgcn1e ster van schepenen >>, a lsn1 "'d d "'n t r -
sorier en den « gacrdrt >>, di~ bliik:'\ns d · lij sten 

~ -
dl's n1agistraats, in de rek · ning Yan Ik j::t~H· scd ~·rt 
I 5 I ï regehnat1 g afgcsch r ven, ook d 1. s h 1 j n ,..n 

~ 

ge1naakt te hebben ,·an d .. sted~li].ke re!!':\ rin•.r t'll 
' • ' ~' M' -

als zulks t r bcnoe1ning ~tonden van de vorst 'lijke 
• 

con1n1issari ssPn . Het an1bt Yan sêhep n "~as ·en~ 

onvergolden bediening : nochtans ontYingen al 
<le leden Yr~n den 1nagistraat hunne jaarlijksch 
<< lakenen n, evenals de balju\v alsook vcrscheidene 
stadsbedienden: de kennerdienar ·n, de booclschaj)
per en de vier ha \·cnn1akcrs:! . 1\11 en cle burge
tnee~tcr « Yan J .. n courps » en de l>urgetneest r 
<< v~tn schepenen » ontvingen jaarlijks, de ecnc z s, 
de andere dri · ponden parisis. De tresorier en d 
<< gacrdre·1 >>,'vier bediening natuurlijk lastig r \Vas, 

kregen eene jaar\veclclc, clc eerste van I 62 [, en 
12 t~ als vierboete-hediende; elP t\vcedc Yan go [4. 
On1 nu tot onze algetneene bcschou,vingen t rug 
te kecren, het \vas dus de regeering die, door hare 
cotnn1issarisscn daarto' nangestclcl, de schepens
raclen der steden jaarlijks 'ernieu "·de. J~enr·n 

lastbrief te dien ~inde opg.en1aakt, vonden \vij in 
het Staatsarchief van }{ijsel, n1et de dagteekening -
Yan g februari 1434, gericht aan de he ren 
Hendrik \ Tan l\'lcctkerke, balju\V van 13ruggc en 
Ottelin l\11acet, 1Yatergraaf, en door '\\relke die 
personen bevel kregen dit jaar de ,,·etten te 

Yernieu,\·cn Yan Ouden burg, (~ bistel, Oostende) 
Blankenberghe, Oostburg, \ ' senclijke, cl I .. ancar-.. 
denburch », Roeselare, 1\ rden burg, \ ,\Taterdunen, 
HughcsYliete, Eecloo, Caprijcke en I.,en1hekc, 

( 1 l Z 1 e \'crder, voetnota. 
(1 ) De onkost beliep tot 656 [ 7 sch. in t57 I. 
(3) Soort van ont,·angcr of inzamelaar. 

• 
(4) Ziehier de lijst der andere stadsambtcnaren, die ter benoeming 

stonden der schepenen : de pensionaris ( tSo{. 's jaars\ ; de griffier 
( x8o {, -l- 36 [ \'Oor het np1na ken der stadsrekening en 24 {, als 
schrij\·er der \·ischtnijn ) ; deurwaarder der kamer (36 i J; messag.icr 
(id. ) ; de bediende der uurklok op stadhuis en kerk en der ha\·cn
sc hel t3o [,) ; bo0gmaker (24 i l ; toezichter der a ccijnsteckens en 

der vreemde bieren, die onk gelast 'vas met het houden van het 
« contrebouck >> der teekens der uitge\·oerde wijnen en bieren 
{45 {,) ; steller der roonijzers en gezworen ijker (5 l ) ; gezworen 
vroedvrouw ttS[); 4 waardeerdcrs (elk 2; :[); 2 brekers (elk 18 {,) : 

~ stekers (elk 6 { l ; klerk der waardeerders (ó LJ ; horlogemaker 
(3 f.) ; stadS\\'erkman (48 {, ) ; u bediener » der vierboete (36 i J : 
4 ha\·enmakers (elk -18 i ). 

• 
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volgens de gebruikelijke plechti gheden e 11 de 
yoorrechten der in,,-oners, de nicu\Ye schepenen 
den noodigen eed opleggender . 

l\~I et de opkon1st der hervorn1ing en der beroer
ten trad eene nieu,,-e bepaling in den lastbrief der 
con1n1issarissen ter \Vettenvernieu\YÎng : nan1elijk 
de Ycreischte verkleefdheid der \Yethouder s aan 
den Rootnsch-I{atholieken godsdienst en aan de 

. 
regeer1ng : 

<< ••• X on adn1ettre ou co1nn1ettrc en loy ne office 
« de judicature ou autrc, pcrsonne qui soit aucune
« n1ent infecté ... ou suspecte d'aulcune erreur de 
<< secte ou heresyc, ou qui ne soit tonsiours esté 
« reputé pour bon chrestien et catholicque, gar
« dant les constitutions <le l'Eglise ... » 

Zoo staat er te lezen in den lastbrief \Velken de 
Landvoogdes, den 6 1nei I 566, zond aan de con1-
n1issarissen ter Yernieu,,·ing der "·etten in \ ' laan
deren:!. De regcering tnaakte haren keus Yolgens 
de lijst haar door hare <n11htenarcn overgezonden, 
die Yolgcns hetzelfde g rondbeginsel handelen 
n1oesten . Zoo ontving de Balju\v Yan Brugge, 
den I 5 oogst I 566, beY el on1 eene lijst van per
sonen op te stellen, die hij in ge,vcten als de best 
geschikte en bek,,~aan1ste aanzag tot het verYullen 
Yan het an1bt van schepen der stad Brugge en \'·an 
hurgetncester van het \ ,.rij c : 

« ... l)our ce quc Ie jour du renouYellen1ent de 
« la loy de 11rugcs et des I3ourgn1cstres clu Francq 
(l !:> approche l>il'n fort, et q uc selon Ie ten1ps 
« present, jl est tres rcquiz ct necessaire d y 
« con1n1ettrc les plus jcloines catholicqucs et zeleux 
« au scr \ icc du l{oy 1nonscigneur quc se pourront 
« celle part ... ·' » 

J)cn ï oogst I 566 schreer de L,andYoogdes aan 
den 13io.;schop en aan den Balju\\- van :\fjcldelburg, 
a l~ook aan den 1\enttncester Yan Zeeland, 0111 
hunne gedachte te \Télgen nopen.s de candidaten 
door de kiezers Yan l\I ielelelburg aangeduicl4 . 

I-> c1~ \\ ctrcn de opstandelingen <1.an het hoofd, of 
zij Yolgden dit benoen1ingsstclscl, Yolgens hunne 
ziens\\·ÎJZC, na. \ "tUl toen af lu ielden de Ielstbrieven 
der cotnn1issarisscn ter \VCtYcrnicu\YÎng : << ••• en 

-------------·----- --------· 

( 1 ) :\ (1 tionale archic' en van Rij sel. lnv. B. 1565 1 se cart u la i re de 

1• lanJrc (reg.). fo 437hJ, 9 lehruan I.f34- Benoetntng der commis
sans!'t'll lot bel ,·crnteuwen der wet in vcrscheidene steden van 

Vlaanderen. 
(~) « Aux commissaires ordnnnez au renouvclle ment des loix en 

Flandre )). Rijksarchief, Lt.lS':;CS de rAndicnce. 
(3) I bid cm. - Zie fH")k den brief der Landvoegdes (6 mei r566) 

aan den balj u"' Yan V hss111 'en. 
(., ) Zelfde fonds. 

<< leurs lieux co1nn1ettez des plus preudhon1n1es, 
« antateurs de la patrie et autren1ent ydoines ct 
<< souffissans que y scaurez finerr )) . 

\ Terhouding tusschen de gezindheid der bestuur
ders en die der bestuurden, in eene gen1eente, 
bestond er dus niet noodzakelijk, en de kennis der 
ziens\Yijs en geyoelcns Yan het Yolk n1oet uit andere 
feiten afgeleid ,,·orden . Te Brugge \vas, gedurende 
Yerscheidene jaren, de rcgeer1ng der stad in de 
handen der aanhangers der nieu\Ye regeer1ng, 
alhoc,vel zij niet n1eer clan een zeyende yan de 
beYolking uitn1aaktcn, Yolgens het zeggen Yan 
eenen protestantsehen schrijYer2

• De regcering 
stelde de schepeosraden Yolgens een Yast ste Is el 
san1en, en de aanYocrders der on1\Yenteling hadden 
dus slechts eene springYeer aan te raken 0111 de 
houding der steden als bij tooYerslag son1s te 
hunnen gunste te Yeranderen. On1strceks de 1naand 
april 1S78, Yertoonclen de schepenen Yan beide 
banken, de dekenen, edelen en notabelen der stad 
Gent, alstnede de schepenen , raden, edelen en 
notabelen der ~tad Brugge aan den Aartshertog 
1\Iathjas, hoe, on1 vcrraderijen en san1enz\vcringen 
tegen 's lands rust en \YClYaart af te keercn, het 
noodig ,,~as de an1btenarcn en 111agistr aten door 
Don J uan en zijne \' Oorzaten benoe1nd, overal te 
Ycrnieu\\"Cn, « zooals reeds in de Yoornaan1stc 
steden Yan \ ""laandcren gedaan ,, .. as gc\Yeest » . 

Daaron1 \Toegen zij dat de 1\ artshertog deze ,·cr
nieu,,·ing zoohaast 1nogehjk bcYclen en, ,,~at hunne 
k\\"articren betrof, hun di e zending toeYertrou\Ycn 
zou. F~ij afo,ti/ Ie Yan 9 april I 5ï8 stond 1Iathias 
deze \Taag toe en gelastte hijJ de schepenen, raden 
en zoo Yoort Yan Gent en Brugge, de \vetten der 
kasteelnijen en ~tcdcn Yan \ l]aandcren te Ycr
nicu\\ en o\·eral \\~aar ziJ het sedert de vorige 
n1aancl scpten1ber of octol>er niet gc,vecst \Ya ren 
-- dus buitC'n den gebruikelijken tijd -- hun de 
1na cht gcYende 0111 < le Yerdachtc griffieren, pen-
5Îonarissen, ont,~angcrs en andere an1 btenaren der 
gcn1cente tijdelijk op te ~chorsen . In de plaats der 
afgcstelJ.e of opgeschorst '1nagistraten en be~unbten 
n1oesten z1j bck\\-aine, treffelijke en het getneene
best toegedane n1annen aanstellen, 'velken zij d ·n 
gebruikelijken eed en dien Yan getrou,vhcid aan 
tle Gentschc f..>aciticatie. n1oesten opleggen. Aan 
Ycrcl ~re opheldering lijdt, dunkt ons, dit stuk geenc 
behoefte. 

( r) H.ijksnrchief, Ptttmtts tlts Ribt/lts. Reg., n 1' 575, l0 105. 

('!) H. A. Janssen, De Kerkhervorming te Brugge. 

-

t3) Rijk~archief, Heg-., nr 566, Patentbrieven der Opstandclino en . 
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Alzoo k\vam het dat zelfs huiten den gebruike
lijken tijd, alle de steden en atnbacl1ten van Vlaan
deren nieu\ve ,,·ctten n1oesten krijgen. En \VÏe ,,~e rcl 
er 1net die taak gelast? \\1ij kon1en het te zien : 
Aartshertog lVIathias stelde als con11nissarissen 
ter ,,·ettenvcrnieu\ving de ,,-ethouders der groote 
steden van Vlaanderen aan. Den 4 n1ei r58o, op 
hunne aanvraag, geeft hij de Vier Leden- devvelke 
in den OlTI\\"entelingstijd het landsbestuur in 
handen hadden - toelating 0111 acht nan1en voor 
te stellen, onder de\velke hij Yier con1n1issarissen 
zou kiezen r. Den 14 n1aart I 58o \vordt er aan 
Noël Caron, Frans Naus - burgen1eesters van 
het Vrije van Brugge - en aan, Cornelis De Boodt 
last gegeYen de leden der schepencollegiën der 
stad en kasteelnij \ 7 eurne af te stellen2 en door 
mannen te YerYangen die « het vaderland n1eer 
toegenegen \Yaren )). De zin dier \voorden ligt 
niet diep yerborgen. Hetzelfde bev-el \vas eenige 
maanden vroeger voor de \Vetten der stad Diksn1uide 
en der kasteelnij S. Winnoksbergen uitgegev-en 
ge\Yeest. In de n1aand septen1ber schrijft Adolf 
Van Meetkercke aan Jan Asseliers, « audiencier )) , 
dat hij de con11nissiebrieven n1oet afzenden Yoor 
de " retsYerinaking der stad Brugge, zonder aan 
het Schepencollegie te raken van het Vrije of aan 
dat Yan eenige andere onderhoerige steden en 
plaatsen Yan geheel dit gewest: ter oorzaak van 
het toenn1aals voorhanden zijn van \Veinig leden 
yan het schepencollegie van het Vrije, kon men 
bezwaarlijk de vier burgemeesters Yernieu\ven en 
de in \Vezen zijnde burge1neesters alsook de \vetten 
der n1indere plaatsen konden niet beter gekozen of 
san1engesteld zijn3 • 

Verandering der gen1eentebesturen, n1et ge\veld 
son1s en willekeur, in den zin der overheersching 
van het deel der bevolking dat de 0111\Venteling 
teenen1aal \Vas toegedaan ; aanstelling in Yerschei
dene plaatsen, nevens of lie,7er tegen den genleen
telijken magistraat, van achttienmannenraden4 -
véritables conzités de salut public, zoo leeraar 
E . Peullet ze noe1nt5 - die eene uitgebreide, 
on,vettige n1acht ontvingen of zichzeiven aannlatig
den ; de invloed éindelijk der krijgsbezettingen, 
meern1alen tegen \Vil en dank des plaatselijken 

(1) Pat. dlS Rebelles, Reg. 575, fo 25. 
(2) « Po'..!.r ceste fois et par manierede provision ». 
t3) Pate11tts des Rebellts, no 5ï6, fo 65. 
(4) Voor bet Vrije, zie Staatsarcbief van Brugge, reg. , n° 25, 

fo 366. 
(5 ) Histoirt politiquc i11ltr11t de la Btlgiqzu, b1. 604. 

tnagistraats in de stc den gelegd 1 , beneYens het 
over,Yicht der groote steden : die satnenhang Yan 
daadzaken laat zien dat, in dit tijdvak van bc-

~ 

roerten en otn,venteling, de \ ' laan1sche gen1eentcn 
niet het Yolle bezit genoten harer \Tijheicl ; dat de 
kleur der schepeJ.1Sraden niet altijd zeer trou\v de 
gezindheid der jngczetenen te kennen geeft en dat 
er redenen zijn 0111 hunne be,vijzen te Yragen aan 
die schrij,~ers, Yolgcns \Yelke de haat der \ ;la
Iningen tegen de Spaansche regecring overal zou 
OYergegaan zijn tot eene geestdriftige toetreding 
tot den oorlog aan vorst en godsdienst. 

De stad Oostende- al,vaar h~t getal aanhangers 
der nieu\ve godsdienstige gedachten niet aanzien
lijk 'Yas, blijkens .hooger aangehaalde stukken en 
daadzaken - deelde eenYoudig het lot van al de 
andere steden en gen1eenten van Vlaanderen. \\'el 
is ,,,.aar greep er geene buitenge,,,.one \Yetsvernieu
\YÏng plaats, 't is te zeggen buiten het ge\voon 
tijdstip\ doch terzelfdertijd dat n1en er eenc 
nieu\Ye bezetting lei, ''Terden de regeerders der 
stad benoen1d door de con1n1issarissen van het 
nieu,, .. be,vind, regeerders '"ier houdjng, zoo \vij 
straks zullen zien, zoo niet klaarblijkelijk den 
invloed der nieu'\ve gedachten, ten 1ninste onge- .. 
t\vijfeld de drukking der regeeringsYerandcring 
betuigt. 

Nadat alhier opYolgend de con1pagnie Yan 

jonker Jan Van Thetnseke, op bevel Yan gouYcr
neur van Rreulx3 - de,velke in septetnber I5ï6 
naar Gent trok4 ; het vendel Hoogduitsehen Yan 

graaf Van Eversteyn5, dat in april I S77ö zich 
hier nog bevond, en eene halYe co1npagnie der 

- ---- ~ - ----

( I ) l(ervyn, Docmntuts inéd1ts (enz. ), bl. 3 14; « Apologie de 
« François Van der l{éthulle, se=gncur de Ryhove, par luy-me5mc 
« composée ». BI. 335 zegt Hyho\'e: « Ryhove foürnit les ,·illes 
<< degens de guerre contre Ie gré du Magistrat papis ticq et de 
(< plusieurs autres qui font maintenant le bon varlet, voir s0nt 

<< àsteure venus en crédit, et Ryhove p our ses bons debvoirs est 

<< exclus ». - Zie ook E. P oullet, t. a . p. - Heetls in t576 znnJ 
Prins van Oranje soldaten naar Xieupoort. De P ensionaris dier 
stad ging aan de 4 Leden en aan graaf van Rreu lx vragen wat 
cc tl'acttmtut » men doen zoude aan de soldaten van den Pnns \·an 
Oranje, « hier liggbende in garn;soene by laste >> (Rek. 1S76, 
fo 33, 33 v., 45 v.). Corr. du Cat·d. de Gtattvtlle. XII, 588. 

(2) Ziehier de dagteekeningen der wetsYernieuwing te Oostende 

van I57I tot I58o: 18 juni t57I, 26 juni I5ï2 (de wet bleef in 
wezen in 1S7JJ, 10 september 1574, 2 juli 1575, 25 juni t5ï6, 

20 juni I577, 17 juli I578, 25 juni 1579, 27 juni t58o. 
(3) Staatsarchief van Brugge, reg. 1224, fo 16. Betaling "an 

35o {, aan die soldaten, op bevel der stad Brugge {3o juni I 576). 
(4) Fo 16 v. Betalingsbevel van 19 sept. rS76. 
(5) Ib. fo 20. Betalingsbevel van 65o {, t., 3 december I5ï()· -

Rijksarchief, reg. 37399, fo 6o v. 
(6) Staatsarcbief van Brugge, gezeide reg., fo 21. 
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Vier Leden (I5 n1aart !578)1 in bezetting hadden 
gelegen, zond, op I7 october 1S79, de Adn1iraal 
Treslong, «superintendent» van het vVestk,vartier, 
jonker \ 7an Egmont, met zijne soldaten naar 
Oostende2

• Eene Schotsche compagnie kotnt 
bezetting houden, den 3 april 158o, onder bevel 
van kapitein Balfor, niet on\;vaarschijnlijk dezelfde 
die in n1ei 1572 de bezetting k\vatn versterken der 
stad Veere, in Zeeland, toen die stad zich voor den 
Prins Yan Oranje verklaard had3• 

De natnen der con1n1issarissen die den sche
pensraad van Oostende op dit tijdstip k\Yan1en 
vernieu\Yen verdienen ook onze belangstelling. 
De cotntnissarisben van het jaar I 5784 \varen 
\Valter Van Haudion, die t~ree jaren later, in 
februari I 58o, de plaats vroeg, in dezelfde hoeda
nigheid, van den koningsgezinden Heer Van 
I<assenghien, devvelke zich bij de partij der 
Misnoegden had aangesloten; Karel Van Lievin, 
heer \ 'an Fan1are en Jan \ 7an Halevvyn. Het 
volgende jaar (25 juni I5795) \Yaren het Hendrik 
De Groef - die eenigen tijd eerste schepen der 
stad Brugge \\·as, en een der acht door de Vier 
Leden voorgestelde co1nn1issarissen ter vernieu
\Ying der -vvetten van Vlaanderen - benevens 
\\'alter Van Haudion en Jan Wijts, schepenen 
van het Brugsche Vrije, dewelke in de maand 
decen1ber I 579 1net eene gelijkaardige zending 
voor verscheidene geineenten gelast \verd. 

In juni 158o \Yerd de \Vet onzer stad vernieuwd 
door mannen die elders van hunne verkleefdheid 
aan de nieu\ve regeering '"·elsprekende be\vijzen 

• 

hadden gegeven : N oël De Caron, als schepen van 
het Vrije van Brugge door Aartshertog lVIathias 
aangesteld en die in de benoen1ingen Yan stedelijke 
1nagistraten eene ge,y·ichtige rol speelde ; Adolf 
Van Meetkerke, voorzitter van den nieu,ven Raad 
van \ ' laanderen, die zich in deze on1standigheid 
liet vervangen door Bernarel De Vrynhele., benevens 
I~rans \·an Ryhove, een der kopstukken der om
\vcnteling te Gent, die aan de aanhouding deel nan1 
Yan Yerscheidene leden der Staten Yan \ ' laanderen. 

( 1) Reg. 37 40~, fo 34 v. \V as het de halve compagnie van 
Alexander Melville, waarvan Je stadsrekening spreekt ? 

(2) Rek. I57g-t58n, fo 35 v. : « Ghepresenteert den XVli<'n jn 
<< oc tobre an joncker Jan Van Egmont, cap i ten (sic) hier ghezon
« den by den Admirael heere van Treslong om te houden garnisoen 
t< met zyn compaignie, by be\ ele van zynder Exc.ellencie, de 
t< nombre van zes kannen wyns t zynder jncompste ... » Z1e verder. 

(3) BI. 179, 3e aflev. der« Levensbenchten van ~eeuwen», door 
F . ~agtglas (rSyr ). 

l4 ) Reg. nr J7401. 
(5 ) Reg. n 1• 37402. 

Die con1missarissen verklaarden te handelen, niet 
gelijk hunne voorzaten, namens den koning, 1naar 
in den naam der Staten van de « geuniëerde 
Neder landen >>. \V elke ''"et door deze laatste 
con11nissarissen \Yerd aangesteld is niet bekend, 
daar de rekeningen van de volgende jaren tot, en 
met die der belegering niet meer voorhanden zijn. 
De laatste der be\vaarde rekeningen der stad 
Oostende \Verd aangeboden << in de handen Yan 
« con1missarissen der Generale Staten Yan de 
« gheunieërde Nederlanden >), den I 5 september 
I 58 I I . 

On1 reden der g~'vichtigheid der gebeurtenissen 
die dit tijdYak onzer stadsgeschiedenis kentnerken, 
achten \vij het de moeite \veerd hier de sarnen
stelling te kennen te geYen Yan den 1nagistraat Yan 
Oostende, in de jaren I578, I579 en I58o. \ ' olgens 
den regel dien \vij sedert den aanvang Yan ons 
\verk hebben gevolgd, staan de natnen Yan personen 
en geslachten die in de geschiedenis van het Oude 
Oostende eene voorname rol Yervuld, of later een 
zeker aanzien ver\vorven hebben, met hoofdletters 
gedrukt. 

\tV et van Oostende, Yernieu\Vcl den I 7 juli I 578: 
Burgemeester « van den courpse >> Jacob Gheerts
suene ,· Burgemeester van schepenen : COHXELIS 
KIE)T (zoon van l\llaertin) ; Schepenen : JA~ 

BusscoP, ADRIAE~ VELTERS - een slachtoffer 
der Engelsche zeeroovers, zoo \vij gezien hebben2 

- Miehiel Schots, .A. driaen Govae1't, F1'aussois 
Bart, A laert ~r erlzozl've, GILLIS VELY~cx, Hubrec/zt 
~Vree; Tresorier: M a11'cus H ancke; Gaerdre: PrETER 
KIEN (zoon van On1aer)3 • Den 25 juni I 579 her
benoemden de comn1issarissen dezelfde personen 
als burgen1eesters, tresorier en « gaerdre )) , als
Juede drie andere : F . Bart, A laert rr erhouve en 
!VI. Scltots als schepenen . De andere vijf schepenen 
door hen aangesteld \varen : ÜMAER COLEN, 
ADRIAEX VELI~cx, Cornelis Hooft, J . Paeua'acrt 
en Hubrecht Canneel. Doch drie poorters \Yeiger
den yan den nieu\ven schepeosraad deel te n1aken: 
J[ichiel Schots, die van I57I tot I575 het ambt Yan 

« gaerdre >> en in de t~'ee laatste jare11 (I577-78) 
dat Yan schepen had \Vaargenomen; ADRL~EX 

V ELI~ ex en 01\!AnR COLEX, burgetneester « van 
den courpse >>, ' an I 57 I tot I 57 3 en burgen1eester 
yan schepenen in I576 en I577. vVij hebben zijnen 

1 naatn ontn1oet in het verhaal van den nachtelijken 

( I ) Reg. J740J , fo 2. 

(2 ) Bl. 177· 
(J Reg. 37401. 



DE STAATKUNDIGE OMWENTELING 

inYal yan 5 october 15ï2 : later Yinden 'vij h en1 
te ... J ieu1 oort terug. De redenen dezer ,,~ei ()'ering 
v,/Orden niet ,~erJneld. ])e an1 bte1ijke tekst zegt dat 
zij gegrond schenen in de oogen der conJJnissa
ri ss en 1 , doch \\rare het Yern1etcl te denken, dat 
de gesteltenissen der b lijYencle 1nagistraten tot de 
Ycrn1ocde11jke echt e redenen dezer ,!\·eigering ,,~el -
111ogen behoord hebben ? 't I s Ü11n1ers n1et dit 
zelfde jaar (1S79) dat de aloude godsdienst, zoo 
'"'ij straks zullen z ien , h et gebi ~d der openbare 
belijdenis verliet. In de plaats der ontslaggeycrs 
,,·erden l AX J3USSCHOP, .l\.DRIAAX \.ELTEH.S en -
Hub1'eclzt 1ft-1'ee gesteld. \Vjj geven nu de naatnljjst 
der << 'vethouders der stede Yan Oostbende Yer

<c nieut by conn1n·ssa1'issen s Co11iucx î.'an de hoog/ze 
u o·rericlze\'l ende Geuerale Stnte11 ciaertoe ghedepu-

~ 

c< t eirt, den zcYen en t\YÎntichsteB dach Yan \\·ede-
<< 1naent .Ë -\Tc t achtentich ». Burge1neester « van 
den courpse )) , COl{-:\ ELIS J{IE)J ; Burgen1eester 
Yan schepenen : JAK Busscop ; Schepenen : 
CoR~ELIS l .. Al\ lPSlJ\'S, Si11zoen v· erlzelle, Pietcr 
Cole11lteins, GILLIS \ TELINCX, GILLIS :rviuE:KICX, 
AIJRIAEN 1"" I-ri ESSE, ReJneeu?J..'S Laztwers, A laeJ't 
11 erho1HN!; Tresorier : Ifl oulC1' Tl an Jt,IJ a1'icvoorde; 
« Gaerclre )) : PIETEH. KYEN (of I-ien)2

• 

\\1 einige dagen Yóór de ,,~etvernieu\Ying Yan 
27 juni I58o had Cllarles De l' Espierre, balju\V der 
stad sedert I 567, zijn ontslag gcnon1en (g juni )3

• 

~~len vindt hen1 een paar jaren later, ten gevolge 

Yan onbekende ornstandigheden te Ghistel, nu~t 

eene soort Yan beYelhebberschap gelast 1
• Zijn 

OJ:>Volger 'i\ras kapitein Josse J)e. la Clznpellc~ een 
geestdriftig aanhanger 1er opstanclspartij, die Iper 
Yoor cl Gentenaren had helpen , .. erra .. sen. Josst~ 
De la Clzapelle - na ecnigszins ' rergeten te zijn 
ge,i\·eest, zoo, 't schijnt2 

- bek,vanl, 0111 r den 
zijner uitstekende diensten, een gunstig bericht 
Yan den raad Yan financiën en Yan de I<an1er Yan 

Rekeningen te Gent (de nieu\\ e), tot het Yerkrijgen 
Yan het balju\Yschap - Yoor negen jaren, luiddt. 
het eerste bericht -voor het leYen, luidde dat der 
I<ekeningenkan1er. Hij n1ocht, krachtens zijne 
opene brieYen, eenen stedehouder of plaats
Yervangcr aanstellen, hetgeen hen1 toelaten zou 
opzichtens het gen1eencbest anderszins ook "·erk
zaan1 te kunnen blijYen. In het jaar r58r YerYulde 
J os se De la Chapelle tcyens het a1n bt Yan kapitein 
der stad uit. !)at die Yereeniging van burgerlijke 
en krijgskundige bedieningen Ü1 ecnen persoon te 
,,·enschen overliet, blijkt uit de klachten \velkc 
herhaaldelijk door de schepenen Yan Oost :.nde bij 
de Staten van \llaanderen \Verden ingediend3 • 

Nu is het tijd te onderzoeken \\'"elke, op gods
dienstig gebied, de houding des n1agistraats Yan 

Oostende \Vas, in de nicu\ve on1standigheclen 
\\raarin hij zich bevond. 

~ J. Oosle7zcle o1zder Jzet 1zieztw Berzoi1zd . 

J-:Iet ni )U\\. 1>e\\rind dat 1net rS76 aanvang n~un, 

eindigde in de Zuid-N ederlandsche ge\'\'"esten be
paald in het jaar I585, 1net de overgaaf der stad 
Ant''?erpen ; Ü1 \ Tlaanderen duurde het een jaar 
1ninder. De rekeningen der vlaan1sche steden, 
,,·ahrvan aam de Nieu,ve l{aJner van I~ekeningen 

afschrift \verd gezonden, gaan, o\·er l1et alge-
---------

l l ) Hek. I S7g-8~., (37 402 , 1 (I blad tu rso ) : cc M yne heeren de 
cc commissaris~en ghehoort hebbende t ,·ertooch van Omaer Colent 
(c ~1ich iel Schots ende Adriaen Felincx, 'indende t seh·e jn alle 
<<redenen ghefondeert, hebben uut crachte van huerlieder com
cc n1issie ghestelt ende g-hecommitteert, te \Vetene., jn de plaetse 
<< \·an 01naer Colen, Jan Busscop, in de plaetse \'an Miehiel 
H Slhots, Adriaen Velters, ende jn de plaetse van Adnaen 
« FeJincx, Hubrecht \'Vree. 

c< A ctum als boven, ondergheteeckent, G. de Cl ere. n 
12) Reg. 3740'Z; fo 68 v.; 37403, I\' , 

(3) Patentes des Hebelles (Heg. nr 575 v. h. 1\i~ksarchief, fo 126). 
- l\ien "indt de volgende aa nteekenil1g in het reg. 3; 403. fo 50 v.: 
u Gheproesenteert den laetsten jn lau·we X '\7c LXXXI an ] ancheer 
<c Cbaerles De l'Espiere hier ghecommen zynde ten bescrivene 
cc ·van der wet vier cannen wyns tot XVI s. p. de canne compt. >> 
111[1111 s. p. 

• 

n1een, n1et verder dan het jaar I5824. Doch alhoe,\·el 
zulks ook het geya} is 1net de rekeningen Yan 

Oostende -het iaar I58o-I58I is het laatste der 
• 

zestiende eeu,,· \Yaarvan eene rekening dier stad 
voorhanden is5- het nieu,,· regien1 zou voor die stad 
eenen langeren duur hebben dan voor al de andere 
\ llaan1sche steden. 'fen gevolge van '\velke gebeur
tenissen, zal op tijd en stond gezegd ,,·orden. 

------------~--------

h ) Rek. Vrije, x582-83; u Augustus Quicl ende Gooris De 
« Ramaeckere 1-·an dat zy den JVell, xveu ende andere daghen van 
<< wedernaent l.XXXI ll ghereyst zyn an de hooftmannen van den 
<< noortquartiere, a1z Joncheer Charles de l'Espiere tot Glûslelt, end(• 
<c an de appendant welken .ten fijne dat zy goede wachte houden 
cc zouden jeghens de 1 n\·asicn ·van den vijandt, ende andere 
c< affairen van den Lande, bij vier ordonnancien. n XI {, XV I s. 

(2) Ken•yn, Lts I/ ugutnots et les Gutux~ V 1, bJ. 240 (re aanteekcning . 
(3) Resolutiënboek van januari tot november 1581, f01 79 en Sï \'. 
(4) Rijksarchief, Heg. nr 91 g, 1S84, I december. 1 nvnltairr des 

comptc.s OfltS pendant z,s troubles en la prétendtu ChtJmbrt dt.s Comptti 
itablre à Ga11d. 

(5) Ib. fo 532 \ .. De laatste der bewaarde rekeningen der stad 
eindigt den 1S maart 1S82. 
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De laatste vier of Yijf en t\Yintig jaren der 
X\Tic eeu\Y zijn, in de geschiedenis van Oostende, 
ontegensprekelijk een ge,Yichtig tijdstip ge,veest, 
in alle opzichten ; in het\Yelk, zooY\'"el op stoffelijk 
als op zedelijk en godsdienstig gebied, belangrijke 
feiten YOOrYielen . \Vij zullen eerst Yan de laatst 
aangeduide soort Yan daadzaken spreken. 

De plotselinge ophouding, zonder bekende Yoor
bereidendc on1standigheden, der openbare belijde
nis der katholieken geloefs - in volle letters 
uitgedrukt en n1et stellige daadzaken be\Yezen -
en Yan de gebruikelijke ondersteuning Yan\vege de 
gen1eente aan de godsdienstige plechtigheden: zie
claar het feit dat àen nieu\ven toestand in Oostende 
afschetst. Eerst en vooral, op Sint-Pietersdag, 
ge ene openbare, plechtige processie 1neer, « deur 
cc de Yeranderynghe Yan den tyt jeghen,,·oirdich », 

zegt de stadsrekening over het jaar rS7g-8oi . Noch 
k\Yan1en er natuurlijk geene geestelijken n1eer uit 
het on1liggende on1 den goddelijken dienst te helpen 
Yerrichten, « deur dat alle diensten, processien 
<< ende on1n1eghanck nu cesseren on1 de yerande
<< ring he des tyts2 >) . De Sint-Pieters processie ,,·as 
den 29 juni I S78 Yoor de laatste n1aal uitgegaan3 • 

Dit ,,·as echter Yoor de nieu\Ye n1agistraten 
geen reden 0111 den kern1iS\Yijn dien dag in de ton 
te laten, al hadden zij de hitte der brandende zon 
in de processie niet n1oeten onderstaan : « .. . So 
« zijn binnen desen jaeren dczelYe \Yijnen an hen1-
« lieden ghepresenteert ende betaelt ghe\veest ten 
<< upziene van heurlieder dienst ende officie, hoe,,·el 
<< dat 111en gheen 01nn1eghanck ghehouden noch 
<< processie ghedreghen heeft+ >>. De uitgaaf van 
48 schellingen parisis aan het << collegie >> der 
Nieu,v·e Kerk op de processie-dagen Yan het Heilig 
Sacran1ent en Yan Sint-Pietersfeest \Yordt betaald c; , 

doch niet de << propyne ende gratuiteyt » op den 
dag des onderzoeks van clisch- èn kerkrekeningen, 
ten bate der dischmeesters, ,, .. ethouders en nota
belen6. \~1ij n1oeten hier nochtans bijvoegen dat 

1 t ) Reg . J7402, fo 34. 

(2) Rekening I57g-8o, fo 34. 
(3 ) Reg. J7~01, f· 35 v. 

- --·-- ---

(4) l<eg. 37 402, fo 3~ en Reg. 37 403, fu 5o. 
(5) Reg. 37402, fo 24: <c De collegie van de nieuwe kercke deser 

« stede over dat zy ghecostumeert zyn jaerelicx t hebbene van up 
« Sacramentsdag-he ende Sinte Pietersdaghe te draghen processie 
<< generale ende solempnele de somroe Yan vier schellinghen 
« o-roote ende oock o-helycke somme de collegie van der oude 

b b 

« kercke, nemaer alzo die presentelick affghebroken ende ghede-
« moliert es, zo en es hier maer betaelt voor d eene collegie per 

« quyctancie XL VIII s. p. » 
(6) Reg. 37 402, fo 40. 

ook andere ge,vone posten van uitgaven ,,·orden 
als onbetaald vern1eld, zooals die \velke ter 
gelegenheid der verpachting der « sn1alle >> accijns
rechten placht plaats te grijpen en de jaarlijksche 
<< propyne ende gratuiteyt >) der \vaardeerders en 
« Yerpakkers >> Yan de gezouten tonvisch, den 
dag hunner aanstelling x. << Deur t cesseren van de 
cathelycke roon1sche religie >) wordt het gebrui
kelijk passic-sern1ocn Yan den Goeden Vrijdag, 
door den Pater Tern1inaris - wien de stad een 
hulpgeld placht te betalen - niet n1eer geprc
clikt2. On1 dezelfde tijdsYerandering << cesseert » 

de Rhetorika-gilcie - cc ghezeyt spadegheleerde )) . 
Zij voerde geen spel va11 ziuneu noch esbate11ze11fen 

n1eer uit op den feestdag harer patrones, de 
H . Magdalena, ter \Yelker gelegenheid de \Yet 
ge,voonlijk t'vee kannen \vijn den leden der gilde 
aanboocl3 • Alle hulpgelden aan die gilde, alsook 
aan de schuttersgilden - ter uitzondering noch
tans Yan hetgeen de stad Yoor de ge,Yone schiet
dagen aan de Sint-J crisgilde en aan de Jon ge 
Sint-Sebastiaansgilde schonk - hielden op4. In 
de stadsrekening van het Yolgende jaar (r58o
r58r) \YOrden de oude teksten Yan betalingen in 
betrekking tot godsdienstige zaken - tot zelfs de 
gebruikelijke << plechtigheid >> van het onderzoek 
der rekeningen van kerk en disch - eenyouclig 
\Yeggelaten. Alleen de<< present,vijnen >> op kcrn11s
dag, ten bate Yan den balju'v (4 kannen), de beide 
burge1neesters (elk 2 kannen), de acht schepenen, 
den << gaerdere )) , den griffier en den pensionaris 
(elk r kan) en den tresorier (2 kannen), blijYen in 

-
'yezen~ . 

't \V as eenc plotselinge Yeranclering, zonder 
bekende voorbereidende otnstandighedcn, kon1en 
'vij te zeggen. Ten hoogste een paar jaren \Yas l1et 
geleden dat eene OYereenkon1st een einde gesteld 
had aan een geschil dat sedert langen tijd 
tusschen de stadsregeering en de kerkn1eesters 

-- ------------ -----

(I) Ibidem . 
(.!.) Rek. 1S7g-8o, fo 23 v. (37-tnzJ: e< Den Terminaris deser 

« stede; die men g hecostumeert es jaerlicx toe te legghen over het 
« predycken van de passie ons heeren up den goeden 'rindach, 
« naer costume, \'ter st.helhnghen twee groote, nemaer also deur 
« t ussereu vau de catlulyckt roomsrite 1'eligir. men die niet ghepredickt 
cc en heeft, zo en es danoff niet betaelt gheweest, ende dit artiele 
<c hieY allemelick glzestelt voor den toecomme11den tyt. Pro memo1re. » 

t3) Zelfde rek., fo 3t v : «En es b1nnen dese jaere hemlieden 
<< niet ghepresenteert gheweest, deur dat om de veranderingJu dts trjts, 
«dezelve ghûdt als 1ut hieY glucessurt. waeromme dit artiele hier 
« alleen el. ghestelt wert pro memoire >>. Zie ook fo 4 0 v. 

(4) Reg. 37-t02, fo 23 ' '·en 24. 
(5 ) Reg. 37403, fo 5o. 
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der Niem,·e Kerk, wegens oude renten - 38, 40 

en zelfs 42 jaren verachterel - bestond', geschil 
dat zelfs tot eene gerechtelijke tenuitvoerlegging 
ten laste Yan den burgemeester Coru. Lampsius 
had aanleiding gegeYen•. De betaling . van 3oo [, 
groeten, waarvan de twee derden in gereeden 
gelde, was de basis dier overeenkomst geweest. 
Moet hieruit worden besloten dat <.le be,·olking zoo 
al met eens het voor"vaderlijk geloof verloochend 
had ? Of wel eem·oudig dat men er de openbare 
belijdenis niet van duldde, uit vrees voor wanorde
lijkheden, tot "dewelke zekere woelgeesten, met de 
r_egeeringsYerandering stout geworden, ofwel de 
soldaten der bezetting hadden kunnen overgaan ? 
Wij zullen straks zien wat de soldaten Yan 
Oostende in een naburig dorp verrichtten . Reeds 
in I577 schendden de soldaten van Nieupoort 
kruisen en beelden en in het zelfde jaar schonk 
die stad eene ton engelsch bier aan den sergent 
der bezetting, uit erkentenis omdat hij zijne sol
daten ter gelegenheid der processie en van kermis 
in bedwang had gehouden3 • De laatste uitlegging 
schijnt ons het minst aan betwijfeling onde.rhevig, 
ten aanzien der hooger aangegeven omstandigheden 
en daadzaken, in verband met den toestand der 
geesten alhier. Er wordt bovendien bij de bedoelde 
teksten der stadsrekening van het jaar I57g-r58o 
gevoegd: cc ende dit artiele hier alleenelick ghestelt 
voor den toecommenden tyt4 n, en nergens ontwaart 
men - tegenstrijdig methetgeen elders plaats greep5 

- een spoor van uitgaven voor de uitoefening van 
eenen nieuwen eeredienst, alhoewel de stad de 
gewoonte had hare geldelijke ondersteuning aan 
de stoffelijkenoodwendigheden van den godsdienst 
te verleenen. Had de nieuwe leer een groot getal 
aanhangers in Oostende geteld, zonder twijfel had 
een protestantschgezinde magistraat, die op de 
hulp van regeering en bezetting mocht rekenen, 
niet geaarzeld het voordeel der oude geldelijke 
ondersteuning aan die belijdenis over te dragen. 
Wel is waar is er spraak van de jaren !579 tot 
r58r : de stadsrekeningen gaan niet verder. Doch 
juist om het gebrek aan inlichtingen over de feiten 
en omstandigheden die naderhand plaats grepen is 

(1 ) Reg. 37399 v. h. Rijksarchief, fo 25 v. en volgende. - De 
achterstellen beliepen tot boven de 4oo { groeten. 

(2) Charterboek der stad, stuk van 7 mei 1577 . 
(3) cc Eene Bllidzijde uit de Geschiedenis der Stad Nieupoorl "• 

bi. u5.- Rek. dier stad, 1S77, fo 4.l. 
C4) Reg. 37402, fo 23 v. 
(5) Rekening der stad Nieupoort, r58o-t58r, f·• 29: "Dezeh·e 

• 
cc weecke.ghewrocht by de metsenaers an t huns daer deministere 
cc woondt ende elders ... " 

I 

I 

I 

- -

het, dat wij het vermetel achten in onze beoordee
ling het j aar r58r te willen overschrijden. 

De Grauwe Zusters Yan het Hospitaal verlieten 
de stad, niet ten jare r587, zooals in eene oor
konde Yan het begin der zeventiende eeuw wordt 
beweerd, maar in I57g'. Zij werden door leekc 
'Touwen ven·angen, het volgende jaar, « om 
« t beghane ende bestane van de zieeken ghezon
cc den in t gasthuus des er stede », en tot bijstanel 
van alle andere <c crancke personen achter stede 
<c daer men haren_ dienst zoude moghen van doene 
cc hebben n. De pest immers woedde in de streek, 

. namelijk de cc ziecte vande rapedinne' » . De namen 
dier vrouwen waren : J acquemyne Colens, Cathc
line, weduwe vaa Cornelis Plasschaert, Tannekin 
Beyts en de vrouw van Pieter De Schepere, de
welke van Antwerpen afkomstig was en door de 
w et als <c me<.lecyn ende gasthuusmeester >> der stad 
aanveerd was geweest voor 240 [, parisis 's jaars. 
De stad betaalde zijne reis- en verYoerkosten3 • 

Het recht van maat en gewicht dat de Grauwe 
Zusters toebehoorde werd onder de stads
inkomsten gerekend4. Doch de commissarissen 
tot het afhooren der stadsrekening gekomen ver
klaarden in een bijschrift : << Zij dese ontfanck 
<< ghecontinueert ende tot behoufve van de zieeken 
« hiernaer fo LVII » . De magistraat verpachtte 
ten bate der stad het land aan het godshuis toe
hoorende, namelijk 2 lijnen en 5o roeden vrucht
baar land, het achterland van 't godshuis en 

(r) Reg. 374o3, rek d8u-8r, fo 38: « t Godtshuus in Oostbende 
« hemlieden jaerlicx in hoosscheden toegheleyt XX s. gr. hier voor 
« desen jare betaelt, midls datter ghwz gastlwus mes ... "Zie 4° nota. 

F 0 57 : « Ander uutghe,·en van sallarisscn ende diensten om 
• 

cc t beghane ende bestane van de zieeken ghezonden in t gasthuus 
cc deser stede ende anders. als bij elcken artiele hieronder gl:espe· 
cc ci fficrt wert, twelcke eerst in t jaer tachtentich deur t verlaten 
«ende abandonneren van den conven te ende gasthuns deser stede 
cc bij de Grauc Zusters aldaer ghebrocht es gheweest ten laste van 
cc der \"OOrnoemde stede. " 

(2) Rek. 158o·81, fo 14 : Jacop de Speerman, ,·an de pe~ t 

gestorven. (Reg. 374oJ). Zie de rekening van het Brugsche Vrije, 
r576·ï7• fo I34 v. en 158t-8z. fo 89 en die der stad Nieupoort van 
1578, waar uitgaven to t boven de 1676 { ter gelegenheid der 
" haestighe siecte" worden vermeld. 

(3) Reg. 374C'J, fo 57 v. 
(4l Rek. r58o (Reg. 374'>3), fo 12 v. : « Ander ontfanck van 

" t recht van de balanche ende weechuuse deser stede, metgaders 
« t recht van de mate ende marctghelde binnen derzelver stede, 
« toebehoort hebbende het gasthuus in Oosthende, by de Grau 
« Zusters aldaer gheabandonneirt, ende bij der wet alhier 
« gheanvaert in bate derzelver stede, twelcke alhier insghelicx 
cc ,·erpacht es gheweist an de personnen hieronder ghenoompt, 
cc ende omme de sommen daerbij veralaerst up de conditien in 
« huerlieder pachtbrief begrepen, ende dit over t jaer inghegaen 
« kersaveode XVc neghenentze,·entich ende ghehendt kersa,·ende 
cc tachtentich daernaer inclunz, als hiernaer V•>lcht. » 
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2 lijnen cheinsland, in de llf eet gelegen. E indelijk 
vroeg de magistraat, in den loop Yan d en j are 
I58o, aan den R aad Yan Staat toelating om de 
goederen Yan het klooster der Grau\Ye Zust ers en 
andere kerkelijke goederen t e verkoopen . D e 
H ertog Yan Anjou stond hunne v raag d en 7 juni 
r 58o toe, onder voor,,·aarde van t eruggaaf t e 
doen, als de st ad t ot bet eren staat zou kotnenr. 
H et Vleeschhuis \\'"erd in st ads\vaag veranderd -

·deze laatste placht in h et Zust er shuis gehouden t e 
,,·orden ; - h et Vleeschhuis \Yerd Yerplaat st 2

• 

D en I I februari I 58 r ontYangen d e \Vethonders 
ecnen brief \Vaar bij die Yan Brugge v erbieden 
<< kennesse t~ ne1nen up eenighe gheestelicke 
<( gocdin~hen anghesleghen tot proffyte Yan d e 
<< generaliteyt 3 » . 

Eerst in I58z treft n1en natnen van herYortnde 
predikanten aan, die niet on\vaarschijnlijk n1et en 
-\Toor d e bezet6ng aangekotnen \Varen. 1\Ien kent 
de nan1en van eenen J an Ghys , eenen N icolaas 

I 

Plat\roet, een en K arel Vanden Broecke4 , als 
predikanten in deze s t ad . J anssen5 zegt d at er t e 
Oost ende ook eene \Yaalsche ge1neente gevestigd 
\Vas en dat Philippe D e L a 1\IIotte , Yan D oornik 
a fl\:on1stig , en J acques D e L a Drève er, de eerst e 
van I 583 tot I 585, de t\\"eedc als opvolger v an 
den eerstgenoe1nde, in d en Protest antsehen 
E vangeliedie ns t \Vcrkzaan1 \varen . 1vi et Axel en 
T erneuzen \Vercl O ostende als << appendent » b ij 
de classis - afcleeling der N ederlandsche h er
YOrJnde kerk - Yan \\' aleher en baevoead zoo ,,.j i 

0 ' .I 

t en jare I 5g r zi en°. 

Straks , s pre kentie Yan hetgeen te Oostende op 
het godsdj enstig gebied omging , zinspeelden \Yij 
op hetgeen elders geb eurde . Eene Ye rgelijking 1net 
hetgeen in Vlaanderen in het alge1neen en in de 

• 

on1strekcn onzer st ad in het bijzonder geschiedde 
zal , denken \Yij , nutti g \\·ezen 0111 Yan dit t ijdYak, 

- - --
( 1) 11I émoins auonyuus sur lts t1'oubl~s dt:s P a_vs- Bos. dt 1 SoS à 1 SSo. 

ui tg{'g. door de Bclg tsch e Academ ie, V(' b ockriecl, bi. 252 (I~SoJ : 
« L e 7 jutn Son .Altèze acc<,rda p ou r ceux dOstende sur la 
« req ueste p rêsen tée au di t Conseil <.1' E~tatl q ue tee u x d 'Osten de 
u pourroient ' end r e les biens du cloistre des Grises Seurs e t 
« d 'au ltrcs btens d 'égltse1 à conditton que ven a nt à prospente icelle 
« Yille, tle les restttner. » 

(2l Hek. r58o , fo 48: << An th ucn ts H tlle man, o ver dat hij den 
« ~XI l"n 111 novem b re X V c tach enticlt ang h enomen helft te 
« makene een woonhuns 1net een bueterspinde in hst oudt t'lu sclwus 
« dtsa sttclt. stanuit up de Cool 01mtll tt . om aldau te lloucitne Jut 
« wudwus, twdrkt in t :ustcrlwus p lach te " ·esenc » 

l '"o 4 2 : u Thomaes D ugardyn, g lasemakere ..... . \·oor ts n och 
<< ver rnaeet t heLbene de glaze\·cinsters in t nieuwe vleesc.huus ... >> 

(J I Reg. 37 4oJ, fo 49 , .. 
(4) Men ontmoe t h en1 te Clemskcr ke tn r58 I. 
(5) De kerkhen ·orm tng te Brugge (Ro tterda m, 18561, b i. 3.p . 
{61 ~otu len der S ta ten ' ·an Zeeland, t 59I, bl. ..!81 en 29~. 

in het op zicht dat ons bezig houdt , een juist en 
klaar denkbeeld te geven. \\"" e rd Je Pacificatie yan 
I 576 trou\v nageleefd? \ T a lstrekt niet. T e Gent, 
\vaar zij get eckend 1vas gc\Yeest , liet er de uit
voering van 1neest van al t e ,, .. enschen over . 
K erken en kloosters , ,·orden geplunderd , de calYi
nische leer in de katholieke ten1pels gepredikt , 
priest ers en kloosterlingen vervolgd 1 • \~Tanneer 

1nen de S t aten Yan \ '1aanderen het besluit ziet 
nen1en al de geestelij ke goederen aan t e slaa n 
« 1net last Yan daer(v)uijt te alin1enteren de lDU

<< nicken gheen profes 111eer doende van de rootn
« sche religie » (juni I 5801

) , en zekere kerkelijke 
goederen t en beloope van zoo,ooo guldens t e Yer
koopen, t er oorzaak d er gr oote lasten die op het 
land drukten (20 juli3) ; ,, .. anneer " 'ij ze de op enbare 
bedieningen bij Yoorkeur aan h erYorrndcn zien 
geyen4, en aan den con1n1ies Vleeschau\vcr b eYe
len , uit dezeh ·e goederen jaarlijks 200 guldens te 
betalen aan het Consistorie te Meenen, << tot -ver
voordercn van hunne religie5 >> , dan loopt het in 
het oog J at ue geest die de vertegen\YOOrdigers 
Yan het nieu\v b e" 'ind bezielde , niet zeer overeen
k,Yan1 ITiet dezen der Gcntsche B eYrediging . 

D e feiten t egenstrijdig n1et de B evrediging 
\Varen t e t alrjjk : eene oYereenkomst \verd clan 
geslot en , onder den naan1 Yan « godsdienst\Tede » , 

op 22 juli I S78 . Al de n1isdaden t er oorzaak van 
den godsdienst ,,·aren aanzien als niet geschied . 
Protestanten en katholieken zouden vrij elijk 
hunnen godsdienst uitoefenen . D e katholieke 
ecrcdienst \Yer cl t oegelaten in Zeeland en H olland; 
d e h ervo rn1<.le in al de andere provinciën. l)e 
toelating t ot de uitoefening van den eenen of d en 
anderen Yan beide godsdi ensten , de,velke aan 
den 111agistraat 1nocst geyraagcl \VO rden , \vas 
afhankelijk Yan het getal der Yerzoekers : een 
honderd hui sgezinnen in elke groote s tad of dorp, 
het grootste deel der in"·oners in de kleine ge
n1eenten0. Die \Tcdc \Yerd niet OYeral gelijk aan
gcnolncn. De \\' alen , u it ij ,·rr voor de R oon1schè 
religie, clc Gentenaren, uit haat tegen dezelve, \\'CÎ

gcrden zich aan de oYereenkotnst te onc1 cr\Ycrpen7. 

{rl Zie Lts l l ugzunots t t lts Gutux. V, bi. =29. 
(2 ) Resoluttènboek \'an 9 apnl 1 58o tot jan uari J58 t, fn S7 

(Staatsarch ief van Gent). Zte ook d ten van januari-november 
1 58 1 1 fu 1 o8 \'. 

(3 1 Ibidem. 
(4) Den ~8 januari r 58 l wordt P auwels J eroen aanges teld to t 

onderbalJUW ,·an den Burg, te Gent , « op de aanbeveling 'an de n 
<C colt•tuzsclun miu i~· tn · >> ( Besluttenboek der Staten van VlaandcrC'n., 
<< 2& januar i to t 2~ november I58 r (S taatsarchtef te Gent). 

(5 ! Zelfde Resolutiënboek. 
(6 De J onghe, Gouisclu Grsdu.tdtnisstn. I I 1 bl. 3~ -36. 
(7) IL. , bl. 37. 
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Welk onthaal genoot zij in onze streek? H ier 
ook zagen de inwoners hunne kerken beroofd en 
verwoest, zoodat tot tweemaal toe de schepenen 
van het Vrije Philips Van Malckghem naar Ant
werpen zonden, om maatregelen te Yerzoeken 
tegen de plundering Yankloosters en kerken' . De 
buitenparochiën zonden het goed hunner kerken 
in de gesloten steden, Houttave bracht zijne 
autaren en andere kerksieraden naar Brugge' . 
Zevecote en Schoore cicden hunne kerksieraden te 
.1\'icupoort in veiligheid leggen·' . De kerkmeesters 
tier parochie Clemskerke hadden reeels van in 
1.)72 diergelijk<? YOorzorgcn genomen. In eene 
aantcekening op eenen legger dier parochie, beiden 
tot de X\'Jc eeu"· toebehoorende - lezen "·ij hel 
volgende: 

« Desen XXYil"" februarii X\'< LXXII es bij 
c< J acop Pijerens, kcrckmeesler naer Brugghe 
<c doen voeren de kerckscrijne mel z ker ju,Yeclen 
<< ende zeh·eren schalen ende andcrs, present 
<< mij heer Passchijer \' ancler Schelstratc, ] oos 
'' \ \'outermans, ontfangher Yan der kerckc ,·an 
<< Clemskercke, Yan den sclYcn jaen• ende meer 
<< andre . Eerst 'ijf zelveren schalen up den voet 
<< onderc stont : gheghe,·cn hij broeder ] an Bouts, 
<c ontfangher van den J acoppijnessen. - :\och 
<< l\\·ec zelveren schalen dijc gaf Goolk(en), Jan 
<< Hiddcns dochterc. - :\och een eken zelveren 
c< schale ghegheYcn hij h er Lauwerl·ijns De ~cYe. 
'' - Noch Ir zeh·ercn lepels ende een zeh eren 
c< paesbart. - Toch een zeh·crcn Yergulden 
<< cijborie. -Noch een zelveren rcliguic van den 
<c H. Clement. - Noch een zelveren monslrantic· 
<< up hclich sacramentsclaC"h. - Noch een zelveren 
« ''crgulden kijlck den l>cstcn<. » 

II) Hek. ,., h. Vrije, 1577·78, fu 53 12') JUli 1578) ; 1578·79• I• 55 
(~8 oogst 15761. p,.écis UIIU~\' Itqllt van P. Pnem, IJ•· reeks, IV, 
IJl. 76 en 8::. 

121 Houttavt, rek. 1.'71!: "Bctarld ,·an datter verlhe<'rl was Int 
« \V'" Stijcx met de hooftmannen ende dtvcrs<·hc prncht«Pnen als 
" men de zanten(?) ofdcde ende t gn<'t van Je kt'rdc pa< kte ende 
« diverschc outaercn om naer Brug-~: he Ie voeren 2 l X s. p. " 

"Betaeld te zeiven ''~n datter vcrteert was Jl1 Je (,r<•envalcke 
"als wy !zelve goet ghcd~en hadden daer t wy betraeuden, present 
"heer Hubrecht Weyts enJc nwer anJer prochll.men V [. n 
!Staatsarchief Brugge, Heg. 12~551. Zie ook l<ck . VriJ!', !579·8<>, 
fu• gl! v. en 107 \' . 

(3) Beschrijvin~· van Zevecolc, door ](. Devos, pastor, hl. 93. 
Hekentng van Nieuponrl, !583·84, fu 38: " l'1eter van Bamucgne 
" die langhe tyt de habyten van Srhoore bcwa!'t t heeft ende de 
" huushuere uetaelt heeft, we lek habyten nu ghebesicht worden jn 
« de kercke deser stede omme Jen dienst te docne es lot>ghelcyt 
<< par ordonnancie betaell XVI 11 i p. " 

(4) Acht en veertig jaren later moesten de kerkmeesters bestali· 
gen dat er tot dan toe van al dit zilverwerk nog niets teruggeket•rd 
0f - gevonden was, luidens de volgende kantteekcnîng : 
u Angaende van hel zelverwerck hier jn marge ghestelt, en hebben 
"cle kerckmeestcrs tot date van XXJIH"'! novemb. XV Jo ende 
" twinttch niet ghesien noch te ghehadt. " 

Uiteene andere aanteekening, in 't Iatijn opge
steld, Yernemen wij dat een priester van Gent 

• 

afkomstig, Victor Desmeelt bij name, gedurende 
acht jaren, toen de Calvinisten alhier heerschten, 
te Clemskerke het ambt van kapelaan waarnam, 
zich met geringen loon moetende tevreden houden' . 
Den r5 november I578 besloten de schepenen der 
stad Brugge de afgeveerdigden Yan Oudenburg, 
Ghistcl, Thourout, Oostburg en Aardenburg 
hijeen te roepen om hen aan te wakkeren, « tot 
betere he\\·arenesse », hunne !dokken - deze 
welke zij missen kpnden - en hun metaal naar 
Brugge te zenden'. Doch eens te Brugge, mochten 
de klokken eene andere bestemming Yerwachten . 
Den 28 oogst I 579 hielden eenige schepenen yan 
het Brugsche Vrije eene vergadering met Yerschei
dene hoofdmannen der landelijke gemeenten, om 
den slaat van rekening te maken Yan het lood der 
kerken, ten einde er de opbrengst Yan te gebrui
ken tol betaling der soldaten liggende te Brugge, 
le Roeselare en in het \\' estkwartier3 • De klokken 

I der kerk Yan Oudenburg "·erden naar Brugge 
gl'zonclen om in kanons hergoten te "·orden4 . Den 
29 eptembcr I S78 werden de klokken en het 
metaal der kerk Yan Eerneghem naar Brugge 
ge,·ocrd, op beYel Y~n de heeren Yan het Yrije. 
Doch toen deze laatste den hoofdman en de kerk
meesters, daarloc ontboden, Yerzochtcn de klokken 
en hel metaal te laten tot « angien (kanon) ghieten, 
<< tot be,Yaerne se Yan den lande », kregen zij een 

• 
ontkennend antwoord-', en in cl~ maand maart r5 'o 
eischtcn de hoofdmannen Yan Yer cheidene durpen, 
zooals J abbcke, Couckclaere en Lisse\\·eghe onder 
ancien', hunne klokken terug". 

( 1) "Viclor Je medt gandensis fUtt sacellanus 
u In Clemsk crck)e ncto annis toto etiam tempore funesto 
u Regnanltb(us• tn Flandna alttsq ue• nn1llts locis cah·imstis 
u Ibidem rese,ltt paucts dotatus sttpendits. " 
tz• HesolutienlH•l'k Jer stad Brugge, J5 no,·. 1S7$ ·«Item was 

« ghcrcsoheert te bcschrp·ene die ,-~n Oudehurg. Ghistele, 
u Thor., ult, Oostburg cnJe ArJenbur~. ten fyne zy tot betere 
" hcwarc-nes~e ''an hueren <'loeken ende metael brynghen die 
" hinnen Jeser stede wel Yerslaen de doeken dao1r n<>oJeloos 
" zyndc. " 

(3l Rek. 15?g·So, f• ~4· JcMtglum, 1\erkrek. 1579: « Ontfaen b~· 
" Je ,.0<1Til•>omJc kerckmcesters van verc<>opynghe ''an t loot enJe 
u ander ghcet van dl't" kcn.ke btn-en alle quade osten, van \"Oeren, 
" we~:hcn, vertt'crdc rosten cnJe ,·an afdoen zoe staet t?l die 
u ken·kc nodt lnuer Je sommc van!!<' LXXVII l III J. p." 

1\erkrek. MocrC', l.Ï7Q·8n: " Blijft alhit•r ~thelast de voorgae,1dc 
« rekenacre over tt:' brynghcn notitie van Jen l<>nde dat van de 
" ken·ke ghewt>ert is waer tzelvt' he• aeren is " (Staatsarchief 
van Brugge, Heg. t2311 en 12963). 

(4 l J /!slo 1rt ti'O!idmbollr~·. 1, hl. :!65. 
(5) << Twelek het ghemeente nyct goct en dochte u. Staatsarchief 

van Brngg·e, reg·. n:· 11997· In Jen zomer ,·an _1.'i78 wer.d eene S<'lll 
v;m z4 f. grooten utt het" secreet» der kerk m bewanng- ~elegd, 
« als toe men vreeze hadtie <lat de kerc·ke zou Je mng h('n l'ernolt 
« word<'n " (lb. 1• 

(ó) Hok. v. h . Vrije, 15ï9·8o, IJl. Jz v. 
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\Vat nu de toepassing der nieU\\·e OYereenkotnst 
Yan 22 juli I578 aangaat, te Oudenburg ,,·erd de 
kerk in t\Yee deelen: heteene Yoor de katholieken, 
het ander voor de protestanten, Yerdeeld I . In de 
landelijke geineenten ,,·as het getal dezer laatste 
te gering, schijnt het, 0111 het gebruik der oYereen
koinst te \Vettigcn. Prins van Oranje had J an 
\ "an Schoore, G. \~an Rokcghen1, F. Naus en 
G. De Caron gelast, de aanzienlijkste katholiek
en protestantschgezinde ingezetenen tot eene 
onderhandeling nopens h et uitoefenen van beide 
godsdiensten uit te noocligen. De heeren Yan het 
collegie van het Brugsche Vrije \vilden van geene 
« nieuvvigheid )) hoor en spreken . Bij verre het 
n1eeste deel in1n1ers der in\\roners Yan het Vrije 
behoorden tot den katholieken godsdienst. Trof 
n1cn 7, 8, I o of I 2 andersdenkenden in son1n1ige 
parochiën aan, er ,,·aren er 3oo of 400, ja Iooo of 
1200 die den katholieken godsdienst beleden. In 
geenc parochie Yan het \ Trije \Yas er tot dan toe 
een i ge uitoefening ,·an «de nieu\ve ghcpretendeerde 
<< religie ghereforn1eerde >> gedaan ge,veest . In 
son11nige plaatsen, \Yel is \Vaar, hadden predikingen 
plaats gehad, doch dit \Yas geschied << by fortsic » 

en tegen den zin der bevolking, en door het toedoen 
en n1et de hulp \'an dezelfde personen, die van de 
eenc parochie naar de andere gingcn 2

• Daaron1 
trachtten, doch te Yergcefs, gezeicle schepenen de 
gczeide lastgevingen te doen Yerbreken. U it \Tees 
dat Ycrdere pogingen in dien zin 1neer k\Yaad dan 
goed doen zouden, besloten zij, op 2 I februari 
r5jg, de hoofdn1anncn der parochiën te ontbieden 
0111 hunne \\"erkzaa1nheclen en de gegeYcn bevelen 
kenbaar te n1aken. T\vec Yergaderingen van hoofd
lnanncn grepen plaats : den I 13 en 24 n1aart I579· 
In de eerste \\·aren 6-t parochiën Ycrtegen,,·oordigd, 
onder de\\· elke Ghi stel, 1\locrc, ZeYecote, l{oxcn1, 
I~nocke, \;y'"enduine, l\Ieetkerke, HouttaYc, ~ieu\Y
n1unstcr, Clcn1skerkc, « Breedene houck », c< 's heer 
\\Toutern1éu1s Breedene », Lefiinghe, Schoore, 
l~crnc ghen1 en Ichteghen1. I\len \Yas het eens 0111 
aan de aanvraag tot uitoefening yan den hervorn1-
den ccredienst cencn ernstigen aclrd te ontkennen. 
'T'ot de laatste \Yaren ook de vertcgcn\Yoordigèrs 
der « appenclanten » en « contribuanten )) uitgenoo
digcl. In die Ycrgadering \Yerd er Yerklaard dat 
1nen geene parochie kende ,, .. aar de katholieken 
niet bcgt er den den ouden godsdienst te behouden. 

(r) lltsloirt d'Oudn.tbourg. I, bl. 3o~. 
(z) Staatsarchief \':l.n Bruggt', Reg. n~" 25. fu 383 v. 
~3\ St t.ltsarchief van Brugge, Reg. n•· 25, f~· 3b6. 

Eenige << con1paranten », namelijk de afgeYeerclig
den van Vrsele, \\Tercken, Gits, Caprycke, Eecloo 
<< ende het ghemeene in Be(e)rnen1 ))' legden geene 
nau\Ygezette Yerklaring af en Yroegen afschrift \'an 
de « Yoorscide jnstructie >> on1 hunnen lastgeYers 
verslag te doen, << Yoorts heinlieden conformerende 
<< n1etten voorsei den ant,,~oorde van die yan den 
<< platten lande I » . 

De her,Torn1den zonden hunne predikanten in al 
de dorpen : n1en treft er aan te Leffinghe, te \\'en
duine, te Clcn1skerke, te Dudzeele, te Schoore, te 
Knocke, te Heist\ te ZanclYoorde", te NieU\\T
n1unster+. In den loop van het jaar r58r, k\\·an1en 
er geuzen uit Oostende 0111 de kerk Yan ZeYecote 
te plunderen. De parochianen gelukten er in, bij 
n1iddel Yan eenige geschenken, ze Yan hun ont\vcrp 
te doen afzien5 . De kerk Yan Ghistcl \Yerd ten 
zelfden jare geplunderd : de pastoor \Yerd geYangen 
naar Brugge geYoercl0

• Vier jaren Yroeger \\'"as het 
Sinte-GoclelieYckloostcr door de geuzen Yernietigcl 
ge\\·eest . Den I9 n1ei I58o besluiten de schepenen 
Yan Brugge de n1uren Yan dit klooster te doen 
afwerpen, op Yerscheidenc plaatsen, en de steenen 
te gebruiken aan de gracht Yan Dan1n1e1. De 
schepenen der stad Nieupoort besluiten de kerk 
van Lot11barclzijde te doen afbreken . De toren zou 
men laten staan als zcebaak8 • Thans keeren \vjj 
naar Oostende terug, ,,~aar cle toestand op stoffelijk 
gebied onzer Leschou\YÎng \\·ecrdig is . 

{I ) Staatsarchief ,·an Brugge, Heg. n 1' .l5, fo 3g<' \'. 
(2• Janssen, De I<erkher\'orming te Brugge. 
(3) !(er krek. Zand \'oor Je, rS79 : « Betael t J oos Snou c kacr t, 

<< dyenaer des goddelh ke woorders fstè) by ordonnantyc \'an myn
« heerende cnmmtssa, t"sen ,·an de gheesteltLke goedinghen bliJe
<< kende bij een zei< er L amerbryef Jaeraf wesende, de som me van 
« X ponJ . g rooten. Betael t l\Ia reus ~.1uelenbe ker als betaelt 
<< hebbentie lVl atheus Platevoet ende Eernardus Fatlle, tltenacrs 
« des woorts GoJs' oor zel,er tyt p. billiet XXII {, X VI ~. VIII d. » 
(Staatsan..htef te Bru.~ge, Heg. n•· 14oï'>1. 

( 4 ) << Betaeld Emanuel J ansstn5 ende Pteter JYleyens van' erscho
« ten ghelde tot solusyteeren van de predtcasie per ordonnant ie 
<< \'an myne heeren de s )[nme van L {, !{IX s. p. » 1\.erkrck. 
~ie uw munster, I 5;g·öo. Reg- . n 1 r3o ~6 ) . 

(5) Bes<.hnjvtng 'an Zevccnte, opgestelJ door K. Devos, pastor 

(Brugge 1879 , bl. 2..!5 . 
(6} Ib. 
{7) Resolutiënboek der stad Brug-ge, fo 29S: « Was ooc g-hercsol

« veert tot 2 of 3 platsen af te doen werpene ende ,·ellen ter ae-rde 
« de mueren van den doostere tot Pitken buyten Ghistelc ende 
c< tn den grach van Dam n~e te schieten. » 

( 8) « I tem ten zeh·en dacg he es ghere5ol veert dat men afbreckcn 
<< zal de kercke te LombarsvJe ende '' eeren al dat weerlick es, -
« zonder nochtans eenichssins te commen an de torre die men 
<< verstaet jn zee te wesen een se.. hoon teeken » (Kamer boek). 
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=====-~========~========================~~==========~--~==========~~==~~~ 

§ 4· Stoffilij.ke Bela;zgelt. 

\ "oor de stoffelijke belang ':\n der beYolking \Yas 
• 

de verandering van zaken in zekeren zin gunstig : 
de betre]\:kingen tnet Zeeland en Holland \Yaren 
,,·eder toegelaten ; bovendien had n1cn noch 
''Tatergeuzen noch Yijandelijke aanlandingen yan 
deze zijde 1neer te duchten 1

• 

Voor het jaar I 576 bedroeg het Pondgeld {, I 9 I 2- 5-g; 
in I 5 7 7 : {, I g6 I - 6-0 ; 
in I578: {, 2332- r6-6; 
in I579: {, 2142-10-6; 
in 1 58o: { 3044- I 5-6. 

Het Brandgeld in 1S78 eerst ]ngesteld -
geeft yoor de drie laatst Yern1elde jaren onder
scheidenlijk de getallen aan Yan 8r2, 5ï4 en roo6 
lasten kaakharing alleen. Het geleigeld Yan I 58o 
- "'Taarvan v-erder spraak - Yolledigt dit laatste 
getal : r63o lasten haring en Yisch \verden hier dit 
jaar ingebracht2

• 't Zijn de hoogste cijfers 'vaar 
de Oostendsche oorkonden des tijds Yan ge,\·agen: 
de schitterende aYondgloor eilaas ! die eenen 
langen nacht Yoorafging ... 

In andere opzichten echter 'varen de Staat
kundige beroerten en de verandering van regeering, 
door het vertrek der Schotten, de n1oeielijkheden 
met de Engelsehen en de geldelijke lasten minder 
voordeelig. \T an de betrekkingen tHsschen Oostende 
en Nieupoort met de Schotsche kooplieden, ten 
dien tijde, hebben \Vij in het t\veede hoofdstuk van 
ons Eerste Deel reeds eenige ,\-oorden gezegd3 ; 

de « conservateur >> der Schotsche Na tie, Joris 
Acquet of Hacquet, door de koningin van Schot
land omstreeks r556 in de plaats van Joris Gordon 
aangesteld4-, k\vam i1nn1ers Oostende ten jare I572 
bezoeken en eene Engelsche brief'\\·isseling, ook 
reeds aangehaald, maakt ge'-\rag van de soorten 
van '\Varen die tusschen de Schotsche en Oostend
sche kooplieden ge,visseld ,,·erden. De Schotten 
behielden echter hunne betrekkingen n1et onze 
Zeesteden niet en zulks, schijnt het, ten geYolge 

( 1 ) Zie ·wat hooger gezeid is geweest (bl. rz5) van de zoutnijver
heid te Oostende, ten jare t57 4. Zie ook hierover Staatsarchief 
van Gent, Briefw. van den Raad van Vlaanderen. 

(2) Ook in de accijnsrechten 'vas er eenigen tijd merkelijke 
verbetering: het mijnaccijnsrecht braebt dit jaar 1226[ 18 s. 6 p. 
parisis op tege.n 8 t5 i 12 s. het vorig jaar, en het bieraccijnsrecht 
9426 {, 7 s. 2 p. parisis tegen 7224 i 8 s. 5 p. parisis. 

(3) Zie bl. 1:4 en 125. Stadsrekening van Nieupoort, I572, 
fa 21 ; Rek. 1576, fo 19 ''·; fo 20 (12 october, bezoek van Georges 
Hacquet} ; f0 ~ v. 

(4) Jac. Ermerins, op. cit., II. bi. 9S. 

der beroerten. In eenc oorkonde uitgaande Yan de 
schepenen Yan Nieupoort 'vordt er be~reerd da~ 
sedert de Pacificatie Yan GeBt <c die navigatie ende 
« negociatie van di versche '''a eren ende coopn1an
« scepen hyer zeere vermindert ende vereranet 
« es »; de koop,varen \Vorden elders gevoerd; n1et 
de << openynghe van der zee », de bevrediging ''an 
Gent en de Yrije zeey·aat t, hebben de Schotten en 
eenige Engelsehen die te Nieupoort plachten te 
Yerkeeren, in Zeeland en Braband hunnen intrek 
genomen1

• 

Wij onderbraken hooger d<:n paragraaf aan de 
betrekkingen 1net de Engelsehen ge,vijd, ten jare 
r 572, en eindigden n1et eene zinspeling op tnoeilijk
heden die zich eenige jaren later, otnstreeks het 
tijdstip der otnwenteling, in de Nederlanden ten 
nadeele onzer zeeYaarders zouden voordoen2

• De 
lezer zal zich ook de bedreigingen herinneren, 
door den Engelsehen kapitein Philipson tegen de 
Oostendse he visscherij, ten geyo}ge zijner inhechte
nisnen1ing te Oostende, in 1S77 uitgesproken3• \ 7an 
bedreiging ging men ov-er tot daden. Den zondag 
r8 oogst I577 vielen 4S Engelsche roovers in de 
Noordzee, ter plaats het Zand geheeten, het schip 
aan van CORNELIS KIEN, poorter van Oostende. 
't ~V as eene Kraveelbuis (cara1·elle), Yan 34 last of 
408 ton, de Zwarte Leeu~v genoetnd, kotnende Yan 

Kcenigsberg in Oostland ·en met hout en koorn 
geladen. De bemann1ng bestond uit : A driaen 
~rel)'11CX, facteur van C. KIE~; Bastiaen Nebbe~, 
stuurman ; GILLIS BISSCOP, Franscis \Vefs (?), 

Corneille J acopssone, Lenaert De Clerq, Willen1 
Block, Arnould Lanchals, GHILAIN KYEN, allen 
poorters van Oostende, en Cornille Bastiaens, yan 
Brouwershav-en (Holland), n1atrozen. Nadat dt; 
Engelsehen het schip van den n1orgen tot drn 
noen hadden achtervolgd en beschoten, bespron
gen zij het, ledigden Ad. Velyncx' geldkoffer, 
namen de kleedingstukken der be1nanning - die 
intusschen in 't onderste van het schip gaan 
schuilen '\'"aren ; - deden den stuur1nan in hun 
schip komen en voeren 1net het Oostenclsch 
vaartuig \veg. De t'vaalf andere personen der 
bemanning leidden zij in een schipken, dezelYe op 

(1) Palt11tts des Rtbtllts# Reg. nJ· 565 (jan.-maart 1578), fo I z5. 
(Gunstig bericht nopens de vraag om vermindering van tolpacht, 
wegens Cornelis Inghelandt). 

(2) BI. 184. 
(3) BI. 200. 
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Gods genade op de \vijde zee Y'erlatende . Geluk
kiglijk, na verloop van éénen dag, kvvamen de 
Z\Yervenden eene Oostendsche haringbuis tegen 
die hen van een ratnzalig on1ko1nen redde. De 
schade werd berekend op meer dan achthonderd 
ponden 1 • Zonder vertoeYen \verd door COR}\ELIS 
KIEN en zijne Yennooten, n1et de ondersteuning 
der V\'ethouders, eene klacht ingediend bij de 
Generale Staten, die den 7 september hierover aan 
de Koningin van Engeland schreven. Van hunnen 
kant stuurden de Oostendsche ,,~ethouders insge
lijks eene oorkonde tot dezelfde V erstin, de ver
klaringen behelzende der ben1anning Yan het 
geroofd vaartuig hunner stadsgeneeten (z6oogst2

) . 

Van eenen anderen kant sloeg n1en in Engeland de 
goederen aan der Nederlanders, ten verzoeke van 
bijzonderen.. on1 op dezel\·e zekere gepleegde 
schaden te verhalen. «Ende n1idts dat de zeesteden 
« dicquils jn Inghelandt anghesproocken ende 
« ghen1olesteert vonden heur lied er poorters >>, zoo 
de rekening van Oostende zegt, sprekende van de 
vergadering ''·elke dientengevolge te Nieupoort 
den 22 januari 1S77 plaats had, besloten de afgeveer
digden der Drie Vlaamsche Zeesteden aan de 
Schepenen van Brugge een onderhoud te vragen 
nopens dit punt, om te bekomen dat er aan de 
Koningin Elisabeth zou geschreven \Vorden3 • 

De Oostendenaren alleen niet hadden redenen 
om te klagen. Nieupoort ook had moeielijkheden 
n1et de Engelschen, namelijk 1net eenen Thomas 
Tysser of Tyssar van Zant\vyck of Sand,vich4. 
Eenige jaren vroeger haJ de \vet dier stad den 
verkoop verboden5 van zekere hoeveelheid haring, 
door dezen laatste aldaar ingevoerd. De Engelsch
Inan, in plaats van zich tot den Raad van Vlaan
deren te \Venden, volgens het gebruik, deed, tegen 
het « entrecours >> tusschen Engeland en de 
Nederlanden, verscheidene Nieupoortsche schip
pers gevangen zetten en hunne schepen in beslag 
ne1nen. De tusschenkomst van den heer Van 
S\veveghen1, den afgezant dezer landen, baatte 
niet : slechts door de borgtocht vanv.'ege de stad 
Nieupoort, die drie kooplieden, in Engeland 
\Voonachtig, te dien einde aanstelde (Gillis Ente, 

--- - - ----- -- ------ ------- -
(r } Staatsarchief van L onden. 
(~) In het fransch vertaald door J. Oliviers . - Staatsarchief van 

Londen. 
(3) Reg. 3?3gg, fo ó4 v. -Den 16 december. 
(4) Rekening der Stad Nieupoort rS76, fo 46 , .. ; rS77, fo 3o. 
(5) << •••• Zekere harync k by hem alhter ghebrocht .... dewelcke 

« gheene warandatie mueghende passeeren de stede vutgheseyt es 
« ghe"·eest. » 

I 
I 

Caerle Wyts en Gillis Aels), kon men de ontheffing 
van gezeide gevangenneming en inbeslagne1ning 
bekomen . De stad werd door het Engelsch 
gerecht veroordeeld tot het betalen eener schade
loosstelling van 202 [ sterling of 3 I 36 [ I 

schelling parisisr. 't Is waarschijnlijk te dier 
gelegenheid dat de Oostendenaar CORNELIS KIEN 

den Nieupoortenaren behulpzaa1n was: de stad 
Nieupoort betaalde hen1 eene son1 van acht ponden 

. . 
par1s1s2

• 

Jen jare I58o \Vas er spraak van de uitrusting 
Yan een oorlogsschip tot bescherming der visscherij, 
ter korfreis en teelt. Oostende ontving brieven van 
den Adn1iraal Willen1 Van Blois en Treslong en 
van die van Zeeland, door de\\relke er Yoorgesteld 
\Verd dat de visscherij van Vlaanderen de kosten 
zou helpen bestrijden der convooisch.epen in 
Zeeland uitgereed. J. OLIVIERS trok nogn1aals 
Nieupoort\vaarts den 22 juni I58o, ter vergadering 
der Drie Zeesteden, de\velke << niet ghèzint en 
vvaren » het voorstel te aanveerden en verkozen 
zich te doen bescher1nen door de twee oorlogs
schepen van Duinkerke tegen « alle zeeroo,pers 
en vijanden ))' op hare gezamenlijke kosten. De 
afgeveerdigden van elk der DrieZeesteden n1oesten 
hunnen lastgevers verslag over deze bijeenkomst 
doen3 , dewelke niet lang daarna door eene 1.,,-eede 
gevolgd werd4 . In deze laatste besloot n1en 
werkelijk de visscherij van Vlaanderen onder de 
bescherming te stellen der Duinkerksche oorlogs
schepen en eene toelaag te betalen van zeven tot 
achthonderd guldens, te sn1aldeelen op de vangst 
der visschers dier steden, ter korf-, voor- en 
teeltrei zen, in het jaar I 58o. Oostendes aandeel 
'verd vastgesteld op 3 I 3 [ 3o sch. tournoois (of 
637 [ parisis), volgens de overeenkon1st te dien 
einde 1net den Admiraal gesloten5 • Hoe \Yerd die 
so1n te Oostende opgebracht, zal men vragen ? De 
" ret riep eene vergadering der aanzienlijken en 
\veerden bijeen, al\vaar besloten \verd de vangst 
van hunnen haring en visch 1net drie stuivers per 
last te belasten. De Burgemeester « van den 
Courpse )) , CORNELIS KIEN, ,,·erd tnet de inning 
dier penningen gelast. De opbrengst bedroeg 

(r) F 0 48 v.- 49· 
(2) Rek. der Stad N!eupoort, 1S77, fo 43 v.: << Cornelis !{yen van 

« Oosténde, van zeker dienst de stede g hedaen jn huerlieder affai
u ren jn Inghelant, es by de wet toegheleyt ende per ordonnantie 
<< betaelt VIII [ p. " 

(3) Reg. 374o3, f0 5I v. 
(.J) FO 52 . 
(5) F 0 6~ V . 
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485 [, 8 schellingen parisis, eene hoeveelheid van 
1630 lasten haring en visch, te Oostende dit jaar 
ingevoerd, beteekenende'. 

Om zich de geldmiddelen te Yerschaffen welke 
de verdediging des lands tegen het leger <les 
Konings en tegen de l\Ialcontenten Yor<lerde, 
werden niemYe rechten ingesteld, die ook de 
visscherij troffen. Dit vraagpunt gaf tot talrijke 
vergaderingen en stappen onder en vanwege de 
Vlaamschc Zeesteden aanleiding2

• Tegenstrijdig 
met de in voege zijnde gebruiken, be"·eerden de 
pachters der nieuwe rechten. dezeh-e ook te heffen 
op de bieren en op het graan gebrouwd en gemalen 
ten dienste der visschers, op hunne visclwangst
reizen. Ja eene voorafgaandelijke bijeenkomst der 
,Yethouders van Oostende en van Nieupoort, trokken 
den 25 april 15773 , Nicasius Le Roy, griffier van 
Oostende, en Guillame Adriaens, pensionaris van 
Nieupoort naar Brugge, om van de Vier Leden, 
aldaar toen vergaderd, ontslag van die rechten 
te ,-ragen ,·oor de Drie Zeesteden, in wier naam 
een schriftelijk verzoek werd ingediend. Het ant
woord der Leden werd yoor acht dagen uitgesteld, 
gedurende dewelke elkeen derzelfde Leden verslag 
over dit punt aan zijn collegie zou doen . Die acht 
dagen verstreken zijnde, werd er aan de twee 
bovengemelde afgeveerdigden Yerklaard dat men 
dienaangaande niet overeenkwam en dat, dienten
gevolge, de zaak tot de eerstkomende vergadering 
te Gent moest verschoven worden . 

In den loop van hetzelfde jaar stemden de Alge
meene Staten voor het onderhoud des legers 
aanzienlijke toelagen, eerst eene van 2 millioenen 
goud, vervolgens van 800,000 en 80,000 guldens, 
waarvan een derde door Vlaanderen moest betaald 
worden . 

De haring en andere zeevisch, alsook zekere 
waren den visscher noodig in het uitoefenen van 
zijnen lastigen stiel, waren onderhevig aan betrek-

(1 J Reg. n" 37403, f0 13 v. Zie ook Besluiten der Staten van 
Vlaanderen (Reg. 28 jan. - 2'.l nov. 1581, fos 80 v. en 123 v.) 
Gent"s Staatsarchief. 

(2) Ziehier_eenen tekst der rekening 1580-81. fo 32 ,·.; « regardt 
nemende up ... ende den aerbeyt ende moyte die de wet heeft in 
desen tyden om t administreren van der stede affairen die nu ,·ele 
zwaerder ende lastegher zyn dan jn voorleden tyden " · (Rek. 158o· 
81, fo 32 v. ) 

(3 Rek. Oostende, f0 66 (Rijkarchief, reg. nr 37399\; rekening 
Nieupocd fo ~n-1r 

kelijk hooge rechten, in vergelijking met andere 
koopwaren. Daarom gingen Nicasius Le Roy en 
een afgeveerdigde van Nieupoort in de maand 
september 1577 1 meester Franchoys De Groote te 
Brugge raadplegen. Terzelfder tijd lieten zij hem 
een verzoekschrift opstellen cc ter ontlastynghe 
van de schamele visscherie », gericht tot Je Vier 
Leden. vVij zijn niet in staat te zeggen of die 
stappen en pogingen met eenen voldoenden uitslag 
bekroond werden. 

T"·ee jaren nadien rees eene nieuwe dergelijke 
moeielijkbeid op. Sedert lang had men kunnen 
bemerken dat in de omwenteling der Nederlanden, 
Hollanders en Zeeuwen « de prerogative >> wilden 
hebben "boven de andere Staten•» of de bovenhand 
hebben. Zij beweerden de bevelen Jer Algemeene 
Staten in hunnen eigenen naam uit te geven en 
gingen zelfs zooverre, in den Staatsraad over de 
helft der stemmen te willen beschikken en te ver
klaren dat zij, krachtens de Pacificatie, niet 
gehouden waren den algemeenen Landvoogd te 
gehoorzamen3

• Ook op een ander gebied dan dat
gene der politiek werd men dien zucht naar 
bevoordeeliging van dezen kant gewaar. Het 
heffen van hooge rechten op den haring en de ont
vangst ervan in de havens zelven van Vlaanderen, 
bovendien dat zij door de daad zelve aan den 
vischhandel schadelijk waren, begunstigden de 
handelaren van Zeeland en Holland, ten nadeele 
der Vlamingen . Daar war~n de rechten zoo hoog 
niet en werden zij, niet in de haven maar ter plaats 
waar de visch verbruikt werd, geheven. Eene 
vergadering der Drie Zeesteden greep te Nieu
poort plaats den g februari 15794. Oostende was 
vertegenwoordigd door ADRIAEN VELTERS en 
J. OLIVIERS. Er werd besloten inlichtingen in te 
winnen te Gent nopens « 't recht van de lijste van 
de generale middelen », om te weten wat men 
aldaar ontving en betaalde « van de consumptie van 
den harynck ende visch » komende uit Zeeland 
door het S2s van Gent. Er ging immers spraak 
dat dit recht ten laste der Zeeuwen aldaar niet 

(1) Reg. 37400 v.h. Rijksarchief, fo 57 v. Rek. Nieupoort, 1577. 
fo 31. Daar lees[ men ook ; « Denzelven Renaut Paet (scilepm ) van 
« een voyagie by hem ghedaen t Oostende omme aldaer te kennen 
" te gheven de lasten die men up den harijnck stellen wilde, ommc 
"dezelve te verzoucken ghemodereert te werden. » 

(2) Resolutiënbock der Staten van Vlaanderen 1580, Gent"sStaats· 
archief. 

(3) Kervyn, Les H11g11mols et les Guwx, IV, bl. 534 (aanteekeningl. 
(4) Reg. nr 37401 v. h. Rijksarchief, fo 38. Rek. Nieupo, rt, 

fo 23 v. 
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terug met ee 
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Burgeroees~( 
pcnsionari,. 
rekening onz 
orer die rer, 
"steden r;.n 

, municquier 
" interrer.cie 
"an zyne )i 

"consi:mp ·e 
,, dat t recht 
"ter plat·,e 
""ierde. e. 
" \laendren 
"we,en 't 

"zeestetler: 
u rerzoch, 
"employert: 
"zukk ~- . 
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geheven " ·erd « emmers up de lyste van Vlaen
dren » . ] ACOB 0LIVIERS, pensionaris der Stad 
Oostende, wordt met di e zending belast. Hij komt 
terug met een stuk Yanwege de Vier L eden, t e 
Gent vergaderd, waardoor zekere matiging van de 
voorzeide rechten toegestaan wordt'. \Vas die 
matiging voor ecnen te korten tijd bepaald ? of 
schonkzij den belanghebbendengeene genoegzame 
Yoldoening? \Vat er Yan zij, wij vinden dat drie 
maanden later de Stad ieupoort eene vero-aelering 
cler Drie Z eesteden samenriep, dewelke den Ir 
Mei • plaats greep; en alwaar CüR)I'ELIS KYEN, 
Burgemeester van Schepenen en J. OLIVIERS, 
pensionaris, Oostende vertegenwoordigden . De 
rekening onzer stad geeft een omstandig verslag 
over di e yergadering : cc Omme met de Dri e Zee
'' steden van \ ' laenderen te adviser en ende Com
rc muni cquicren, van te gaen vervolghen, bij 
cc inten·encie van de Vi er L eden van Vlaenderen, 
cc an zync Iajesteit, mo,lerati e up t recht van de 
cc consumptie van den Yissche ende harynck, ende 
cc dat t recht van di en zoude moghen betaelt werden 
cc ter plactse daer t ghesleten ende gheconsumeert 
cc " ·ierde, ende ni et b innen de zeesteden van 
cc Vl aendren daer t eerst a riveert, als grootelicx 
cc " ·esendc tot nadeele ende prejudicie van dezeh·e 
cc zeesteden·; deur dat zij a lhier daeromme te min 
cc verzocht zijn van den cooplieden, nemaer 
cc employeren heurlieder ghelt in ZeelanJt, daer 
cc zuid: recht ter plaetse ni et betaelt en wert noch 
cc zo groot last a ldaer up den visch ende harynck 
cc niet en hebben als in Vlaendren, zo dat tzelve 
cc recht universcl U]J a lle zeesteden behoorde te 
cc zyne, dat cl ecne provinchic deur den and ren 
cc niet beschimpt noch ghcinteresseert ;vierde . » 

Te di en gevol ge begaven zich drie dagen nadien4 
de afgevcerdigdc van Oostende(] . OLIVIERS)met die 
van 1 ieupoort en Duinkerkc , eerst bij de schcpcn
collegiën van Brugge en Yan het Vrij e , vcn·olgens 
naar Gent, cc om bij requeste an hemlieden over de 
cc vier leden l hebbene moderatie up t recht van 
'' den harynck ende vi sch, ghedreghen bij de lij ste 
cc van de generale middelen zo van uutghaene als 
cc ter consumpti n. D e aanvraag werd naar de 
schepenen van Iper met het goeddunken der 

(t ) Ibid. fo 38 v. 
(21 F 0 Jg. Rek )iieupoort t5ï9· fu 2J , .. 
(3) 't Is hetgeen de schepenen van )l'ieupoort tot het afschaffen, 

\'Oor een jaar, aanzette van verschetdene rechten die men toen· 
rnaals hief op den verkoop der visc h ten prolij le van Stad, Gtlde 
en Kerk.(« Camerboeck "der Stad Xieupoort, 14 jan . t57\Jl· 

\ 1) F 0 3g , .. (Reg. 374v1 •. 

andere drie L eden gezonden . Een jaar liep Yoorbij 
zonder dat de zeesteden van Vlaanderen iets 
bekwamen. In de maand mei r58o worden nog
maals stappen gedaan te di en einde . In hare 
bijeenkomst te Nieupoort den 3 mei r58or, besloten 
de Drie Steden andermaal de schepenen van 
Brugge en Yan het Brug ·che Vrije gezamenlijk te 
gaan spreken, t en einde cc te moghen onstaen~ met 
cc a lzulck recht in de generale middelen up den 
cc tonneYisch ende harynck, zo ter con umptie als 
cc uutvarende buuten lande, ghelyck doen die Yan 
cc Hollandt ende Zcelandt, alwaer tzelve r echt ende 
cc last Yele minder was dan in \'laendr~n· . » Nog 
eens wordt de stad Oostende gelast de vertolkster 
te zijn - en zulks door den mond Yan CoRXELJs· 
LA:\IPSIXS, « upperhooftman », en J. 0LIVJERS -
van de klachten der Yl aamsche zees tedenJ. l\Ien 
erkende er gelukkiglijk de gegrondheid \'an, en 
de Yerzochte Yermindering \Yerd toegestaan, zoo
dat de \laamsche Yi sscherij , in dit opzicht , op 
denzelfden voet als die van Zeeland en H olland 
\Yerd geplaatst. N ochté~ns moesten de Drie 
Steden borg staan ,·oor het verschil, tot cl e Vi er 
L eden eene eindelijke of eene ander e besliss ing 
daarO\·er nemen zouden. In de t\\·ee laatstgenoemde 
pro;vinciën \\'erd er voor elk last Yisch , bestemd 
om OYer zee naar de afgescheiden proyinciën 
vervoerd te worden4, ni et meer clan Yi er schellingen 
grootcn betaald. Dil ook maakte een vcrschil uit, 
tusschen Koord en Zuid . Dit n aagpunt Ycrtoonclc, 
eeni gen tijd nad ien., de Oostendsche pensionaris 
aan de wethouders Yan Brugge, stukken in de 
hand, namelijk een getuigschrift of cc certificatie 
cc up de liccntbrieven » \'an die Yan Zeeland, met 
uittreksels \'an het bock der licentmeeslcrs yan 
\'li ssing 11) w elke stukken .-1 laert T r erhOII'i.'L', sche
pen yan Oostende, had \\·eten te bekomen . 

De rekening der stad Nicupoort oycr hel jaar 
r58r tot r582 toont dat de Nieupoortenaren de 
medehulp verzochten en bekwamen der Oostende
naren, in het geschil dal zij hadden mcl die ,·an 
I per, die hunnen handelaren Ycrboclen had koop
waren te zenden naar Poperinghe, zonder die 
eerst te Iper brcngen5 • D e rekening dcrzelf'clc 
stad, over hel jaar r58z-r583 vcrmeldt cene bijeen-

(I) Rek . I 579·80, fo J7 ' . (Reg. 374 0Z). 

(2) In den tekst van 't verslag dezer vergadering, in den Kamer
boek der stad Nteupnort, 23 JUni t58•>. 

(3) !btdem. 
(4) Andere tekst: ughetransporteert buuten Jande».Zte Ermenn~. 

II , bi. 428. 
(.'i Fo 35. 
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komst, te Antwerpen, in den loop van dit jaar, der 
afgeYeerdigden der Drie Zeesteden van Vlaande
ren met die der zeesteden van Zeeland en Holland, 
op bevel van << Zijne Excellencie », om over de 
haring\"aart te onderhandelen. CoR~ELIS LAMP

SINS, schepen van Oostende, en Pieter Reyniers, 
schepen van Nieupoort, vertegenwoordigden de 
Vlaamsche zeesteden'. Eene andere bijeenkomst, 
waar insgelijks de belangen der visscherij aan de 
dagorde stonden, greep in laatstgemelde stad, in 
hetzelfde jaar plaats. Oostende, Blankenberghe en 
Heist waren daar vertegenwoordigd•. Zoo men 
ziet verstonden de steden Duinkerke, Nieupoort 
en Oostende de weldaden der vereeniging van 
krachten en pogingen. Zulks moest echter van 
geenen langen duur meer zijn: eenen laatsten blijk 
dezer weldoende en tevens merkweerdige een
dracht hebben wij straks vermeld. 

Eene diepe scheuring lag in den schoot der 
gebeurtenissen. 

Nog andere zaken wekten de bekommernis der 
Oostendsche wethouders op : en eerst en vooral 
de versterking der stad, een feit dat zeker niet tot 
de geringste dezes tijdvaks behoort. Dat de eerste 
vestingen onzer stad, dien naam weerdig, eerst op 
het laatste der zestiende eeuw opgericht werden, 
weet reeds de lezer3 • vVie vóór dit tijdstip Oostende 
bezocht, zou bezwaarlijk hebben kunnen denken 
dat die stad in weinige jaren een der sterkste 
bolwerken des tijds zou worden ! Het jaar 1572 
had de oprichting der Oostpoort - bij de Oost
brug - en der Westpoort - bij den hoek der 
<<Drie Koningen4 », zien beginnen5• Den 27 maart 
15736 kwamen de heer Van Proven, de Prelaat 
van Oudenburg en Graaf van Rceulx de versterking 

( 1) Ti:ek. Nieupoort 1)82·83. fo 38 v.: « Pieter Reigniers secpene 
« van een voyaige by hem ghedaen tot Antwerpen met Cor.re/is 
"Lompsins scepene der stede van Oostende vutter naeme van de 
" drie zeesteden om me aldaer te eoemen jn communicatie met de 
« steden van Hollant ende Zeelant hemlieden gheneerende metten 
"barinckvaert up etzelve faict van de harinckvaert daertoe be
« scre,·en zynde vanweghe zyder (sic) Exi•, daertoe hy vacbierde 
" XXI daghen tot lil /., s. p. s daechs coempt met XXXVI s. p. by 
"hem ,·erschoten ende es par ordonn. betaelt, LXIII I{, XVI s. p." 

(z) Zelfde rekening, fo 20 v. 
l3J Zie bl. x6c en 191. 
(4) Reg. 374o3, fo 56. 
(5) BI. 191.- Den 8 februari t56g waren versebeidene edel

lieden " van de bende ,·an zynder Excellentie »(den Algomeenen 
Landvoogd) toezicht komen netr.en op de zeekust en de nood
zakelijkbeid onderzoeken eenige sterkten te maken, om allen 
im·al vanwege de Engelseben te beletten. 

(6) Reg. 37395, fo 39 v. 

der stad in oogenschouw nemen, << die zij hadden 
doen beginnen maken door de omliggende paro
chiën van hun gebied », zegt de stadsrekening, 
zonder dat er van de medehulp van geburen nog 
wordt gesproken. De opstand der Spaansche 
soldaten, hebben wij gezegd, noopte de steden 
aan tot het verbeteren harer versterkingen. 

Ten jare 1576 besloten de schepenen, de opper
hoofdman en de notabelen, het sas der stad (waar 
de Oost-Sluis lag) en de << middelvesten » te 
doen verdiepen'. De onderneming, in vijftien aan
bestedingen verdeeld, bestond uit twee groote 
afdeelingen : eerst van benoorden het huis van 
PieterVan den Briele, zuidoost weg tot over de 
Oostbrugge en va.Jl daar zuidwaárts tot aan den 
oostkant van den heerweg <<die loopt van de nyuwc 
<< kercke naer de Zuudbrugghe » (1g3 roeden, 
3 voeten); ten tweede, '~an achter de Nieuwe 
Kerk, OYer de zuidzijde derzelve, van 't << voet
<< straetkin dat loopt naer de zuudbrugghe », langs 
de middel'/Jest ·westwaarts uit, door de polders tot 
in den havenvliet der westspui (143 roeden, 
10 voeten). Die werken kostten de som van 5o62 
ponden, r3 schellingen en 6 penningen parisis. Het 
is toen ook dat de Zuidpoort werd gemaakt>. Zie
hier de namen der aannemers : Pieter Slabbaert, 
Jacob Van Thielt, Maryn De Clerck, Jan De Vroe3 , 

Rycquaert Gheertssins, Cornelis Slabbaert, Rache 
Brant, J. Belle, Aernouts J oossins en gezellen van 
Clemskerke, Rogier Bitreel, Am. Van Middelem, 
Pauwels De Wulff. Alle gebouwen buiten de vestin
gen, die den vijand, in geval van aanval of beleg, 
dienstig zouden kunnen wezen, werden afgebroken, 
zooals Pieter Alouts << draaihuis » en de huizen in 
de NI eet, waar tot de grondvesting toe van werd 
weggeruimd4. Ongetwijfeld is het om dezelfde reden 
dat ook de Oude Kerk5 - doch niet de toren6 -

( 1) Rek. nr 37399. fo 49 v. en volg. 
(~)Zie bl. 191. Het register nr 37402 fRijksarch.), fo 32, vermelJt 

een klein po~rlkin gemetst achter de Nieuwe Kerk door den dijk. 
(J) Daarna voldaan door Hans Belle. 
(4) Reg. J740z (Rek. 1579). fo J, 3 v., 3~. 
(5) Ibid., fo 24: « De collcgie van der Nieuwe Kercke deser 

« stede, over dat zij ghecostumeert zijn jaerlicx t hebbene van up 
" Sacraments daghe ende Sta Pieters daghe te draghen processte 
" generale ende solempnele, de somme van vier schellinghen 
« groote, ende oock ghelycke som me de· collegie van der oude 
« kercke ; 1/WIOtr alzo die prtsmlrlick afgl~tbrokm mde gl~tdnnolitrl rs. 

"zo es hier maer betaelt voor d eene collegie per quyctancie ». 

(6) F 0 29:" Den XXVIIl00 in novembre, noch een fijn tauken 
" ghelijck eene vromebaeckelijnck om t minste loot van t orlog~ "' 
<c de oude lorreante hang ben, wegbende veertbien pondten halll." 
-Reg. 374o3, fo 35: <c Dezelve (]a11 Casanl) van de heurclocke 
« te stellen j11 de oudt stede up de lorre ende die te houden ghane 
« t voornoemde jaer lanck ghedeurende, VI {, p. » 
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toenmaals verdween. H et uurwerk van den ouden 
kerktoren, sedert dien << de oude torre >> genoemd, 
werd te dier gelegenheid hersteld'. De hieronder 
gedrukte teksten laten zien dat zekere briefwisse
lingen en kronijken van latere jaren, melding 
makende van de Oude Kerk, niets anders hebben 
kunnen bedoelen dan den toren van den gewezen 
tempel 2

• De schrijver van het fransch verhaal der 
Belegering zegt zeer juist, în zijne beschrijving 
der stad Oostende, dat er op dit tijdstip van die 
kerk slechts de toren meer in w ezen was;;. Na 
de belegering werden de brijksteenen van het
geen er van dit aloud gebouw nog in wezen was 
tot oprichting of herstelling der stadswerken 
gebruikt<~. 

Er is geene stadsrekening meer die van geen 
versterkingswerken van minder of meer belang 
gewaagt. De rekening over het jaar !578 vermeldt 
den bouw eener nieuwe gemetste spui, en de 
verwijding derzelve, achter de Nieuwe Kerks, en 
van eene nieuwe << upgaende >> brug ter West
poort6; deze van I57g, de voortzetting der poorten
oprichting, de herstelling van het wachthuis der 
stad, den bouw eener kleine poort door den dijk 
achter de Nieuwe Kerk, de oprichting van een 
nieuw wachthuis op de vest in de Zuidpolder7 ; 

die over het jaar r58o spreekt van werk verricht 
aan het geschut, van de herstelling van het wacht
huis op de Bierkaai, van verscheidene kleine 
wachthuizen, van eene riool gelegd door de 
<< borstwee re >> achter het huis van M. Palinck, 

(1) Reg. 37403, fos 41 en 46. 
(2) Brief van H. \ 'an Meteren I Liasses de I' A rulimce) : « E t pour soy 

u maintenir en la di te viese ville, y at une grmrdt vit/Ie Eglrze forte de 

'' mu•aillts et plusieurs maisons tant ruinees qu"entieres de bricques 
u qu'jlz asseurent n'avoir a la nouvelle ville artillerye bastante 
" pour pereer les murailles, signament de l'Eglize "(4 juni tS84). 
Van La Motte (7 april 1 586): <<Les ennemys font grande est ime 
"d"Ostende et veient clairement, puisqu"ils se résouldent y faire 
" au plustost ung chasteau en la vielle ville, 011 q~<'est présmtmrwt 
« /ëglm ... " Kronijk van Mtchel Abisselt (M ichel AbiSStlt Amorfortii 

su1 lnt~pons i<~sloria. Colo11ice 1602), bi. 378. 
(3)" Becaf. Icy esto it Ie temple de la vieille ville, duquel reste 

u seulement Ie clocher "· 
(4 ) Rek. t6u8, fo 35: « An Jan Thiry hondert zessentseventich 

u carolus g-huldenen elf stuyvers over den coop ende leverynghe 
''van hondert zeven duusent brieken ofte caree l steen van de oude 
" kercke doen breken ten dienste ende reparatien van stadts 
" wercken .. " - Rek. 16<>9, fo 33 : « An Balthazar De Chasse 
" ende zyne compaignons de somme van zessentze,·entich ponden 
'' tournoois over de ''ulle betalynghe ,·an de laste LXXVI"' brieken 
« van de oude kercke by hem g helevert ende ghestapelt ne,·ens 
u het magasin achter den nieuwen zeedick, CLII [, p. " 

(5} Reg. 37401, fo 3~. 33 v.; 37402, fo 27, 3r v. Rek. I579·8o, fo 36 \". 
(6) Reg. 31401, fo 34 v. 
17) Reg. 374n~. fo< 29, 29 ' '·• 32. 

van de kalsijding van den << april >> en van den 
« binnenganek >> der nieuwe poort bij de Drie 
K 011i11gen', van de versterking der Haven brug•. 
De Kaaipoorteu werden gemaakt aan de zijde der 
NiemYe Stad, recht vóór de binnenhaven . Men 
kocht te Ou_denburg eiken «bullen van boomen;; », 

alsook oude brij ken•, voortkomende van de afbraak 
van het Benedictijnenklooster aidaars , dewelke 
voor den bouw der kaaipoorten werden gebruih.i:. 

Prins van Oranje, bij acte van 25 april I57g, 
stelde Hans De Duucq als versterkingsmeester 
aan der steden Nieupoort, Duinkerke, Oostende, 
Diksmuide, Veurne en Sint-Winnoksbergen (steden 
onder de « superintendentie >> staande van den 
Admiraal). Zijne jaarwedde beliep tot tien pond 
grooten te maand, te betalen door de genoemde 
steden, elk op hare beurt6 • De versterking van 
Oostende werd immers als eene zaak van algemeen 
belang beschouwd. Den 27 mei r58o besloten de 
schepenen van het Vrije van Brugge, tot voltrek
king der versterkingen dier stad, volgens het 
bestek daarvan gemaakt, eene som van drie duist 
guldens te leggen ten laste der naburige waterin
gen, te weten die der 's heer Woutermans, 
Vinks- en Camerlinksambachten. De wateringen 
teekenden verzet aan tegen deze beslissing, doch 
vruchteloos1. 

Een burgerlijke ,,·acht 'vvordt ingericht8 , wier 
officieren zich met het sluiten en openen der drie 
Stadspoorten gelasten9, en ten wier dienste een 
groot wachthuis en verscheidene kleinere door de 
Stad worden gemaakt' 0

• De leden der jonge Gilde 
van Sint-Sebastiaan staan het gerecht « jn alle 

(1) Reg. 37403, fo' .p, 42, 4Z v., 43 v., 47 , .. en 48 v. 
(:! j Fo 52 V. 

(3) p 43 \' . 

l4) po 47 V. 

(5) Hislol7t d"Oudmbourg. I , bi. 311. 
(61 Heg. 374<>3, f .. 64. 
(7) Beslu iten der schepenen van het Brugsche Vrije (Staats· 

a rchief van Brugge, reg. nr 26, fo 10): «Den XX VIlt~• derzeh·e 
« rnaent van meye wierdt gharresteert zeker verbant van die 
« van Oostende ter vulcomminghe van de fortificatie der stede 
<< van Oostbende volghens het bestek danof ghedaen , ende dat 
"mits de somme van 111111 gulden te leebene by ottroye up de 
« wateringhen van s heer \Voutermans, Vyncx ende Camerlincx 
rr ambacht.» 

18) Reg. 37399, fo 7o(dagelijkscbe dagveerding der« waecte ,·an 
der poortcric ll). Reg. 37402, fo 3~. De rek. t58o spreekt van 
Ad. Vtlyucx, kapttem der poorterij. 

(9) Reg. 3]403, fo 65 v. 
(10) Reg. 374c2, fu 29 v . en 3o v. 
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occurrencien » bij 1
; 's morgens en 's avonds wordt 

de cc poortklok» geluid•. Omstreeks den 3 april 
1580 worden Schotsche soldaten onder het bevel 
van kapitein Jan Balfor naar Oostende gezo~den3 • 

De stadsrekening zegt dat de soldaton dier com: 
pagnie het accijnsrecht Y0or hun bier en wijn wei
gerden te betal.en+. Oorlogsvoorraad wordt van tijd 
tot tijd in april en mei van hetzelfde jaar den\·aarts 
uit Brugge gezonden, zooals poeder, lonten en 
spiesen5 • Te dien tijde lagen alhier twee compa
gniën soldaten in bezetting6 • Toen in den aanvang 
yan 1581 kapitein Vos met eene dier compagniën 
vertrokken was, deed de Stad stappen bij den 
Admiraal om te Yerkrijgen dat dezelve niet zoude 
worden vervangen, hem cc de schamelheyt van de 
poorterie » yoor oogen leggende alsook de groote 
lasten Yeroorzaakt door de aanhoudende huis
vesting van twee compagniën7 • Of door die 
stappen een ~unstige uitslag bekomen werd; zegt 
de rekening niet, dewelke ook de laatste is. vVat 
wij weten is dat in de tweede helft van 158.3 meer 
dan acht compagniën te Oostende lagen. In de 

(I ) Rek. 1579-80, f0 '.:'4. !3740~) : « De Co11ynck ende ghildebroe
" ders van Sinte Sebastiaen van der jongher ende vryer ghilde, 
« hemlieden jn hoosscheeden oock toegheleyt ter cause voorscreven 
« elcken zondach ghelycke twee s -::ell. g. jn t ghezach van de 
« achthien g. die zy voormaels maer pleghen t hebbi:ne, ende dit 
« vut consideratie van de menichte van de ghildebroeders die zy 
« nu hebben ende met laste dat zy ghehouden zyn jnsticie jn alle 
« occurrencien by te staene dus over ghelycke XXXII sondaghen 
« XXXVIII [ VIII s. » 

.1 1 ) Reg. 37403, fo 65. 
(J) Reg. 1627 v. h. Staatsarchief te Brugge: « Van den voor

" noemden Van der Beke acht ponden vijf scheil. thien penn. 
« groeten ter canse van hondert ponden buscruut ende vichtich 
« ponden lonten clen III aprilis LXXX ghelevcrt an den capitein 
« Jan Balfor om daermede te trecken naer Oostende in garnisoene 
«VII-V-X. gr. » 

(41 Rek. der stad. (Reg. 37403, fo 52.) 
(5) Reg. 1827 : « Van denzelven zes ponden dertien scheil. vier 

« penn. groeten ter cause van hondert ponden buscruut den voor
" noemden VI en april LXXX ghelevert an Gaultier Cant uter 
« name van den coronel Balfor VI{, XIII s. IIII gr. F 0 15 v.: 
« Van den voornoemden Van der Beke acht ponden zes scheil. 
« acht groeten ter cause van vichtich spiissen den XVIII van 
« meye LXXX ghezonden naer Oostende tot III s. I II gr. t stic 
«VIII{, VI s. VIII gr. Van denzelven dertich ponden dertien 
« scheil. vier penn. groe ten in remboursement van , ierhondert 
« ponden buscruut tot XL VI gulden t hondert den XIX van meye 
« ghelevert an die van Oostende. Van denzelven zeven scheil. zes 
« groeten ter cause van dertich ponden lonten den XVIII van 
« meye LXXX ghelevert an drie compaignien Schotten reysende 
« naer Oostende, Veurne ende Dixmude. Van denzelven drie pon
" den zestien schel!. acht groeten in remboursemente van vichtich 
« ponden buscr~ut ten voornoemden daghe ghelevert tot zessen
" veertich guldenen t honderd an de voornoemde drie schotsche 
« capitcynen." 

16) 37403, fo 54 
(7) Ib. fo 55. 

eerste maanden van gezeid jaar Yond men ook 
fransche soldaten onder de bezetting ; wij zullen 
een weinig verder zien wat zij hier verrichtten. 

Bekostiging van versterkingswerken, onderhoud 
van bezetting en andere oorlogslasten ; gedwongen 
leeningen, vermindering van zekere ontvangst
bronnen en groeiende tekorten : die reeks feiten 
toont klaar dat er, op geldelijk gebied, voor onze 
stad aan de verandering van zaken meer te verlie
zen clan te winnen was. Kapitein Egmont was 
naar Duinkerke Yertrokken zonder de aanzienlijke 
schulden te vereffenen door hem en zijne soldaten 
ten opzichte der -poorterij aangegaan. Hij had 
beloofd zijnen secretaris te zenden om afrekening 
te doen. Doch deze kwam niet op, en den 13 juli 
1580 ging de pensionaris, Jacob Oliviers, naar 
Duinkerke hem zijne belofte herinneren 1 • Al boter 
aan de galg! Van de leening, in 1573 aan kapitein 
Manny gedaan, had de stad geenen penning terug 
bekomen•. Meer nog. Ten jare 1576, op bevel 
Yan Requesens, leende de stad - altijd leenen ! -
1800 guldens aan de compagnie van den graaf van 
Obe'rstein3 • 

In de vergadering der steden en kasteelnijen 
staande onder het bestuur van den Admiraal, 
welke te Nieupoort den 28 juni plaats greep, werd 
er door dezen laatste voorgesteld de middelen te 
beramen waarmede men de hem nog verschuldigde 
som van 5160 guldens te m~and, Yoor 't onderhoud 
zijner bezetti~gen in het Westkwartier, betalen 
zou4. Men ging er de wethouderscollegiën van 
Brugge en het Vrije 0Yer spreken (1 juli 1580), 
dewelke eerst de Admiraal begeerden te hooren. 
Hoe de zaak afliep is ons niet bekend. Waarschijn
lijk zal bedoelde som ten laste gelegd zijn geweest 
der cc generaliteyt van den lande5 ». Boven eene 
wedde van 400 [, tournois, uit de beurs des lands 
betaald, genoot de Admiraal, als cc superintendent>> 
van het Westkwartier, 200 [, tournois te maand, 
ten laste der steden Yan dit kwartier. Het aandeel 
van Oostende, dat onder die steden begrepen was, 
beliep tot 7 [, 14 s. 7 p. tournois te maand6

• 

(1) Reg. 37403, fa 53 . . 
(2)Stadsrekening 1.'i80,f0 13,buitengewoneontvangsten.Z1e bl. 175. 

(3) Volgens een stuk van 7 mei 15ï7 (Charterboek). 
(4) Reg. 37403, fo 52. 
(5) Ib., fo 52 v. 
(6) Reg-. 37403, fo 63 v. en 64. 
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DE STAATKUNDIGE OMWENTELING 

Den 3 r october r 576 ontving men eenen b ri ef 
yan den Raad van Vlaanderen , w aardoor de magis
traten werden aangenoopt, door middel van ontlee
ning of verkoop Yan renten geld bij een te brengen, 
om den weclerstand aan de Spanj aards te helpen 
bekostigen'. cc T er instantie n der Generale Staten 
deed hun O ostende ten ja re r 577 een voorschot 
yan twee duizend guldens, t en bate der cc ge11dar
meri e n of der landweer2. Den ro februari r 578 
werd er bekend gemaakt dat de Staten, onmidde
lijk geld noodi g hebbende Yoor de verdedi ging des 
lands, besloten hadden z ich voor eeni gen tij d, bij 
wij ze van leening , te bedienen van de gouden en 
zilveren ringen, vaten en ander zilverwerk toe
behoorende aan de abdij en , kloosters , hospitalen, 
kerken, genootschappen, steden en kasteelnij en. 
Pieter D e B evere w erd tot het ontvangen dier 
stukken in het kwarti er van Brugge aangesteld . 
H et schijnt dat die leening te Brugge geenen al 
t e grooten bijval genoot. ' t Is hetgeen Vvillem 
Van Grijsperre den r april r 578 aan Aartshertog 
Mathi as schreef, er bij voegende dat de zaak aldaar 
eenigen tijd zou vragen. In 't Vrij e nochtans , zei 
hij, is men nog al gewilli g geweest. D en 1 4 october 
r 578 kwamen te Oostende Charles Destrompes en 
Guillaume Cosyn, afgeyeerdigden van Brugge, bij 
de schepenen, 0 111 afschrift t e nemen der kerken
rekening en inveutari s t e maken der kerkjuweelen3 • 

In eene oorkonde Yan het jaar r 578 zeggen de 
kerkmeesters der Nieuwe K erk van Oostende dat 
cc alzo zyli eden, omme de urgente ende nootelycke 
cc affairen van de voorzeyde kercke, zoe om t onder
cc hout van r eparati en van diere, de goddelicke 
cc di ensten , als de betalinghe van den thi enden 
cc pennynghen, watery nghen , leeuy11ghe an de 
cc S taten ende andere zware lasten de voorzeyde 
cc kercke toeghecommen binnen zommi ghe jaeren 
« herrew aerts jn desen turbulerten tyt , d ie Godt 
cc beteren wille n, z ij verplicht w aren geweest de 
eigendommen der kerk te berenten en zich ook 
cc te behulpen met de vercoopynghe van de 
cc juweelen van de voorzeyde kercke, die nu zoe 
cc ghedenudeert es dat haer niet ghebleven en es 
cc om ghereet ghelt af te m akene• n . 

Met de gedwongen leeringen gingen ook buiten
gewone belastingen gepaard , namelijk de vijfde 

( 1) Reg . 37399. 
(~) Charterboek, octrooi van 7 mei 1.577. 
(J) R eg . 37401, f0 36 v. 
(4) Verkoopacte eener rente door de kerkmeesters aan And . 

Verhe\le (Kerka rchief. ) 

penning , die meermalen in dit tijdvak te voorschijn 
kwam. D en rg februari r5 77 bekwamen de Vier 
L eden de toelating om , in plaats van den honderd
sten penning, eenen tweeden tienden penning te 
lichten op de inkomsten van het jaar 1576 , die met 
den ti enden penning op deze van hetzelfde jaar 
gelicht , eener. vijfden penning zoude uitmaken en 
gelijk staan met den last van den honderdsten 
penning cc van den proprieteyte >, , volgens het 
bedrag dezer belasting in Vlaanderen ten jare 
r56g . Doch hoe zwaar ook di e lasten op het 
land wogen, de inwoners betaalden ze met minder 
t egenzin dan de buitenge,Yone belastingen door 
het voormali g onYolksli evend bestuur opgelegd'. 

T en jare r 575 schonken de Vier L eden aan de 
stad Oostende het derde deel der opbrengst Yan 
den ti enden penning in r 574, zij 5o3 [ 6 schel., 
t ot betaling der kosten en lasten der bezettings
logeering2 . D e stad had den 29 juli r 57 5 octrooi 
bekomen om gedurende zes jaren dri e stuive rs t e 
li chten op elke ton vreemd bier uit de stad gevoerd3

• 

Bij octrooi van 7 mei 1577 bekwam zi_i de toelating 
om drie jaren lang vier grooten t e heffen op elke 
ton vreemd b ier te water of te land ingeYoerd 1• 

T ot bestrijding der kosten der versterkingswerken 
en der lasten voor het gemeenebest , verkreeg de 
stad, bij brieYen van 8 juni r 58o, toelating om 
zes ja ren lang eenen tweeden ti enden penning op 
alle renten op de stad bezet t e li chten5

• 

D e gemeente moest alle middelen uitzoeken om 
geld te slaan. Doch waar er geld te kort is , is ervoor 
mildheid geene plaats. Z ij g in g aankloppen bij de 
Brugsche Schepencollegiën , maar 't was kloppen 
aan doO\·enmans deur . De Voorschepen CORNELIS 
L Al\IPsrns en de Griffie r Le Roy ,verclen den 29 
j anuari r 58 r bij gezeide magistraten afgeyeerdi gd , 
om te verzoeken dat de Yij f schellingen grooten op 
elke ton bier te Oostende door hen « upghestelt », 

( 1) B emerk ing van den schr ij ve r der « Jaer boeken van Veurne 
en Veurnam bacl,t », III , b l. 145 . 

(2) R eg. 37399, fo 11 , 
(3) Charterboek, fo 2 14. 

(4) F• 2 16. T oen de pensionari s te Mechelen de b r ieven van 
oc troo i te bekomen was, moest h ij eenen ,·oetlooper naar 'amen 
zenden , om ze door Don J uan te laten bezegelen , « midts da t Don 
« J uan den grooten zeghel van der Co. '.\'lat. a ldaer met hem ghe
" bracht hadde, omdat de Staten die niet en zouden herwaer ts 
"over g hebrnucken. » (Reg. 37400, fo 57) . - Den 23 mei 1578 ver
kreeg de stad, voor 9 jaren de vern ieuwing van het oc trooi van 22 

september 1571 (Charterboek). 
\5) Reg. 374•>3, fo 23 v. en volg . 
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ten bate der Yersterkings\verken van Oostende 
zouden n1ogen gelicht ,,~orden. Dit Yerzoek \Verd 
afgewezen. De Oostendsche gezanten vroegen dan 
de toelating on1 eenen burger hunner stad n1et de 
inning dier penningen te mogen gelasten. Dit \\'erd 
ook ge,veigerd, om reden dat zeker Miehiel 
Hertnan, die dezelfde belasting op het plat land 
moest ontvangen, daartoe \Vas aangesteld. Nog 
een derde vraag deel en zij, strekkende tot het 
bekomen van geldelijke hulp in het Yerschaffen 
van brandhout aan de ''l"achthuizen, zooals zij 
vroeger, toen de stad slechts n1ct ééne compagnie 
soldaten belast \\'"as, verkregen hadden. Zij 1noesten 
zich, luidde het antwoord, n1et eene toelaag van 
twintig ponden grooten voor de 1naanden januari 
en februari I58I tevreden houden 1

• Brachten die 
hulpmiddelen eenige leniging aan den toestand, zij 
beletten geenszins het tekort der stadsrekening 
van jaar tot jaar toe te netnen, tekort dat, onder 
andere oorzaken, ook aan de Yermindering der 
inkomsten der accijnsrechten op wijn en bier, 
toenmaals de voornaamst~ bron van ontYangsten, 
toe te wijten was2

• 

Sedert jaren sloot de rekening der stad Oostende 
n1et een schadelijk slot. Die van I57I sloot met 
een tekort van boven de 278og t parisis, het,velk 
de twee volgende jaren aangroeide tot 31460 en 
3Igzo ponden en daarboven. Het deficz·t vertuin
derde in I574 en I575 op iets meer dan 28682 en 
24266 [. Maar van I576 af groeide het alle jaren 
aan. Van 24266 [ I 7 sch. 3 penningen (I 57 5) 
klon1 het tot 3o3g8 [ I I sch. I I penningen in 
r576. De stadsrekening van I58I loopt uit op een 
schadelijk slot van niet 1ninder dan 357go [ 4 sch. 
en 7 penningen parisis en de ontvangsten bedroe
gen slechts r8I23 ponden 5 schellingen ! 

In de otnstreken zag er de toestand niet veel 
beter uit. 

De toelating, den 4 n1ei I58o aan de schepenen 
van het Vrije verleend, om dezen die tot het 
onderhoud des legers penningen weigerden te 
leenen, gerechtelijk daartoe te bed"'\i\'ingen3 , en het 
besluit, den 3 october van hetzelfde jaar door 
dezelfde schepenen genomen, de invordering van 

(1) Reg. 37.403, fo S4. 
(2) Zie hooger bladz. 15o. Charterboek, 23 mei 1578. o,•cr de 

vermeerdering der lasten van Oostende en der Vlaamsche zee
steden, z.ie Besluiten der Staten van Vlaanderen, 28 jan. - 22 
nov. t58r, fos II3 en 117. 

(3) Dépêclus dts Rebtlles (Rijksarchief, reg. n 1• 575, fo 13 v.). 

den vijfden penning ten laste der aanzienlijkste 
schuldenaren n1et 1nedehulp der soldaten te laten 
geschieden, helpen eene gedachte geven van den 
geldelijken toestand in het algen1een . In de groote 
landsvergadering van 12 novetnber IS82 vroegen de 
afgeveerdigden Yan het plat land- van het noorden 
en van het oosten - dat er n1aatregelen genon1en 
vvierden tegen het uitlocpen der bezettingen der be
sloten steden, en natnelijk Yan Nieupoort, Oostende, 
Diksmuide en der sterkte van Nieuweghex. Toen 
de Hertog van Alençon klaagde dat Vlaanderen 
zijn aandeel in de algen1eene lasten niet opbracht, 
antwoordde n1en hen1 dat dit aandeel grootelijks 
in de bezoldiging der bezettingen gestnolten was2 • 

In die provincie lagen de meeste troepen3 • In de 
maand october of daaromtrent van het jaar I583 
stelden de Vier Leden van Vlaanderen den Land
voogd voor dat, om reden van het gemis van 
verhouding tusschen hunne geldmiddelen en de 
sterkte der bezettingen die zij, narnelijk te Brugge, 
Datnme, Sluis en Oostende hadden te onderhouden, 
de bezetting van eerstgenoen1de stad gebracht wier
de op zeven cotnpagniën voet,?olk boven de acht 
Schotsche compagniën, uit Meenen gekomen, en 
t\vee cornetten peerdenvolk; die van Damme en van 
Sluis, elk op drie, en die van Oostende op acht-t. 

Wat den toestand des legers aangaat, veel viel 
daarop niet altijd te roemen : gebrek aan eerbied 
vanwege de officieren opz~chtens de burgerlijke 
overheid van den eenen kant5 , roofzucht 'bij de 
soldaten van den anderen kant. De Staten gaven 
zelfs toelating aan alle de officieren van West
Vlaanderen, de plakkaten uit te voeren ten laste 
der « roovers van hun eigen leger )) , die het land 
plunderden, alhoewel zij wel betaald werden°. 

Ter oorzaak éler dagelijksche onkosten en lasten 
van huisvesting en onderhoud der krijgslieden, en 
uit vrees voor den vijand, nan1en Yele Yoornatne 
ingezetenen en be\voners Yan het plat land hunnen 

--·-- -
(1) Reg. nr 2ó ,·an het Staatsarchief te Brugge, fo 62. 
(2) Besluitenboek der Staten van Vlaanderen, t58 I-83, fo 52 "· 
(3) F 0 r 19 v. Den ~ april 1578 kwam te Oostende een bode van 

Brugge met brieven door dewelke de 4oe man onder de inwoner3 
der stad onder de wapens werd geroepen (Rek. rS77-78, fo 52J. 

(4) Rijksarchief bundel 228. Ook ~ieupoort verzocht verromde
ring van bezetting (Rek. 1582·83, fo 3g v. In october t583 Jagen 
er te Oostende en in het kwartier ro 'endels voetvolk en I compa
gnie ruiters (meermaals aangehaalde Liassnz v. b. Rijksarchief.) . 

(5) Besluiten der Staten van Vlaanderen (april I58o- januari 
t58I), fo 1 x. Staatsarchief van Gent. 

(6) Ibidem, I58r-83, fo I 18. 
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intrek in de Yersterkte steden, en lieten zij de zorg 
hunner huizen en pachthocYen aan arbeidslieden 
OYer. Daar deze laatste natuurlijk niet in staat 
\Varen groote lasten of contributiën op te brengen, 
Yerkregen de schepenen van het Brugsche Vrije, 
in ''"Îcr Yerzoekschrift \Yij deze on1standigheden te 
lezen Yinden, oorlof om de begaede personen ; in 
\Veer,,~jl hunner af\Yezigheid, tot het betalen dier 
lasten te cl\YÎngen r . De jaarlijksche rekening der 
's heer \\" outern1ans \Vater1ng ,,-ordt, niet te 
Zandvoorde, zooals naar ge\voonte, n1aar te 
Brugge gehoord 2 • \r erscheidene schepenen en 
burgers van Oudenburg vestigden zich binnen 
Oostende, al,vaar de reke.ning Yan eerstgenoen1de 
stad OYer het jaar r58o afgehoord ''rerd3 • Toen de 
,,·ethouders onzer stad te Eerncghen1 en in andere 
naburige dorpen, in r S79 of r 58o, bij kerkgebod 
de Yerkoopers Yan zinkrijs verzochten hunne Yoor
\Yaardcn te kon1en verklaren, beant,,·oordde er 
geen een koopn1an de uitnoocliging, . cc otn de trou
<< bleyt des tyts jn den quartiere alsdoen4. » 

Geschut en poeder \Vorden naar de dorpen in 
't \Tri je gezonden5 , tegen alle mogelijke vijandelijke 
aanvallen, zooals naar Meetkerke, Nieu,vn1unster, 
\"lisseghen1, Eerneghen1, Clen1skerke, Houttave, 
~ieu\Yeghe, \\' cnduineö, Bre.edene7, al\vaar ten 
jare r58o Schotsche soldaten lagcn8 , Sint-Pieters op 
den Dijk0

, Roxen1, Sinte-Catharina bij Oostende10
, 

Eerncghen111
, alsook naar het kasteel Yan Ghistel, 

\YaarÜ1 n1aart I 58o een deel van het oorlogsYolk van 
kapitein \ 'os lag, en in januari r 582 eene fransche 
bezetting, onder het bevel Yan kapitein Fran1eri2

• 

Er \vas duurte van levensn1iddelen in het 
- -- --- ---

crj Rijksarchief, reg. n1· 5n~ (Défêclus dts Rt'brllt's), f·> 1 90. Oor-
konde \ an ..!2 nov . I 577. 

(2l Heg. 374""2. f·• 37 ''·en 3740J, fus.s. 
(3, J/i:,tout d'Q"dcnbom·g, I, bl. Jto en 31 ~. 
(4 ) H1jksarchief, Heg. nr 3758r. 
(5) Reg. 1827 van het Staatsarchief te.Brugge. 
(6, F 0 .!9 v.: <<IX julij LXXXIII Jacob 1'/tttl' IIC ende f',laert!n 

« Valtac, hooltmannen '\'an \Vendune, zes bussen, zes sptessen, 
<< Xll ponden cruut, \'JIL ponden lonten. 

(J} F" 1.7: Cor·n. HL~schop h oofdman Yan BrecJenc, 7 maart r582, 
J6 p uusknll t. 

(hJ « Den X.l''u feb. LXXX ghezonden naer Bredene an J onch . 
<< Hoeland De Courtcville, XVI ponden bustruut ende a<.ht ponden 
« lonten om bedeeld te worden onder zeker so ldaden Schotten ten 
cc pnse alsvooren ». 

(g) l<cg. 1827 van het Staatsarchief te Brugge. F 11 4 r : « Den 
<< X\'11'' 11 junij LXXlX. ohele,ert CJats Dn. ent1e Anuoutl T'lteiijuc 
te hooitmannen vanS. Pi~ters op den dijc , dne Jobbel musqueuen 
<< met haer tlasschen, XXV ponden bu~<.ruut ende X VIl I ponden 
(( lonten uy ordonnantie ende recepts )fl date alsn.,oren. )) 

(Ie.') Fu 47 (Sutt( Calhtlwt: lVtst) . 
( t 1) F 0 J•>. Clat!> Ammoensl hoofdman van Eerneghem (:!o oogst 

!5~3, tou ponden bu~kruit en 5o lonten. 
l i J. I Reg. 18:7 \·an het Staatsarchtef te Brugge, fo XI I: « Anderen 

c< ontfanL \'~tn pennijnghen gheprocedeert van Je generahteyt Yan 
(~ J.en lctnde van Vlaendren ter cause ende O\er t r emboursement 
« van Je ammonltte ht~rnaer g hespeethert \lll tg hele\ ert by laste 
,< ende ten lilens te 'an Jen voornoemden lande. ,, F 0 s 14 en 2 t \ ' . 

I 
I 

land1
• In de maand februari rS82 k,, .. an1en Cornelis 

Vanclerleyse en Lyoen Jooris, sch_epen en raad 
van Diks1nuide, te Oostende, tar\ve koopen Yoor 
den voorraad dier stad, in het vooruitzicht van 
nood . Zij kochten roS razieren tar,Ye « Oostend
sche 1naat », aan Jacques Fouc!?eJeys (Focquedey), 
tegen 4 [ 14 sch . p . het spint, en 298 spint aan 
JACOB BuSSCHOP, aan denzelfden prijs. De son1 
Yan den koop bedroeg, zonder de onkosten Yan 
verYocr, tol en andere, 3-t36 ponden pari sis. T e 
dien einde Yerkocht de ,, .. et van Diksn1uidc al cle 
ju,,·eelen en al het zilYer\Yerk, als ciborie, reliquiën 
en andere versierselen der Sint-Niklaaiskerk, aan 
een en gouds1nid van Brugge, Jan Crabbe gcnaan1d, 
in den loop der tnaand tnaart2

• Voor die stukken 
onh·ing zij de son1 , ·an 38z5 [ r8 sch . parisis3 • 

Eene nog be\\raarde kerkrekening Yan Eerne
ghen14 beYat een aantal bijzonderheden, de\velke 
ook op de andere on1liggencle dorpen kunnen toe
gepast '''orden en de \Ycerklank zijn der algen1eene 
gebeurtenissen. Geene feesten noch vreugdige 
bijeenkon1sten grijpen er nog plaats5 ; de boornen 
,,·orden geveld in de gevaarlijke straten, uit \Tees 
voor k\vaaddoenders6 ; eene \\·acht 'vordt ingericht 
in de gen1eente en op de kerk door de in,voners, 
die ook \\rapenlieden aan het land n1oeten ]eyeren. 
De ge1neente koopt geschut aan, en tracht \Yel te 
staan n1et den hoofdn1an van Ghistel en den 
kapitein van Oudenburg7, 01n aan de onaangenaan1-
heden van soldaten-doortochten te ontsnappen ; 
bo,·endien n1aakt de pestziekte slachtoffers onder 
de in-vvoners van het dorp8 . Dit echter \Vas nog 
n1aar de voorrede der droevige tijden die het 
Beleg \'an Oostende zouden Yoorafgaan. 

~* 

( r) Reg. 37401 (jaar I57&, fo 45 \'. : « Overmits d excesstve 
« <lierste van alle zaecken. » Zie ook vrC'eg er, reg· . 3;3,97. Jaar I 57 4. 

( 21 In ' entarts der archle\·en der stad l.Jtksmutde, bl. 1 3z; r5Sz. 
nl 16. -Te Nteupoort, ten Jare 1578, 'roeg de wet oorlot om het 
z1 h erwcrk 'an kerk en gtlden ten bate der \ ersterking der stad te 
mo"·en \et koop en (Rek . fo Jl- v. ). 

c?l Tegen 5 l 9 5t h. p. het mark. Een deel \"an het zil\"erwerk 
k\\ am 'an het Godsh u1s 'oort. 

t4) Staatsarduet ,·an Brugge, reg . n 1 11 997· I<erkrel<ening ''an 
het Jaar L178:79· . 

1 S) <' Bctaeld van de voornr cm de Jnc g h llderekenynghen te 
« c;Lhrij\ en tnlts dat mengheen maeltyd en h1elt, Xll g. » 

(o cc Betaeld '\·an \'ele dtversche bonmen orr:me g-hehauwen Jn 
« de pryc kely~xste straeten tot belet jeghen de cumste van een tg he 
« quaetwdleO'he voor den arbeyt IX s . Vlll g . » 

(7, De volgende tekst \·erd1ent hier aangehaald te worden : 
<< Betaeld Corn. \'an H oye dat een bende soldaten Yerteerden jn 
(( oe tob. 78. die een bedde haelden u u ten hu u ze 'an den prochic
<C pape. dat hy wederomroe heeft mtts 1 elofte Yan te contri bueeren 
« Jn alle costen van foelen ende and. lasten ghelyck andere naer 
<< zynen staet, XI s. » 

( ':> S1nxen r S76. 
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==~==~-~~~~~-- ==~==========~~~~~========~==============~====================~ 

§ 5. ~11i.slztl?te jJogi1tg tot Verzoe1zi1zg. 

l\let het jaar I 58:1 geraken \Yij \ V der op het 
politiek gebied, 0111 h ot bijna niet lllCC'l" te Verlaten. 
\~rij hebben Yooral 'er het Yerhaal cl er ~taatkunclige 

h11\\·enteljng en Yan h~trc geYolgen Yoor onze stad 
en streek ~1an te vangen, ge,vezen op de politieke 
''"iss ~]y ·tlligheclen die cle Nederlancll'n zou den te 
beurt ,·allen. l c Statcnpartij, zeiden ,,·ij 1

, aanzag 
de I:;ranschc tusschcnkon1st a ls het docln1atigstc 
rc(hnidd · ~I. J::en eerste n1aal \Yas een tractaat -
I 3 oogst I 578- gesloten ge,,·eest n1ct den I-Iertog 
Yan . \lcnçon, doch het gPbrek aan g-enoegzan1c 
ondcr...,teuning cl,,·ongen hen1 ras het land te verlaten 
(januari 15'79). ~1eu\Ye onderh(l ndelingcn ''"erclen 
aangeg~lan in de 1naand septcn1hcr van dit jaar, 
geYolgd door een nicu,,- tractaat, dat in septen1ber 
I58n geteekend '"erd . Slechts in cle 1naan.d oogst 
I.58I zette hij zich 111 et zijn leger in be,veging, bij 
het''" Ik zich dat der Staten n1ocst Yoegen 2

• Doch 
hij begaf zich eerst naar Londen, Yergezeld onder 
anderen door IVIarnix \ Tan Sinte-Aldegondis~, die 
te Nicupoort naar Calis inscheepte te dien einde4. 
De fransche prins yertoefde echter zoolang Ü1 het 
hof van Elisabeth dat de Staten hen1, in januari 
I 582, een en laatsten keer z1jne kon1st deden 
Yerzoeken5 . Eindelijk den Io februari I582 k\\"a.J.11 
de H ertog te \lli ssing~a aan. \~T einige dagen later 
''crd hij te Ant\verpcn ingehuldigd. 

De re(reerinu des broeders Yan den koning van 
~ t' 

Frankrijk 'vas ook van geencn langen duur. Streng 
beperkt en bepaald ,,-ets zijne 1nacht. Zoo ''"einig 
\verd zijn gezag herkend dat de heryorn1dcn te 
Ant\'rerpen en te Brugge de katholieken lnishan
clelden die in ziJne kapel k\vap1en 1nis hoorcn. 
BoYendien liet de betaling \~an zijn krjjgs,rolk te 
\Vcnschen over. f)it alles \V as niet geschikt on1 de 
heerschzuchtige gevoelens te voldoen Yan eenen 

(I) Bl. 206. 

( 2) Lts llufiruuofs et l r.s Gutzo.·, V I , bl. r z5 en \"Olg-. 
t3) Les 11 uguowts tt lt·s Gturu·, V I, l>l. 199· 
(4j Rekening der stad (2t1 maart t58r tot 25 maart I582, fo 39. 

Vetscheidene teksten, o. a. : cc Gillis Vincx turn suis Yan by hem 
« O\·erghcvoert t hebben naer Calis de hecre \·an S18 Aldegonde, es 
« hemlieden toegheleijt by myn heeren van der wet XL VII [, 
c( VII s. p. daer jn bcgTepen XII [, p. van l>oodtshuere dus hier 
((, per ordonnantie betaelt XL \ 711 {, VII s . p. Hubrecht De la T our 
(( brauwcre ,·an by h em ghelevert t hebben jn t schip daer de 
cc heere \·an St~' Aldegcnde mede overvoer een thon bier "·an 
«< lil I [ p. ende een alfvc thon van lil [, p. jn t sch1p daer et 
« gheschot ~.-an de generaele Staeten rr.ede naer Gent gheYoert 
<<was es hier p. ordonnantie betaelt VII i p. » 

( 5) Les /-ltlgueNots et lts G:uwx, V I, 260. 

I 
I 
I 

I 

J 

I 

Yorst die, in plaats van het land voor het algen1een 
,,·elzijn te ''"illen besturen, het Yoor zichzelven 
'venschte te bezitten en alleen 1neester te ziin. 

• 

1 )it 'ver cl n1en ,,~el dra ge,,·aar n1et den aanslag 
van n1aart r58'3 . ()nder de aandrijving van Catharina 
\ lan lVIedicis, zijne 1noeder•, Yattc hij het inzicht 
op de bezettingen der voornaan1ste steden - Yan 
Ant,vc:-rpen eerst. en Yooral te verYangcn door 
Franschc troepen, inderdaad 0111 zich Yan die 
steden 1necstcr te 1nakcn. Die ondernen1ing, vast
gestelel op I 7 januari I 583, viel goed uit te Vil
Yoorde, Aalst, I.?endern1onde, Diks1nuide2 en 
Duinkerke, doch n1islukte te Ant\Yerpen - na 
een bloedig geYecht - te Brugge, _te Nieupoort, 
te Blankenberghe en_ te Oostende. In de drie 
voorlaatste plaatsen 'Ycrden de Fransehen uit de 
stad ' 'erjaagd. ~\T at Oostende betreft, geschied
schrijver Hooft verteltj dat hetgeen te Duinkerke 
door de Fransehen ten opzichte der burgers \Yas 
gepleegd ge,Yeest, den. << hopn1an )) of hoofdn1an 
1J itenrecht, die zich aan het hoofd Yan een 
\ ' laan1sch en een Fransch vendel te Oostende 
beYond, « tot een ladder diende )) . Dit laatste 
vendel \Yist hij te onhvapenen ; hij sloot de 
Fransehen in de kerk - die een soort van kazerne 
ge\Yorden ,,·as, schijnt het - en door de burgers 
geholpen, zegt Custis4-, deed ze vervolgens de 
stad verlaten. Frans \ 'an Hale,Yyn schreef dat zij 
allen scheep gedaan 'verden en in de 'vijcle zee 
gezonden, op Gods genade, en te Kales aan
landden5. Volgens l{enon de France behield de 
1nagistraat de kapiteincn en officieren als gijzelaars 
tot de terugkon1st der schepen6 . 

Groot \Vas de opschudding welke de aanslag 
der Fransehen te"\Yeegbracht. Het gerucht liep te 
Brugge dat zij eene algen1ecne san1enz,,·ering 
gesn1eed hadden, zooals deze bekend onder den 
naan1 van Siciliaansche \Tespers7. 0\'er de stout
moedige schending van het verdrag Yan Bordeaux 

(1) l{ervyn, VI, 35J. 
(2) Wat !)iksmuide aangaat, zie den brief van )lic. De Coeners 

aan Prins van Oranje, Rijsel, 2ol?) januari I583 (Rijksar(hie{, 
liasst, januari t583) en dien van Frans Van Halewyn, 10 jan. (ib.). 

(3) P . Hooft's Nederlantsche historien (Amsterdam, r656, b. 78~) . 

f4) Jaerboeken der stad Brugge, Il, b. Io3. 
( 5) Brief ,·an 8 januari 1 SS~( Rijksarchief, Liasses). 
(6 ) lii, bl. 62.- Em. Van Meteren, Historien der: Xederlan<.len, 

!652, fo 197 V. 

(7) Brief van Fr. Van Halewyn, 10 jan. 1583- (Rijksarchief, 
g-emeld fonds). 
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ycront\Yeerdigdr, verklaren de L eden v an Vlaan
deren den Hertog van Alençon van zijne heer
schappij vervallen en b esluiten zij met h em in 
geene onderhandelingen te treden, zoolang hij de 
door he1n b ezette steden niet zal overgeleYerd 
hebben 2

• Zij gelasten eeni ge afgeYeerdigden, de 
Engelsche troepen in het L and Yan V/ aas t egen 
die van den H ertog op t e hitsen. Gedurende de 
tusschcnregeering zullen d e Vier L eden als opper 
ste n1acht over alle openbare b edieningen b·eschik
ken en de schepensr aden in hunnen naa1n en niet 
in dezen der Staten-Generaal vernieuwen 3• Die Yan 
I per opperden de gedachte aan de « gherefor 
n1eerde >> n1ogendheden een verbond voor te slaan, 
t en einde den onvermijdelijkcn Yal des lands te 
Yerhoeden en den herYortnclen eeredienst te 
b e\varen-+ . 

D e t eleurgestelde prins , n aar Frankrijk t erug
keer ende , k\Yatn den g april r583 t e Duinkerke 
aan . « God ghelede hen1 voorts zo varre dat wij 
« hen1 niet n1eer zien en 1noch en » , b em erkt de 
schrijYer van het besluitenboek der schepenen v an 
Brugge5 • Zonder de onhandigheid van d en H ertog 
en zijne r aadgevers, \\rare d e zegepraal van het 
Fransch Yorstenhuis in ons land misschien ver 
zekerd ge,Yeest, b en1erkt een schrijvcr 6 • 

Ziehier h oe een În\Yoner Yan I p er aan een zijner 
vri enden oYer den toest and schreef: « Ende also 
« U E. n1y schrijft dat de occasie nu heur presen
« t eert duerc de groote desastren ende rnasaker en 
« die '"Y nu corts Yan de Franchoisen jnne diver
« sche st eden ghevoelt ende ghesien h ebben, zo 
« dat ,,.y noch van huerl(ieder) ende alle ander e 
« vrctndelynghen niet anders en h ebben te Yer
c< \Yachten, d an een eeu \vige slaYernic , ende totale 
<< ru,Yyne .. . on1n1e ghesaerndelick ons quite t e 
« 1naecken zukk een ghebroetsel Yan oYer\\·ilcleghe 
« superbe ende n1oordadcgh e. natien, die nitnn1er 
« n1eer n1 et onsen naturele, noch Yan de se N eder
« la nden OYcreens e n zullen conncn con1n1en, ofte 

(1) Hesolu ti ënboek d er Sta ten ' 'an Vlaanderen , ~5 n o,·. r 5Sr
I 2 maart r583 (Staatsarch ief te Gent}. 

{.2) Ib., fo 135. - Zie ook een en brief ,·an L a B ourlotte aan den 
Prins \'an P arma (u i t Aud en arde, 25 maart r583; RiJ ksar ch ief, 

gemeld fonds). 
(3) <c BiJ de vier L eden g heresoh ·eert g hedeur ende het intcrregn e 

« als souvcra 1ne te d isponeren "'an a ll e charges , end e \'er mal<en 
<< ,·an de w etten op h unnen naeme ende niet Yan de generaele 
« S taeten . » Staatsar ch ief te Gent , Resolutië'n boek der S tc1ten van 
\"laanderen, ~5 n o,·. 1SSr - r.z m aart ! 583 fo I ïO v. 

(4 ) I l>., fo 144· 

(5) S tadsarch ief van B rugge. 
(6J Corusp. du Gard. De Granvtllr, XII (inleidtng\ fo XLII. 

« ghedraeghen, noch ons jn zulcke liefde ende goede 
<c affectie zoueken zullen te regieren . .. als onsen 
« souvereinen heere en naturelieleen prinse .. . 1 >> 

Dit alles tnoest natuurlijk in de kaart spelen yan 
den opvolger van Don J uan als landYoogd der 
N ederland en, den Prins Yan P arma . Ik zal 1niddel 
zoeken , schreef hetn Van H ale,vyn, om heinlelijk 
afgezanten t e zenden ten einde den n1oed t e peilen 
van dezen die den koning genegen zijn2

• En \ver
kelijk, eenige dagen nadien schreef de prins aan 
de schepenen der Yoornaan1st e steden 01n hun de 
ontrou,,r en Yalschheid der zoo \veinig Yrij gezinde 
Fransehen Yoor oogen te leggen en Yerzocht hij hen 
afgeveerdigden te zenden 0111 over de Yerzoening 
t e onderhandelen . In dien zin ook schreef hij aan de 
st eden Brugge en Oostende 0111 h aar de ver zoening 
n1et den koning aan te b eYelen . H et k\Yam hetn 
\Yeldra t er oor d at de Brugsche b evolking t ot den . 
vrede genegen " -as en dat Oostende de eerst 
genoetnde stad, als har e h oofdst ad, in h are Yer
zoening Yolgen zou 3 • 

Alexander F arnees , dien \vij ko1nen t e noen1en, 
prins van P artna , vYas een tnoedig , \vij s en b e
k,vaan1 veldoverste , de nuttigste n1an ,,·elken 
Philips de T'veede in zijnen dienst gehad heeft~ . 
Tijd \Yinnen zou, in den toentnali gen zakentoest and, 
de leus zijn van den nieU\\'"en landvoogd, die de 
gunstige gelegenheid \vilde af\vachten on1 , ge
\Yap enclerhand of in der tninne , het gezag des 
k onings t e herstellen. In Juni 1S79 nan1 hij 1Iaas
tricht in; den 3o novetnber r58 r gaf D oornik zich 
over . Slag op slag n atn hij in den loop der jaren 
I 582 en r 583 eene reeks Vlaan1sche steden in. 
Niet n1et strengh eid, naar de 1nanier der Spaan
sche Ycldoverst en, 1naar, Granvelles aanbevelingen 
getrou \ V , n1et edeln1oedi gheid ontving hij de 
oYer\YOnnenen;, oYeral gunstige YOOf\Yaarden 
schenkende en de st eden h are oude voorrechten 
teruggeye11de6 • In de n1aand juli vielen zonder 
groote n1oeite Duinkerke , lVI eenen, Sint-\\rinnoks
bergen en \ ' eurne in zijne h anden . \ 7 anclaar trok 
de Yelclheer naar Nieupoort. Luielens eene b rief
\visseling die '"ij in het rijksarchief7 aant roffen , 
\vas de b e\' olking Yan Nieupoort in het geheel niet 

( I ) Rij ksarc h tef, hasst11. 

1.2) Gemelde bnef \'an r o jan uar i r 583. 
(J) Zelfde fon ds. 
r ~) ] u les Van P raet, op. c 1 t. , b . l 43 . 

(5) Ren e n de Fran ce III , fo X VI. 
(6 Zte b . v. den Yer zueni ngsbn ef aan de stad X ieup0or t \erleend, 

den 23 jult r 583. in de Bul/ttins dt la Commzsszo11 royale d'J{zstozH, 

3e r eeks, XIII , b . 77· 
(ï L zassts dt l'A udi:ncr, juli t 5S3. 
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ontevreden over de aankon1st ' 'an J=>arina's troepen 
voor hare 1nuren. De poorters cl'vongen de sol
daten tot oYergaaf, in \veer,vil der sn1eekingen der 
kapiteinen. De geusche bezetting, vergezeld van 
de t\\·ec in soldaten verkieede predikanten, Yertrok 
naar Dan1n1e (23 juli r583) 1

• 

\ T an N ie u poort trokken de vV alen benden dadelijk 
Oostende,vaarts. Den 20 juli (r583) hadden de \ "1er 
Leden den Prins van Oranje de volstrekte nood
zakelijkheid voorgehouden Nieupoort en Oostende 
te behouden, 0111 Yerdere verliezen te voorkon1cn. 
De n1oeilijkheid van den doortocht en de on,vil 
van Gent beletten hen troepen naar die t\vee 
plaatsen te zenden2

• \ T olgens eene brief\Yisseling, 
die ' "ij nog n1oeten aanhalen, zouden er uit Brugge 
naar Oostende dertien vendelen soldaten, kort 
Yoor Par1na's aankon1st, gezonden ge\veest zijn. 
I ets dat zeker is, is dat in de n1aand februari r583 
Oostende, op verzoek, zekeren voorraad van 
poeder te Brugge bek\Yanl en dat den g juli de 
afgeveerdigden van Oostende en Nieupoort, die 
hulp k\Yan1en vragen, aldaar eene hoeveelheid van 
3ooo ponden buskruit en 3ooo lonten, in het voor
uitzicht Yan eenen aanval, tot be,varing dier steden 
ontYingen-' . H et is in het kan1 p vóór Oostende dat 
de acte van overgaaf der stad \ r eurne aan Alexander 
Farnees (27 juli r583) geteekend ,,·erd-t. Men hoopt 
dat Oostende zich, gelijk de andere steden, zal 
OYergeven, schreef den 23 juli :I\Iargareta van 
Parn1a aan Kardinaal Granvelle. Toen zal de 
prins (Alexander F arnees) geheel de kust aan het 
koninklijk gezag onder\Yorpen hebben en daar
nlede drie haYens , die ons, tot het invoeren van 
alle slach van hulp- en Yersterkings1niddelen, uit 
Spanje of van elders, van het grootste nut zullen 
zijn . Zulke gelegenheden elienen dadelijk te Laat 
te \Vorden genon1en5 • H et scheelde inderdaad nîet 
Yeel of de koningstroepen kregen geheel de zeekust 
in hunne 1nacht : zoo gelukkig zouden zij echter 
-~---------

l t) Staatsarchief te Brugge, reg. nr 1827 : « Den XXV" 11 julij 
« LXXXIII de capitetn H.omijngnan derti ch bussen met haerlieder 
<< 1lasschen ende XXV spiissen om te voorziene Yan wapenen de 
<c soldaden van de capiteinen ghecommen van ~ieupoort. >> 

t2J Con·espondana du Tacttunu, V, bl. 16 1. 

(3 ) Staatsarchief te Brugge, reg. n 1' 18z7, fo 23: «Den eersten 
« februarij LXXXIII ghele\'erd de ghedeputeerde der s tede van 
« Oostende thien honderd ponden fijn buscruut tot L gulden 
« t honderd als,·ooren. (I d. \' .) : Den IX ju lij LXXXII I g hele,·erd 
« an de ghedepute~rde der steden van Nieup(JOTt ende Oostende 
« d rie dusent ponden buscr uut ende drie dusent ponden lonten 
<< tot bewaeren is derzelver s teden. » 

(.4) Jaerboeken van Yeurne en Veurnambacht, III bl. 221. 

t5) Con. du Card. De Gra1wtllt, X bi. J o7 en volg. Zie ook bl. 3oo 
den br ief van Bisschop Morillon (27 j uli 1583) . 

• 

niet \Yezen. De krachtdadige '""eerstancl der bezet
ting en de hulp dcr,vaarts uit Brugge en Zeeland 
zonder vertoeven gezonden, verijdelden Parn1a's 
pogingen : « sij quan1en dan(s) tnet eenen grootcn 
n1oet naer Oostende >> , lezen \vij in eene gelijk
tijdige brief,visseling, in de hoop dat die stad zich 
ook, naar het voorbeeld van Veurne en Nieupoort, 
t erstond overgeven zou. « Maer sij hebben cruijdt 
« ende loot gheYonden )> . T\vee oorlogsschepen, 
elk niet 32 groote kanonstukken, uit Vlissingen 
gekotnen, hielden de haven door hun gevveldig 
yuur vrij 1

• De Yreugde 0111 het behoud van Oostende 
t1 oostte de Geuzen ·OYer het verlies, in \Veinige 
dagen tijd, ' 'an verscheidene kleine steden. Te Gent 
stelden zij dankgebeden in en brandden zij vreugde
vuren op 2 oogst, schreef J ac. De Corbisier aan 
den Prins , ter\vijl son1n1ige geruchten het verhaal 
van Parn1a's n1islukte pogingen op Oostende n1et 
allerlei ongunstige lotgevallen en 01nstandigheden 
opluisterden 2 • 

Oostende bleef dus aan de zijde der Staten. 
't \V as de eerste n1aal dat 's konings lege.r: aan een 
beleg dezer stad verzaken n1oest, het zou de 
laatste niet wezen. Jaren - droevige jaren -
n1oesten nog verstrijken eer het nieuws der over
gaaf van Oostende als een .feit van groot belang 
zou aangekondigd \\'"Orden. Uit Vlissingen zou 
n1tn ,\-apens en levensn1iddelen zenden, ten einde 
ééne zeestad ten n1inste op de kust van Vlaanderen 
t e be\varen 3 • 

Alzoo komen \vij aan ~et jaar rS84. Bijna geheel 
\ ' laanderen 'vas 1net den koning verzoend. Te 
Brugge en ook in het Brugsche Vrije Yerlangde 
n1en naar den vrede. Alexander Farnees zou hier de 
\vapens niet van doen hebben. Eene onvoorziene 
on1stancligheid begunstigde zijne plannen : Prins 
Yan Chin1ay - onlangs te Yaren gouverneur van 
Vlaanderen door de Vier Leden benoe1nd - verliet 
de statenpartij en hielp 1net Jacob M archarnt -
schepen yan het Brugsche Vrije en ge"\vezen balju"· 
Yan Nieupoort4, zijne geboortestad5 - en zelfs van 
den protestantsehen n1inister van Brugge6

, den 

(1) Rijksarchief, liasse van Juli r5ö3. 
(2) Een schrijver (M. Abisstlt amorfortii sui tempo~is historia, 1602 1 

schrijft Farnees' terugtrekken aan de gevo1gen eener Ji]kbraak 
toe; anderen aan de omstandigheid dat kapitein Lamette- van 
dezen verder - zijn been afgeschoten werd. 

(3) Briefwisseling uit Vlissingen (Rijksarchief, t. a. p.). 
(4) t537-t6og. Btographu Natunzale, XIII, bi. 446 (jaarg. 1894·9S). 
<5j Rek. dier stad. 1577, fo 18 v. (7 maart : wijn aangeboden aan 

« J eneher » J. Marchant). 
(6) Brief van Phil. De Visch aan den Algemeeoen Landvoogd. 

27 april1S84 (Hijksarchief, /Jasst n•· 235). 
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vrede be\verken . De krijgsoYerheden en de schepe
nen yan Brugge, het Brugsche Vrije , Oostende en 
Datnn1e schonken hetn YOln1acht 01n n1et den Alge
n1cenen L andvoogd in onderhandeling t e treden. 

\~lij geyen hier de natnen van degenen die , 
natnens de stad Oostende , de voltnachtsbrieven 
onderteekenden. N an1ens de schepenen der stad : 
Christiaan Van H ee, griffier . N atnens de bezetting: 
Philips Van der Gracht, H eer Van lVI orta(i)gne , 
Philips Van l\t1eetkerke , J an Fiennes , Frans D e 
Grutere , Nicolaus D e l\1aulde, Hendrik D e \ 'os , 
Frans Gillen1an, J acob Tutelar e 1

, J acob Zutn1an, 
bijgenaa1nd Mor kin . K apiteinen: J osse De \Vyne , .. 
L enard Bernard, Gerard \ 7an H a.tnbecke , Andries 
Slappaert, J a11 D e F ebure , H ans Ver linden, J an 
L e Bouchies , J osse Van D ender, H endrik P eten, 
Claes Van P eten, J an Libra , Jooris Guillaun1e , 
D aniel Doublen, Bernard Bouren1 an, Philips 
Courteville , Plicquet, J acob L au,vin, Jan De Kz'e11, 
J an Disende , B aulty Craesn1e, J an D e W alne, 
Adriaan Van den L eure , J osse Van 1\Ielle , Nico
laus Du B oucquet, Theophiel D e 1\Iunck, P aul 
Son-iick en J an Lonquet 2

• 

D en 20 1nei 1S84 \Verd de vr ede get eekend. Hij 
bevatte de instandhouding van alle vrijheden en 
Yoorrechten ; de satnenstelling der bezettingen uit 
krij gslieden van het land; vrij,varing van lasten en 
hindernis 0111 godsdienstige redenen, buiten het 
(reval van \Yanorde of er rrernis · t oelatinS! voor 
0 0 ' ~ 

dezen die elders den hervorn1den godsienst begeer-
den uit t e oefenen, hunne goederen te Yerkoopen 
en het land te verlaten, zonder nochtans op vij an
delijk grondgebied zich te n1ogen vestigen3 • 

\i\' ij hebben gezeid dat de stad Oostende ook 
tot de Yredesonderhandelingen toegetreden \Vas . 
'[ oen echter de schepenen Yan Brugge en van het 
Brugsche Vrij e , \Yeinige dagen na de onderteeke
ning van den Yredc , ecnen schildknaap te Oostende 
de noodige paspoortbrieYen zonden \Tagen voor 
den gevoln1achti gde \Yelkcn z ij begeerden naar die 
s tad te zenden, 0111 n1el haar in onderhanJcling te 

(1) « J acq zus Tu lelu1·t , collonel \'an den heere van ~Iortaigne », 

leest m en in een stuk Ya n r 583. P atort ts des R,•bdlts (r eg. 563 Yan 
het Hi]ksarchtcf, fo 3o-t ). Een 1\rl ichiel T u tetaere sneu,·elde in het 
Beleg- van Oostendel Van Sypesteyn, b i. r Jr ). 

(2) Zte Annalts d,· la Soctélé d'Emulat io1l de la Flandu Ouidtntalt, 

~~· Reeks, 11 , bi. 11 9 : I·I zstoit't véri table des chosts lts plus s1gnalécs ct 
mémorllbles qu1 st ptlSÛ1 (ll t à B 1 ugts tt f 1'tsqztt pa,. toute la Flaudre sous 
Chtu lt·s dt C1oy, pn nct d,· Clz imay (enz .).- Verslag van eenen oog 
getuige tot JeLen laa tste, op ztjn \'erzoek , ger icht. - Van Iv! eter en, 
to 209 v. - J an Ya n Schoore, H eer Van 1\Ian.hove, had zijne 
conunissie doen teekenen b ij al de officter en der bezettingen ' an 
Brugge en Oostende, zeg t Custls . 

(3l 1\.er\'yn , op. cit ., VI , bl. 56r. 

I 

• 

treden r, kreeg de schildknaap Yoor ant\Yoord dat, 
zoo hij zich niet dadelijk uit de Yoeten n1aakte 1nen 
hen1 naar de galg zenden zou ... Zoo dat er geene 
hoop \Vas , schreYen gezeide n1agis traten, de stad 
Oostende "\veder onder de gehoorzaamheid des 
Yorsten te brengen . H oe \Yas zulks toegekomen, 
zal n1en natuurlijk Yragen? 

Op het oogenblik dat Chin1ay Yrede zocht te 
Ind.ken n1et Philips' Algen1eenen L andvoogd in de 
N ederlanden, Yerkeerde de bezetting der stad 
Oostende in eenen benarden toestand . Sedert 
verscheidene 1naanden ,,·as z ij niet rr.1eer betaald 
ge\veest. In een en brief van 7 februari I S84, 
geschreven door de schepenen der stad Ant\Yerpen 
aan hunne an1btgenooten van Brugge, leest n1en 
dat de Bruggelingen sedert n1eer dan t\vee n1aanden 
onophoudelijk in H olland « assistentie Yan pennyn
ghen )) vroegen, tot bet aling der garnizoenen van 
Sluis , D an1me en Oostende . 

Eindelijk hadden zij een n1andaat bekomen om 
te AnhYerpen in het kantoor der << licenten )) eene 
so1n van vijftien duizend guldens te hchten2

• 

Volgens eene andere brief,visseling3 , van 5 n1aart, 
zou de Prins van Oranje aan die bezettingen 
Yolkon1en YoldÖening beloofd hebben, :zoo .zij van 
plaats \vilden verander en . D en I 3 n1aart ontYing 
F arnees eenen b rief van R. D e Nutiny , \Vaarin er 
t e lezen stond dat dezelfde aan de garnizoenen Yan 
Oostende~ D endern1oncle , Sluis en D an1n1e zes 
tnaanden soldij beloofde , indien zij zijne partij 
getrou\Y \vilden blijYen4 • \\rat er Yan zij, den 
I april ( I 584) schreef Roch D e s ·orbies aan den 
burgen1eester Yan Brussel dat de soldaten Yan 
O ostende n1uitten en vij f of zes 1naanden soldij 
Yroegen '> . Z ij leYerden zich · aan allerlei ,, .. anorde
lijkheden en bé!ldadigheden oYer. Gouverneur 
Chin1ay, die dit vernon1en had, zocht die gelegen
heid te baat t e nen1en 0111 bij 1niddel van geldelijke 
aanboden de bezetting van den Prins van Oranje 
af t e trekken . \ Tan 1\Ieter en Yertelt dat de bezetting 

----
( r Brief \'an 27 met r 58-t (Rijksarch ief. Papiers d'Eta t tt d'A ud irncr, 

f\cg . 58ï, fo 2 1 1) . 

( z) Rijksarch ief. 
(3) Geschreven te Iper door A . De Grcnet tl b. ). - De n r maart 

h ad hij aan Alexander Farnecs geschreven : « L 'on m'at a ce 
t< mesme Instant, dic.t que trois compaigntes de cavai llerie sont 
« sor tiz de Gand et entree;:; en Brug es. et qu'tlz font estat t1rcr 
«hors des garnisens d'Oostende, l'Esduse, Dam et Bntges JUsques 
« a deux mtl hommes <le p1cd, ausquelz ont donné tro1c; xnois de 
« ga1ges. E t entre icculx y aura quattrc eens picques. » 

(-+, Zelfde fonds . 
t5 ) Corr . du Cani. Dt Grant•rll,·. X I , bi. S4 2. Acht <lagen later 

schreef dezelfde aan denzelfden dat mep uit Gen t of B r ugg-e· naar 
Oos tende 36ooo g-u!dens had gezonden (9 apr il). I b., bl. 55o. 
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die voorstellen aanYeerdde, de lloln1achtsbrieven 
onderteek nde tot h t aanknoopen der vredes
onderhandelingen en zijn \voord introk achterna, 
ten gevolge der ben1oeiingen van Prins Yan Oranje, 
'vien 1nen alles seffens O\"ergebrie1d had en die 
terstond p ~nningen afzond', ' ran zekeren heer Van 
l .. oker~n (De Lochres 2

), V(=lll ecnigc Bruggelingen 
die van den vr, de niet ,,·illende \veten, zich te Sluis 
en te Oostende 'Yaren gaan vestigen, en bijzonder
lijk Ya tl z ker n kapitein J acques Teutelaar, van 
het garnizoen . 

Heer Van Lokeren schreef brieven op brieven 
naar Brugge, Dan1n1e, Oostende, 0111 iedereen 
' an den vrede af t e trekken . Den 22 n1aart 
I S84 schreef hij in het ylaan1sch aan de officieren 
en soldaten Yan laatstgenoen1de stad dat zij de 
burgers niet zouden lastig vallen, n1en zou in 
hunne betaling Yoorzien ; zij 1noest en zich tegen 
de intrede van Chin1ay verzetten, die hen toch 
n1aar betalen zou indien zij zich bij den vijand 
aansloten. ((Blijft U\Yen eed aan de Staten-Generaal 

• 
<< getrou''" : ik heb hen r eeds geschreven opdat zij 
<< u voldoening geven zouden)). Aan den Heer van 
~'Iortaigne, gouyerneur Yan Oostende, schreef hij 
ook n agenoeg in denzelfden zin (2 apri1)3 • Deze 
laatste zond die brieven over tot den Prins·yan 
Chin1ay, de\velke nochtans den 26 maart, van,vegc 
den gouverneur, de kolonellen, kapitein en, lui te
nanten, vendeldragers en officieren der bezetting 
van Oostende een schrijven ontvangen had, \Vaarin 
er stond dat zij getrou\v ,~tilden blijven aan den 
eed \Velken zij hetn gedaan hadden den g oogst 
van het jaar te voren. 

De pogingen om de Oostendsche bezetting in 
de partij der Staten te behouden hadden den 
gevvenschten uitslag. Op het laatste der maand 
april vernatn E. De Severy, een hoo_g atnbtenaar, 
dat eenige soldaten \'an Oostende zekere gevange
nen op belofte losgelaten hadden, zeggende dat 
zij zeiYen niet \visten \Velke partij zij aanhingen. 
Dadelijk schr.eef hij aan den be\relhebber ten 
gunste \~an den vrede ; de bode ontving voor 
ant\voord dat die van Oostende met Brugge geene 
gen1eenschap hadden en dat zij deze stad even 
als de andere steden van Vlaanderen Yoor hunne 
vijanden aanzagen4. 

\\Taarschijnlijk zal de gouverneur van Oostende 

( 1) Zie ook Hooft, Nederlandsche Historien, an11o I S84. - Van 
l\1 et eren, fö .zog v. 

•2) Een Colonel Van L oecre \\'Ordt in de rekening der stad 
Nieupoort x582 (f0 19 v.) genoemd. 

(3)·Zie hooger. 
(4) 27 april 1S84. - Hi]ksarchief. 

later een oogenblik in zijne besluiten ge,vankeld 
hebben. Zulks blijkt uit ecnc bricf,visseling van 
22 of 25 n1ei I S84, 't is te zeggen \V inige dagen 
vóór de kon1st van den schilclknnap uit Brugge, 
gericht tot de Staten der ' ' ereenigdc f.>ro' 1nci ·;n 
en onderteekend door verscheidene officieren der 
bezetting, zelfs door eenige die een paar 1naanden 
vroeger de voln1acht tot de vreelesonder handelingen 
geteekend hadden. \\' ij geven hier den tekst Yan 

dien brief, dien \Yij vonden in de proYinciale 
Archie' en van I\1 iddelburg', en die klaar doet zien 
\vat er te dien tijde te Oostende al otnging2

• 

« l\1 ijnheeren, 
c< Wij en hebben niet n1oeghen naerlaeten U\Ve 

« Ed. hierinede te Yersoucken ende te bidden dat 
« deselYc re gard nen1ende op de listig he praetijeken 
« desvyandts, heuresupposten endepensionarissen 
« dcsen gesien de saecken niet langher en \villen 
<< d elayeren oft vuijtstellen, n1aer nopende het 
« contenten1ent van den garniscene deser stede te 
« liquideren ende off te doen ende te dien eijnde 

~ 

« de cotnmissarissen Yan u~'e E. eerstdaechs hier 
« schickcn, 'vant het is \v:1rachtich dat de voorseijde 
« supposten hen daghelijckx Yervoorderen heyme
« lijck onder de soldaten te segghen ende te stroijen, 
« soo dat n1en nu ooghenmerckelijck can sien \Vat 
« 1nijnheere de Prince van Oraegnen ende de 
« Staten ons nu goets \villen ende soe \vijl. in 
« naerkoen1ende tijden getraicteert sullen \Vorden, 
« daer ons d'eerste betalinge soo langhe tardeert, 
« n1et sulcke ende diergelijcke voortstellen, ,~.raer
« deur te beserghen \Yaere dat se suleken proffijt 
« souden n1oghen doen dat hier \Vederomme een 
« 11ieuwe be1'oerte e11de conunotie soude moegen 
« vallen, tot groeten naecleele des vaderlants. 

(< Maer \vij hopen dat uvve E. jnne desen haeste
« lick ende \vijsselijck in tyts sullen versien. Ten 
« anderen hebben vvij verstaen vuyt den monde van 
« Capiteyn Vos, die daeraff den heere Gouverneur 
« van vValcheren in syn particulier oick adYerteert, 
« hoe dat de heere Van Mortaigne, gouverneur 
<<. deser stede, 1nede onder den peijs van Brugghe 
« soude sijn begrepen, hetwelck hier gheen cleyn 
« dissidentie en sal causeren, besundere daer 
« deselve \ i an l\Iortaigne in vollen crijchsraet 
« opentlijck aan Capiteijn Gilleman geseeght heeft 
<< dat hij sijn goet (groet ?) niet en \Vilde Yerliesen 

(1) « Dy lagen tot de notulen der gecoren raden en Staten ». 
(z) In den loop van 't jaar 1 .>84 werd de Heer van Treslong op 

het be\·el der Staten-Generaal aangehouden, beschuldigd zijnde 
aan den Pnns vanParmade steden Oostende en Sluis en misschien 
Zeeland ook te hebben \villen in handen geven, schrijft KervyJl 
in eene aanteekcning (VI, bl. 575). 
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« 01n een cleyn van denselYen Gille1nan, hetwelck I 
« onslieden gheen cleyn naerdencken en gheeft . 

<< Ende '\vat de Greffier deser stede jegen'-' .. Oerde
<< lick gevangen den v oornoe1nden Capiteyn \ ' os 
« Yersocht heeft (soo -vvy verstane hebben) de st adt 
« t e " ·illen verseeekeren tot behoeff van di e van 
<< Brugghe, ende dat de Yoornoemde Capiteijn Vos 
<< tselve excuserende , Yer claerde daer gheenen 
<< 1niddel t oe te \veten. Repliceerde de Voornoemde 
<< Greffi er dat hy ciaertoe soude \·ersoucken Capi
cc t eyn J acques die h e1n daer jnne sou de 1noegen 
<< assister en . Soo dat egeenssints en dient noch 
« raetsaen1. en es dat 1nen denselven Capiteyn 
« J acques (\vesende een pensionaris des Prince 
c< van Chünay ende den principalen steun van 
« den heere Van Mortaigne) \veclero1nn1e hier late 
<< kocmen, n1aer aldaer opghehouden \Yorde oft 
« anderssints in anderen saecken geetnploieert, soo 
« n1ijnheere de Prince Yan Oraegnien ende de 
« Stat en sullen bevinden te behoiren, \Vant behal
<< ven het groot perij ckel dat deur syn ,, .. eder
cc con1pste hier soude n1oegen vallen, soo en souden 
« \VY oick nin1n1er n1eer in rust en noch oick 
« Yerseeckert \Vesen, gheli j ck de Con1n1issarisen 
<< van u-vve E . hier \vesende by d 'exan1inatie ' ran 
<< voorseiden Greffier Yerder sullen n1oegen ver 
« sta en. J ae sal daerdeur oick n1oegen in t licht 
« koen1en de gantsche hand el ende t gheheel 
« b eleyet van den saecken, \Yaero1nn1e "vij deselYe 
« tot des er t. yt Yoordcr. niet en sullen fastidieren oft ., 

« daern1edc quellen, U\Ve E. ander1nael by desen 
« biddende hier jnne niet t e \villen failleren 1ner op 
<< alles goet insien ne1nen ende de saecken hesten 
« voor sooYelc als jn1n1er s n1oeghelyck \Vesen sal. 

« \ 1\' y sullen 1niddeler tijt allen goet deYoir doen 
« soo '"Y Yolgens onsen eedt ende beloeften tot 
cc voordeelc des lieven vaderlant schuldich syn 
« ende behoiren t e doen, daer jnnc U\Ye E. sich 
« \Yel n1oegen yerseeckeren . Z ullen desen enelighen 
« 1net onse dienst\villighe gebiedenissen in u've 
« E . goede gratien ende bedinghen aen den 
« ahnachti ghcn Godt dat hy U\Ye E . 

« lVIijnhccren, \vel gesperen in lanckdurige, voor
« spocdighe regieringe ende gesonthcij t. 

« \ 'uijt ()isthende haestelijck clesen XXV (~XII ?) 

« l\1 C \ " I 58-t . -
<-. \ T an u \\'C Edel. 
« onclcrclanighc ende \Yacrachtighe dienaren 
« l\4I axin1ilien D e H on1os (?), F ranchois Gillen1an, 

« I)hs . \ fan i\Icetkcrcke , J acque!:> Zutn1an, J. \ 1an 
« l\I clle, J oos Den Hin (l)e \ ;\.'"yne) (?). >) 

Z oo n1en ziet , Yermoedden de Yoornaan1.ste 
officieren der b ezetting dat hun gouYerneur in 
verstandhouding \Yas met de aanhangers Yan den 
vrede 1net den koning , dat er nog verscheidene 
ander e personen onder de bezetting den Yrede 
niet ongenegen \Yaren . En de burgers der st ad, 
\Yelke \varen hunne gesteltenissen in deze ge\Y'Îch
tige on1standigheden ? \\T elke ,, .. as hunne gedachte 
over dit alles ? Daarmede bekon1meren zich de 
schrijvers niet . l\Ien bevond zich in oorlogstijd : 
en toen is het de krijgsvoerende overheid die OYer 
het lot eener stad beschikt. H et is de bezetting 
Yan O ostende die verklaart den vrede te \Yillen 
aanveerden, 't is i ij die haar \VOord intrekt en de 
stad onder het gebied der opstandelingen behoudt . 

, 

E énen Oostendsehen naan1 alleen ontn1oet n1en in 
de lijst der offi cieren ,,·elke \\"ij hooger nl ededeel
den : J an (de) Kien. De Yoln1acht tot de onderhan
delingen n1et den Prins Yan Chünay is door éénen 
burger onderteekend, t e \Veten door Christiaan 
V anhee , griffier der stad sedert den 3 I n1ei I 58 I 1

• 

E n het eenige dat de oorkonden ons oYer hcn1 
\veten te zeggen, gelijk n1en kon1t t e zien, is dat 
hij 01n zijne vredelievende pogingen in het. geYang 
ligt . . . Doch de brief der schepenen van Brugge 
en van het \ rrij e - n1en zal hen1 onder de bijlagen 
en be,vij sstukken vinden - zegt uitdrukkelijk dat 
de burgers Yan Oostende in goede gezindheid 
verkeerden en den Yorst zeer Yerkleefd \Yaren : 
eene \\·oeste en koppige bezetting hield ze onder 
har en d\vang ( << il n 'y ha espoir de reduction on 
<< reconciliatlon volontaire de ce costel , estant le 
« peuple, aultren1ent bon et à sa l\Iajesté fort 
<< affectionné, opprcssé et t~ranniz~ d'une garnisen 
<< si farouche et obstinée » ) . De Nicupoortsche 
schrijver, J acob 1\Iar chant, n1et \YÎen ,,·ij reeds 
kennis genlaakt hebben, zal in zijne beschrijYing 
van \ tlaanderen, ' veinige jaren later Yerschenen 
(r 5g6), dezelfde n1eening ui tdrukken 2

• 

( I J Stadsrekentng . Reg. 37103 van het HiJl<san h ief. fo 5o v.
\rVor d t aangeh aald, a ls ondertcekenaar, tn eene a< te \ an 5 feb. 
1582 (n~' ~65 r 8 van h et Staatsarchief van B r ugge ) en in ecne andere 
\'an 1 2 nov. r 582, bhjkens eene a c te 'an 1:S oogst r 6r 3, Yer leden 
\'oÓr de wet van Oostende (r egïste rs der schepencnkd tner ' 

(21 Op. cit., bi. 79 ~ « Sa<. ro hoc Flanclrire Belgilque bello 
(< 1 Ostenda) tam est obstructa ''all is, propugnaculis, agroquc 
<< su bu r bano per rnar is incil ia, de industria intersecta, 1mpedi tu . 
<< ac ad obsidendum tmpor tuno, ut sit totius FlanJ r ice n oxa atquc 
« spelceurr., non c i,·ium culpa opprcssor um, sed i_bi positor um in 
« prcesidio e\.terorum u. - S r h r ijver dezes bezlt eene koperen 
m edaille. '' aar\·an de een i ge leesbare zijde al boven h et woord 
OSTJ ?\DE, daara nJer het getal 1S79 en nog lager drie s terrekens 
draagt. 
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~ 6. StaatkztJzdige e;z stoffeli;"ke Gevolgetz. 

Hoogst ge,vichtig \Varen de gevolgen van de 
houding der bezetting, zoo"\vel op politiek gebied 
- \vij bedoelen het bestuur der stad en hare 
plaats of rol .in het oorlogsplan der Staten - als 
op dat der stoffelijke belangen, voor de\velke de 
nieu,ve toestand niet voordeelig kon zijn. 

Eerst moeten \vij eene d\Yaling \vederleggen. 
So1nmige schrijvers zetten de n1eening yooruit dat 
de stad Oostende aan koningin Elisabeth \verd ten 
pande gegeven, Yoor de geldso1nmen door deze 
vorstin aan de Staten geleend. Imn1ers toen de 
opstandelingen in de zuiderlijke provinciën, slechts 
Antwerpen in Brabant, Oostende en Sluis in 
Vlaanderen tneer bezaten, zagen zij zicl1 nogmaals 
genoodzaakt hulp en bijstand van vreemde tnogencl
heden te verzoeken. Eerst stelden zij de inlijving 
der Nederlanden bij Frankrijk voor aan koning 
Hendrik III, met de onmiddelijke inbezitnen1ing 
van Oostende en Sluis voor gevolg : doch de 
Fransche Vorst \Veigerde. Vervolgens \\'endden 
de Staten zich nog eens tot Elisabeth, wier zede
lijken en stoffelijken bijstand zij herhaaldelijk reeds 
hadden genoten en die niet beter vroeg dan eene 
gewichtigere rol dan vroeger in de beroerten der 
Nederlanden te vervullen. 

De stad Oostende wordt genoemd onder de 
steden van Vlaanderen die den 20 n1ei r585 hare 
voltnacht schonken aan Noël De Caron, ge,vezen 
burgemeester van het Brugsche Vrije, 01n Elisa
beths hulp te vragen. Deze laatste beloofde Sooo 
man voetvolk en rooo peerden te zenden, waarvan 
de onderhoudskosten door haar zouden voor
geschoten '\Vorden. De stad Oostende of de stad 
Sluis zou haar ten pande gegevèn worden, zegt 
het voorloopig verdrag van 2 oogst r585. Doch 
in dat van ro oogst is er van Oostende geen spraak 
meer en ook niet in de bekrachtigingsbrieven 
wegens de Staten, in de Staatsarchieven van 
Londen be\vaard. De tvvee steden die te dien 
einde in de handen der Engelsche vorstin geplaatst 
\Verclen, waren Vlissingen en Briel ; hetzelfde 
greep plaats 1net het kasteel Ran1mekens in het 
eiland W aleher en. Dat Oostende ge ene borgstad 
\Vas \Vordt stellig verklaard in een besluit der 
Staten van Zeeland, van 7 juni r5go. Den r8 juni 
r6o-t is er \Veer spraak Yan een voorstel strekkende 
tot het aanbieden aan de Engelsche regeering, van 
Oostende als pandstad ; doch n1en \Veet zelfs niet 

of dit aanbod \Yerkelijk gedaan \Ycrd. Het is \Vaar 
dat tusschen rS87 en I6oo de stad Oostende onder 
het bevelhebberschap stond van eenen Engelsehen 
gouyerneur, en door eene Engelsche bezetting be
\Vaard \Verd: alhoe\\yel de onafgebroken aan\vezig
heid van Engelsche \vapenlieden niet bewezen is. 
Zelfs ziet n1en de Engelsche vlag boven die stad 
op eenen Engelsehen plattegrond van Oostende, 
dagteekenende Yan het jaar r5go. Doch de Engel
schetroepen alhier in bezetting 1naakten eenYoudig 
deel Yan het hulplegert, door Elisabeth naar de 
oproerige provinciën gezonden. De eischen cener 
goede regeltucht onder de soldaten dier natie 
kunnen V\7el een reden geweest zijn, 0111 die alleen 
onder het bevel Yan eenen Engelsehen gouverneur 
te plaatsen. 

Gedurende bijna gansch den tijd dat Oostende 
aan het gezag der Noordsche provinciën onder
\VOrpen vvas, \Vas het bestuur dier stad gen1engd: 
zij werd geregeerd door de koningin v-an Engeland 
en door de Staten der Vereenigdc Provinciën. De 
krijgskundige gouverneur '"ras doorgaans een 
Engelschn1an, door de koningin aangeduid en 
aanveerd door de Staten. De bezetting \vas al of 
gedeeltelijk uit Engelsehen san1engesteld. l\1cer
malen immers treft 1nen daar Zeeu\vsche compa
gniën aan2

• De monstering der bezettingstroepen 
\Vas aan t\vee con1missarissen toevertrou,vd, ,,·aar
van de eene door den Engelsehen gouverneur., de 
andere door de Provinciën benoen1d 'vas. De t\~'ee 
« commissarissen der vivres >> \Yaren aangesteld 
door de Staten. In r5g5 \Varen het ·PIETER KIEN', 
Oostendenaar, en Miehiel Ever,vyn. De kosten 
van onderhoud der zee- en yestings\Ycrken evenals 
de soldij der gouyerneurs en der soldaten \Yaren 
allen ten laste der Staten-> . 

Voor alle burgerlijke zaken bleef de stad onder 
de gehoorzaa1nheid der Generale Staten der Ver
eenigde Prov-Inciën. De \Yet \verd ten jare r 587, 
krachtens besluit Yan <.len Raad van Staat yan 

(1) Deze uitdrukking kotnt voor in de << Notulen der Staten van 
Zeeland», jaar I5g<"', bl. 16B. 

(2) Zie Notulen, r5g5' (bl. 2eJ), 1Sg6 (bl. gg), r5g8 (bl. g5 en 291). 
(3) Wij verzenden, voor de bewijsstukken en bronnen, naar onze 

monografie : << La ville d'Os1nzde fu.t-tlltt rtnzise e11 gage à la Rehrt 

d'A11glete1'1epar les Provi11ces-UnitsP Uitgegeven in de A11nalts dtla 

Soclété d'Émulatlo11, 1898, 
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3 septetnber, vernieu,vd door den Heer Van 
Schoonc,valle (Sconatnille ?), bijgestaan door 
eenen afgeveerdigde der Adtniraliteit of van 
ZeelandT. Ten jare I58g "\Verd deze taak toever
trou,vcl aan Joris Matruyt en Hendrik De Co u tere, 
gc\vezen griffier der stad Sluis . Doch deze \Vei
gerde dit aanbod en n1en noemde in zijne plaats 
Ch. J acobsen, lVIarten Boon1 en Corben(?), Balju\v 
derzelfde stad. Die an1btenaren tnoesten terzelfder 
tijd de stJ.dsrekeningen afhooren en onderzoeken 
over de jaren IS84-IS88 . De ,,·etsvernieu\Ying \.verd 
in de Yolgende jaren eenigszins Yer\vaarloosd, 
gelijk het schrijYen van die van Oostende, in rSgz 
en I5g3, het be\vijst2

• Den 6 juli van laatstge
noen1d jaar besloot de Raad Yan Staat de \Vet van 
Oostende nog voor een jaar te laten zetelen 
« sender prejudicie der stadts privilegien ofte 
gerechticheden >> .In het jaar r6oo zijn l1et Chan1ont 
en Heyns die naar Oostende gezonden \Vorden om 
de \Vet te vernieu\ven en de rekeningen op te 
ncn1en3 • Slechts "\Yeinige namen Yan Stadsregeer
ders in dit tijdvak (rS8I-16o4) zijn bekend . Onder 
de burgen1eesters vinden \vij ]\l icolaas T lzassalon, 
in de jaren I 5gz4 en I6oo5 ·; PrETER J(rE~, buiten
burgen1eester in I5gi, die in dien tijd ook het 
ambt van licenttneester Yervulde6 en den 24 1naart 
I 5g5 tot algemeen Comn1issaris der « vivres » en 
« an1n1unitie » in het leger \verd aangesteld?. Zijn 
zoon NICASIUS KIE)J volgde hen1 in deze laatste 
betrekking den 20 mei I6oo op8 • Een CoRNELIS 
KIEN, \Vas burgemeester ten jare I6oo9. Wij 
kennen nog den naan1 van eenen voorschepen V er
helle, in I 602 als zulks aangehaald 10

• Gillis H ara 
of Ora ko1nt meern1alen voor in de hoedanigheid 
van burgetneester van Oostende - al\vaar hij ook 
een der twee toezieners of « controleurs >> van den 
(( treyn ende fortificatiën )) \\~as Ir - in de beschri j
Ying der belegering en in de Notulen der Staten 
van Zeeland 12

• Een der laatste burgen1eesters 

(1) Rijksarchief te 's Gravenhage, Resolutiën van den Rdad \"an 

State. 
(2) Ibid. Rcsolutiën van 19 juli 1592 en 6 juli !59.3. 
(3) Resolutie van 2 maart. 
(4 ) N otulen r5gz, bi. 58 ( 3 april) ; bl. r3~ ~ 6 mei ' . 
!5) N otulen 1600 , bl. 274 · 
( 61 Zie bl. 237. 
(7) Besluiten van den Raad van State (Commissieboeken; Rijks-

archief van Nederland). 
(8 ) Ib. Fleming, bl. 539. 
(9) Fleming, bl. rJ5. 
(10) Notulen r6o2, bl. 28. Bl. 49 is er spraak van eenen «Van der 

Helle ». 
(11 ) Fleming, bl. 339. 
(12) Fleming, passun. Notulen I3 februari 16c2. 

vvas Ch1"istoffel Glzyselinck, zoo wij in ons «Woord 
voor af» gezien hebben1

• Het is hoogst hvijfel
achtig dat Hora2 en Thassalon onder de eenigs
Zlns oude Oostendsche fatniliën dienden gerekend 
te vvorden. In r5g5 was Maillaert Martins Balju\.v. 
In februari I5g6 vervulde zeker Van der Capelle 
dit an1bt3 • C. Van Hee \Verd als griffier der Stad 
opgevolgd, schijnt het, door P. M allieu, \VÏens 
naan1 \vij onder eene acte van 28 october I586 
aantreffen4, alsook onder t\vee andere van de jaren 
r5go en ISg25 • Wat het a1nbt van Pensionaris der 
Stad aangaat, J ACOB ÜLIVIERS kon1t nog voor in 
eene acte van 28 septe1nber I 58 I 6 • Hij stierf ten 
jare I5go; of hij eenen opvolger had, is onn1ogelijk 
te verzekeren. 

Zooeven drukten \vij de meening uit dat, na de 
1nislukte poging tot verzoening in de eerste helft 
van het jaar IS84, de uitwendige geschiedenis van 
Oostende op den voorgrond treedt. De stad \vas 
sedert dit oogenblik noodzakelijk een voornaan1 
uitgangspunt der vijandelijkheden ge,vorden, die 
slechts n1et de driejarige belegering een einde 
zouden nen1en... Voor de alzoo in de schadu,,,.. 
geplaatste in\vendige geschiedenis der stad, \Vier 
zonderling politiek regiem gedurende de laatste 
jaren der XVIe eeU\V \VÎj hebben afgeschetst, 
loop en de oorkonden niet over, doch het weinige 
dat zij over den toestand onzer ,.stad gedurende 
die jaren laten verne1nen is vvelsprekend genoeg 
om onze stelling te rechtveerdigen. De val van 
handel en nijverheid -waar de werking der \vater
geuzen maar de voorrede van was - en de uit,vij
king van een aanzienlijk getal ingezetenen \Varen 
de stoffelijke gevolgen der bestemming \V elke thans 
aan Oostende beschoren was. 

Het schijnt imn1ers dat de beloften van soldij 
betaling, gedaan om de bezetting van Oostende al 
de zijde der Staten te behouden, niet of,vel niet 
ten volle ver\vezenlijkt vverden. De toestand bleef 
----------------------- -

(I) Bl. 18. 
(2) Gillts H ora, te Sluis woonachtig, schijnt het, komt voor in 

eene acte van 21 juni 1613 (Reg. '16:n8, fo 355 v., Staatsarchief 

Brugg-e' . 
(3) Notulen I595, bl. 334 ; r3g6 (1 feb. ), b l. ó3. 
(4) Staatsarchief te Brugg e, Reg. nr 16218, fo 47 v . 
(5) Stadsarchief, wetsregisters. - Onder datu1n van 26 maart 

r6ro ,·indt men tib .J eene a cte waarvan gezinspeeld wordt op 
eene andere van 3 december 1583, onderteekend d oor zekeren 

Wueyts (?). 
(6) Wetsregisters van Ocstende (7 december I6I3). 
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eenjgen tijd voortduren. Ziehier hoe Jacob l\1ar
chant, toen schepen Yan het 'Trije van Brugge, 
in eenen brief aan den Landvoogd, Yan r3 juni 
1S84, den toestand te Oostende beschrijft: cc ••• alles 
gaat nog op denzelfden Yoet YOort. \~lat de ver
sterJ,ingcn aangaat, er is gebrek aan zoet vvater, 
penningen en le,·ensn1iddeJen. Niets ko1nt er daar 
a~m, 'Yant kooplieden en zoetelaars zoeken die 
geld- en tuchtlooze soldaten niet, die eenige schepen 
Ül beslag g nomen hebben, zonder schadever
goeding ... l\1en schijnt 1"'eutelaar jn Holland op te 
houden ter oorzaaJ~ Yan dezen roof1

• >> Het geYolg 
hicrYan ,~vas dat de burgers van Oostende, te 
beginnen nJet de voornaanJste handelaars en ree
ders, een Yreeclzan1er en rustiger oord zochten, 
'vaar hunne huizen en schepen niet alle oogenblik
kèn geYaar liepen de prooi te ,\·orden der buiten
sporigheden der bezetting. 't Is hetgeen I-looft 
zegt : « en Yelen, zoo van de 1nagistraat als aan
<< zienbare burgers, hadden nu den schrik gevat 
<< en zoohaast Yan daar ge1naakt2 

)) • Adn1iraal 
1 ... reslong, naar Oostende gezonden o1n onderzoek 
te doen, Yertelt hij voort, vond daar alles in de 
vvar ; de 1noed ,,·il der soldaten, ten geYolge Yan 
het Yertrek van regeerders en poorters, \vas zoo 
hoog gestegen, en de tucht zoo veyvallen, dat zij 
straffeloos, 01n een klein genot, de huizen schon
den of neder,vierpen. Onder de onderrichtingen 
voor den kapitein en gouverneur van Oostende, 
gedagteekend g mei I S84, lezen 'vij dat n1en den 
Prins Yan Oranje en de Staten Yerzoeken 1noest 
een uitdrukkelijk gebod uit te veerdigen, dat de 
burgers die sede1't een jaa1'· Oostende verlaten 
hadden, binnen hunne stad n1oesten terugkeeren 
en aldaar verblijven zooals voorheen : 1nen zou 
hun allen redelijken bijstand geven tot het vreed
zaanl en rustig uitoefenen van hunnen handel, 
ge1ijk n1en ten opzichte der gebleven in\voners 
gedaan had3• De straks aangehaalde schrijver ver
haalt dat het den adtniraal Yeel moeite kostte 0111, 

·- - -
, 1) Zie onder de Bijlagen. 
(2 ) P. 1-Iooft's N ederlandsche bistori en (Amsterdam, r656) anno 

1584. 
(3 J (( I tern de su pplier à son Excellence et Messeigneurs de vou

(( loir jncontinent par commandement expres faire retourner les 
<< bourgeois s estant ahsentij et :retiré de ceste viHe des un an ença, 
cc ponr icij tenir leur residence comme du passe, jusques l'on don
(( nera tout raisonnable support et addres pour paisiblcment et en 
<< r-epos faire leur traffique et marchand i se, comme l on faict a ceullx 
(c ij estant presentement. >> 

Onderrichtingen ,·oor den kapitein en gouverneur van Ovstende 
g-ezonden naar de Staten-Generaal, den Prins van Oranje en de 
Staten van Zeeland, 9 mei 1584 (p:r:c:.winciaal archief Yan ~1idc:Jlel

burg). 

door het aantasten der ,, .. ederspannigen en \Veife
lend n, en het ver,,.risselen der vendels, de orde te 
herstellen en dat zulks zelfs zijn leven in gevaar 
bracht. Hij gaf de knechten eene n1aand betaling, 
'vaarop zij 111onsterden en nieu,ven eed Z\YOeren. 
Bovendien heval h1j den krijgsraad het aanrichten 
van alle schade hij tron1n1elslag, en op den hals, 
den ban of op andere straf te Ycrbjeden en gelastte 
hopn1an of hoofdn1an ~1orquin tnet het beYel in 
zijne af,yezigheicl. 

\ Tolgens Hooft zouden die 1naatregels de terug
konlst der uitg \Yeken burgers voor gcYolg gehad 
hebben. De door ons geraadpleegde oorkonden 
zijn niet zeer geschikt 0111 die be,vering te bevesti
gen. De burgers keerden niet terug, ten\vare 0111 

'veldra nog eens, doch elitinaal voor goed, hunne 
tnoederstad vaar,ve1 te zeggen. 

De bevolking bleef aan de geyo}gen Yan het 
'vangedrag der bezetting blootgesteld. Tuchtloos
heid 'Yisselde af 1net 'van bestuur. In de tnaancl 

februari r587 '''"erd er in de vergadering der Staten 
Yan Zeeland arg,,·aan uitgedrukt nopens de getrou"'
heid der Engelsche bezetting van Oostender. In 
de 1naand n1ei van hetzelfde jaar \verden door de 
bezetting dier stad verscheidene Hollandsche en 

Zeeu\vsche schepen « angehaelt2 )>. Onder de 
oorspronkelijke hrieYen be\vaard in het British 
1\1 useun1 vindt 1nen een en ongeteekenden brief uit 

Oostende, 14 tnaart I 587, deels in cijfer geschre
ven, 'vaarin er te lezen staat « dat er oneenigheitl 
ontstaan is tusschen den Gouverneur en de kapi
teinen. De soldaten '"orden n1oed,vDlig. Zij hebben 
dit jaar geen goddelijke diensten noch regeltucht 
gehad. De stad is zeer Z\vak. Het is noodig J...,onl 
\Villoughby te zenden otn deze \vanordelijkheden 
te breken3 )>. In april I58g vertoonde de Balju''" 
van Oostende den Staten van Zeeland « het sober 
toezicht » dat aldaar op de « generale tniddclen ,, 
\Verd genotnen: so1nmigen gebruikten die tniddelcn 
voor eigen voordeel4 • In den aanYang Yan het jaar 
1S94 tnoesten de Staten van Zeeland zich haasten 
eene n1aand bezoldiging te zenden naar de conl

pagnie ruiters van kapitein Bruz, in bezetting te 
Oostende, die intusschen bij de burgers yccl 
schulden had ge1naakt. Men riep die con1pagnie 
uit Oostende terug : doch het vertrek 1nocst 
geschieden « 1nette Jninste foule van de borge-

(1) Notulen, 1587, bi. 41 {4 feb.). 
(2) Id., !587, bi. 11S .. 

(3) Beller.oche, b1. ~5. 
(4) t<... dje de zommige t'hunnen pfoffycte employeren ende 

<c quycts<.:helden. » Notulen, x589, bl. 26-27. 
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rye' n. In november r5g5 hoorde men klachten 
nopens het gebrek aan regeltucht onder de Engel
sche soldaten te Oostende2

• 

In de plaats van Admiraal Treslong was Mar
queUe als gouverneur aangesteld geweest3 , dewelke 
den 12 januari r5874 door eenen Engelsehen 
gouverneur, ridder John Conway werd vervangen . 
Deze laatste moest, tot voldoening der burgers, 
door koningin Elisabeth den II oogst rSgo afge
steld worden5 • Zijn opvolger, sir Edward N orrits, 
wiens benoeming door die van Zeeland bestreden 
werd6 , .bestuurde beter, volgens de verklaring van 
burgemeester Thassalon7, doch trok zich, door eene 
zekere streving naar onafhankelijkheid, menig 
geschil met de Staten op der1 hals8 • 

Van zekere beteekenis is het feit dat, zeven 
jaren na de mislukte poging tot verzoeping, de 
visschers van Oostende vanwege de Generale 
Staten eens de toelating vroegen om de hoeveel
heid visch, door hen met << vier hunner p;nken en 
eenen doggeboot >> aangebracht, die de behoeften 

( r) Notulen 1 J94 (januari) bi. 2 t, 24, 49, 5o, 5r. Een sterke vloed 
(jan. I Sg4) kwam de lasten der burgers nog vermeerderen. 

(2) Notulen, 16 nov. I5g5 (b i. 299). Brief der afgeveerdigden: 
« .. . dat het stond! te bedeneken oft het proffylelick was te doen 
« monsteren de Engelssen tot Oostende, terwylen zy nyet en 
« öbedieerden ; dat nyet raedsaem was gevonden alnoch eenich 
« crychsvolck binnen 0 . te zeynden. " 

]3) Corresp. du Ca.rd. D e Gra11velle, XII, bi. 234-5. 
(4) Rymer, 1, bi. 3o. - Rijksarchief van Nederland, Notulen 

van den Raad van State, 1584-r6oo. Men noemt hem hier ook 
<c superintendent »der bezetting van Oostende. 

(5) « Forthebetter satisfaction of the Bnrgesses and Inhabitants 
« of the towne of Ostend » (Rymer, I, bl. 4-1). 

(6) Zie gezeide monografie, bl. g. 
(7) Notulen I5g2, bi. r3r (6 mei ). 
(8) Ib., I5gr, bl. 3v3; I5y2, bi. 56, 58, go, II4, 13o, r3r; I5g5, 

bl. 299, 334; I5g6, bl. 63, 71, 92, g5. De teksten zijn niet zeer 
klaar. 

der Stad overtrof, naar de nabijgelegen kwartieren 
des vijands te mogen uitvoeren tegen betaling van 
het licentrecht', te storten in handen van PrETER 

KIEN, buitenburgemeester n of burgemeester «van 
den courpse >> van Oostende2 

• • Men was verre van 
de cijfers van het jaar r58o! H et verval van handel 
en nijverheid, met de watergeuzen begonnen, 
werd dus voortgezet en voltrokken. Zoo legt men 
de ongunstige wijze uit op dewelke eenige schrij
vers der Belegering ons de stad op dit tijdstip 
afschilderen3 • Indien wij nu de archieven raad
plegen der Zeeuwsche steden, die ons verder in 
dit opzicht goed te pas zullen komen, daar vinden 
wij het bewijs dat de aanzienlijke burgers van in 
r58o reeds de stad verlieten om zich in een vreed
zamer gewest te gaan vestigen. 

Wat er van de uitgewekenen geworden is, is een 
belangwekkend punt waar wij de verhandeling 
van sparen voor het laatste hoofelstuk van dit 
werk. Nu moeten wij van de rol - de droevige 
rol - spreken welke Oostende, als de eenige in 
de macht der opstandelingen gebleven vesting, 
voortaan vervullen moest, eene rol die aan de uit
wijking der bevolking niet vreemd was en die eerst 
tot de blokkeering, vervolgens tot de driejarige 
belegering zou aanleiding geven. Oostende was 
geene handelsstad meer : het was eene sterkte 
geworden of liever, om met de kronij kers des tijds 
te spreken, een roofnest. 

(r) Notulen der Staten van Zeeland, I5gi, bl. 206 (29 october 
1591), 212 (5 nov.) 

(2) Ib., bl. 214 (7 november 15gr) en ~58 (brief der. Staten van 
Zeeland aan den Gouverneur van Oqstende (7 nov.) 

(3J Zie hooger bi. 127 . 

• 
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§ I. De Vloed va1i I584. 

<< Met behulp dei· bezettingen ,,an Oostende en 
Sluis zullen wij bijna geheel Vlaanderen zoodanig 
in onze 111acht houden, dat de 1neeste steden in 
den uitersten nood ge1·al, en zullen. Dooi· l1ct door
snijden der dijl,en, zullen wij uit 011ze liggi11gen 
0111nogelijk l,unnen ,,erjaagd ,vorde11 en de vijand 
zal zijnen tijd, zijn geld en zij11 leger , 1erl,,visten 
1net zull,s te beproeven. Tegen Vlaanderen moeten 
wij bijzonderlijk onze l, rachten richten, daar die 
streek door hare ri,1ieren en ha,1ens de zekerste en 
te,,ens ool, de rijl,ste pro,,incie is onzer , 1ija11den. 
Zoo zou 1ne11 kunnen de getrou,v geble,·en pro
,,inciën onophoudelijl, scl1ade toebrengen, zonder 
te 1noete11 slag le,1eren, en den 001·log op 's ,,ijands 
bode1n ,,oeren. >> Aldus schreef Marnix Van Sint
Aldego11dis - de gewezen burge111eester , ,an Ant
werpen, die deze stad aan den Prins van Par1na 
ove1·gaf, juist op het oogenbliJ.;: dat, ten gevolge 
der o,,ereenko1nst 1net Elisabetl1, 500 Engelsche 
soldaten te Vlissingen wa1·en aangel,01nen - aan 
deze laatste vorstin, sp1·el,ende o,,er de middelen 
om tegen de Spanjaarden den oorlog te ,,oeren. In 
deze la11ge , ·erhandeling, de,vell,e ,,olgens Ker,,yn 
de Lettenho,·e, die dezel,•e aan het licht heeft 
geb1·acht, omstreekc: T 'i86 zou opgesteld geweest 

zijn', treedt de schrijver in eenige bijzonderl1eden 
nopens de stad Oostende. 

Wij 1noeten zorgen, schreef hij, voor de zee
steden en te dien einde ten spoedigste uit,,oere11 
wat e1· voor l1et behoud van Oostende is besloten 
geweest, na1nelijk het oprichten van een kanaal, bij 
1niddel van l1et,,,elk, k,vamen wij de lage stad -
daar1nede wordt hier ongetwijfeld de Oude Stad' 
bedoeld - te ,,erliezen, wij niette1nin de bezetting 
zouden l,unnen onderl1ouden en vernieuwen. Het 
is i1nmers te voorzien Jat, zoo de vijand verplicl1t 
wordt zijne 1nacht in Vlaanderen te brengen, l1ij 
zijnen tijd in eenen aanval op Oostende of OJ) 

Sluis zal gebruiken3 • Zonder moeite raadt me11 

wat de schrij,,er dezer verhandeling beoogde : flc 

( 1) Kervyn de Lettenhove. Docume,,ts inédits, bi. z44. 
(z) Zie hooger bi. 147. 

(3) « Now to doe that, it is needfull to provide wel! for the 
« townes bordering on the sea. To wbich purpose, that ,,·bieb 
,, hath bene decreed for the safctie of Ostend, should "'ith all 
« diligence be put in execution, tl1at is to make there a ,bancll 
« by which, though tbc lower town vere lost, yet we might ha,·c 
cc meanes to vittayle and refresh !hem againe. So much the 
« rather, because we may ,veil presume that, if tb' enemy i,e 
c, constrayned te bring bis forces inte Flaunders, he ,,·ill ,,·ithout 
« dowbt bestow his time upon some 'exployt either upon 0 .;tenJ 
,, or Sluse ,, (BI. ~89). 
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benuttiging der doorsnijding d er oostdt1inen, dicht 
bij Oostende: ee11 maat1·egel die , scl1ijnt l1et , sedert 
eeni gen tijd reeds aan de dagorde stond . 

I111111ers in l1et fransch boel,je ,,,aa1·,,an ,vij 1100-
ger de gelegenl1eid gel1ad hebbe11 te sprel,en, leest 
111 en dat gou,,erneur Chimay de uitvoering belette 
, ·an !1et pla11, l1et l,a111p , ·an Alexander F arnees 
,,óór Oostende ( r 583) bij 111icldel der doo1·snijding 
,,an de11 Breede11edijk te o,,erstroo111en'. 

D e doorsnijding der duinen t en ooste11 der stad 
Oostende - ee11 belangrijl, feit, ,vaar ,,1 ij reeds 
111eer111ale11 op gezi11speeld hebben in ons Eerste 
Deel 2 en dat tot heden toe 110g 11iet grondig 011der
zocl1t is ge,veest, ,vo1·dt i11 de a111btelijl,e stul,l,e11 
- des tijds de << co11pitre3 )) , ooi, nog << le troit4 ,,, 
en i11 latere oorl,011clen de << , ,loeiing )> geheeten. 
Zij greep plaats ten jare r5 845 en bracht de zoo
ge11aa111de Geule - in l1et latijn Gitla - t e,veeg, 
ooi, so111s bij t egenstelli11g 111et de ,vestha,,en of 
iuestge11le, de Oostge11le genoe111d, ten ooste11 der 
stad, dew ell,e na l1et beleg ,,,erd i11gedijl,t6 en 
011ze l1uidige l1a,1en ge,,,orden is . Aanzienlijl, 
,,,are11 de ge,,olgen dezer gebet1rtenis. Eeu,ven 
la11g l1adden de in,voners ,,an Oostende en ,,an !1et 
0111liggen,_le al !1unne l,1·achten i11gespannen 0111 de 
,,,oede11de zee, altoos genegen in !1aa1· oud bed 
teru g te geral,e11, bi1111e11 !1are palen te l1ouden. 
De zoolang e11 zoo duchtig ge,·reesde doorb1·aal, 
, ·an dijl,e11 en dt1inen g1·eep 11u plaats als 111aatregel 
, •a11 J.:1·ijgsl,u11di g bestut1r. Dooi· geene ]1inderpale11 
111eer ,,,eclerl1ouden, o,·erstroo111de de zee al het 0111-

-- --- -------

111 Zie bi. 23 1, I-Jistoire vé,itilble, e11z. « . .. Ch in1ay empccha qt1e 
cc devant Ostende on ne mit crexéct1 tion la résolu tion de nO)'Cr Ie 
cc ca,np de sa majcsté par la rupture et co11p t1rc de la Bredene

" Jijck. » 

121 BI. 16 e11 67. 
(3) l3rief Yan Ch. cl°.-\renberg· aa 11 .-\.lexander Far11ees (Cadsant 

2 .1 oogs t 1587 , I~ijksarchief, L !asse n •· 260) : « . . . Drog-o d Avila 
" escri J) t que ce11lx d Ostcnde besoignent a ung fort aux dunes 
« vers :Nioport . .. Ce lluy de la cofpu,-, Ie caJJi tai11e Lacr oix m asseure 
cc <JUY nes)' l>esoig·nc "· Dezelfde aan denzelfden (17 oog·st 1587) : 

"11 türogo d'Avil~ 1 ,n cscript que I c11ne1ny faict deulx fortz _a 
cc Ostcnde l un a la copp11 1·t du dicq vers Bli111c/1e11be,·gi,,, l'aultre su r 
« les d unes ,·ers :N ic u port ... n Zoo ook Lamot te ( zie verder, a 0 1 586). 

(f) l' ransc l1 verhaal der belegeri11g·, fu 11 6 v. 
(5 1 Zoo leest me11 op eene kaart in het Brug·sche Staatsarchief, 

11 1· 2.5: « Beterdinghe op het be,vys van den o mmelooper der 
<t ,va terynghe Ya11 s heer \ \T ou tern1ans d 1anno r 559, S)'11de 25 jaeren 
(< YOOr Je vloeijinghe .. . ~i ett \ve ommelooper va11 den groeten }Jül

" Jcr van BreeJene 1707, sij nde 123 jaeren naer de vloeijeng·he ... n 

Andere tekst : « . . . \ ·\'ou termans door het zee,,·ater is commen te 
« over,·loeijen , tc11 su lcken effec te dat meest alle de gescheyden 
« van de la11den b)' den eersten voorseijdcn o m1nelooper beroopen 
« teene,nael verduystert e11de onsienelyc k sij n ge,vorden n (1776). 

\6) Staatsarch ie f Br11gge, Reg. 6 f3, fo 101. Inventaire somm . 
Jes archi,·es du D épart. du Kord, II , bi. 324. 

• 

liggende en 111ettertijd gingen duizenden ge111eten 
land ,,erloren. Daarom ,vordt deze gebeurtenis de 
<< , ,]oeiing , ,an 1584 ,, geheeten. 

De groote water111assa die t,,,ee111aal daags ve1·
scl1eidene uren g1·ond l,\\'a111 bedel,l,en, geenen 
anderen uitweg hebbende om in- en uit te gaaq 
da11 dezen doorgang, ten oosten der stad, tusscl1en 
de , 1ersterl,ingen en de duinen, groef daar n1etter
tijd eene diepe kreel~ die , met beht1lp ,,an de 
Oostendsche vVaterga11g, de,,·ell,e eene l,reek 
,verd, de Sinte-Catl1arinakreel, genoe111d, zich in l1e_t 
binnenland in eene 111enigte l1ulptal,l,en , ·erdeelde, 
,vaar zij den sta111 en de 111onding ,,an ,,ormde', 
zoo als de Ctt)isers · Creqite, de Sa11dt c1'eq1.1e2

, de 
Gai•elooze kreek3 en de K eig1iaertk1'eek ; deze t,,:ee 
laatste zijn ten deele nog in ,vezen . Meer dan een 
weg veranderde in eene ],reel, : << uutwech dat nu 
,, een crecl,e es ; an den l1ee1·,vech ,,oorse)rt dat 11u 
,, een crecl,e es >>, leest 111en in eenen 0111111elooper 
d er W outer111answatering4. 

Dat de Gavelooze !,reel,, san1en 111et de 
N oordheede, gedurende , 1e1·scheidene jaren na 
de belegering, tot ;i.an de oprichting d e1· , ,aart 
,,an Plasscl1endale naar Oostende, tot ,vaterweg 
,,erst1·el,te, l1ebben wij in ons Eerste Deel reeds 
gczegd 5 • Op eene oude l,aart , 1a11 het 0111liggende 
,,an Oostende, in de XVIIc ofwel latei·, naai· eene 
, 1roegere !{aart van c.leze eeu,v geteel,end, leest 
111en : << de gau,,•eloose c1·eecl,e wylent eenen 
,vatergancl, . >> 

Aan dien vloed is ooi, het ontstaan ,,a11 L isse-
11101'1'is toe te scl11·ij,1en, ,~raar,,an de naa111 eigen
lijl, niets anders beteel,ent dan 111oeras 111et liscl1 of 
riet begroeid6 . De zee ,1oerde l1are watere n tot op 

i 1) A. I3elpaire, t. a. l'· · bi. 5 . 
(:,) Ilijlcsar cl1 ief, H S. plattegronden, n 1· 92 . Platteg·ro11d van 

Ooste11de, \·an het begin der XV IIc eeu\v. 
(3) cc Ces I:viess:eurs sç:a,•ent qu'anciennement il n 'y avoit ni 

« crecque ni ino11dations pour Ie petit port d·Ostende tel qu'il étoit 
« alors, il s'entretenoit par la petite l perlée et autre l livierettcs 
« dont les Ecluses étoient dans la ville meme, que la crecc1ue 
« Gauloose n 'a co1nn1encé JJar une branche de l'lpcrlée, que 
« lor squ 'on a ouver l u11 n ou,·eau port à !'oost de la ,·ille, qt1e cette 
,, c re-::quc n'a fait gu·aug,ncnter dcpuis par l'effet des differentes 
« inondaticns qu'on a formé pour Ie dit port ... (Observati ons sur 
« les objecti ons de I:vi essieu rs Jeanti, De Fretiere & Arnaud, à 
« Du11kerque contre Ie ~.1émoirc du Colonel Spalart, du 15 I:vlai 
« 1753, sur un Project pour des nouvelles Ecluses à Ostende) n 

(4) Van het jaar 1626. 
(51 BI . 66. 
(6) l(erkrekening . Breedene 1754 , f0 61: «landengelegen in het 

« Schorre genaamt Lijsken Morres; h et Schorre gcnaemt Lijsk, 11 

« !,101·rts; Schorre genaemt Liske Mor es, vloeyende sedert den jaere 
« 1.'iS4 , n zegt eene aanteekening op de aangehaalde kaart ,·an het 
Staatsarchief ie Brugge. « Lisk, !,1 oris ... eet endroi t est co nstam
« ment inondé en tcms de hat1te marée n (Tekst ,·an 1764) . 
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het aebied van )\1ariakerke, Steene, Breedene, 
Leffinghe, Snaeskerke en Oudenburg1

• In zijn 
verslag van het jaar r628 verklaarde de Bisschop 
van Brugge dat er t\\ree parochiën der Dekenij 
van Oudenburg met hare kerken - Steene en 
Snaeskerke \vellicht - onder \vater stonden en 
door hare in,voners verlaten \Varen2

• Bisschop 
Rodoan, die eenige jaren vroe~er een merk\\'eerdig 
vers1ag 0\7er den staat van zijn bisdon1 opstelde, 
in 1607, zei dat het klooster van Sinte-Goeielieve 
, ran Ghistel - \vier zusters sedert lang zich te 
Brugge hadden gevestigd - het n1eeste deel van 
zijn inkomen door den oorlog en door de oYerstroo
ming der zee\vateren verloren had~3 • Groot ook 
schijnen de verliezen ge\veest te zijn der Sint
Donaas-proostdij, door dezelfde oorzaak4 • 

In eene oorkonde van 1608 lezen 'vij dat er den 
tweeden Paaschclag van het jaar r6o6 een hooge 
vloed en algemeene overstrooxning, gepaard 1net 
een ge,veldig on,veder, plaats grepen, die drie 
dagen lang duurden en door de\velke 1neest alle 
vruchten « overvloeid » of door de zilte versmoor
den en een groot getal beesten· vergingen, zooda
nig dat de boeren der 01nliggende gen1eenten in 
het Ca1nerlinksche en in andere an1bachten meest 
al hun vee in andere ge\vesten n1oesten yoeren, 0111 

aldaar onderhouden en gevoed te \YOrden, ter,vijl 
son1mige landslieden het hunne verkochten, on1 
dezelfde reden. Een mat1 die sedert veertig jaren 
in het k\vartier van Oostende \voonde, verklaarde 
nog nooit van zulk eene o,·erstrooming getuige 
geweest te zijn. Wij drukken het stuk "\vaaruit \vij 
d'eze bijzonderheden trekken, onder de bijlagen. 

Luister hoe een ingeniaris der zeventiende eeu\v 
den staat van zaken beschrijft, zooals hij \Vas te 
zijnen tijde : 

c< Maer om t'Ostenden te blyven, soo merckte 
cc ick dat de Zee teleken keere als 't springh-vloedt 
<< \vas, by naer alle het landt bedeckte, t\velck 
« bevanghen js van den dyck die by S. Albertus 
« begint, ende aen 't Canael van Plasschendale 
« entrent eyndight : van ghelycke gheschiet oock 

(1) Eene aanteekening der XVII<· eeuw op den legger der Wou
termanswatering van I55g zegt : « desen 34, 35, 36, 37 en 38 
begbinnen zyn al schorre. n 

(2) A1Ullectes pou, servir à l'histoire tcclésiastiqut dt la Belgiqut. 
•3) Verslag \·an Bisschop Rodoan. over den staat ,·an het Bisdom 

van Brugge in 16o7. (Brussel koninkt Boekzaal). Sprekende van 
het klooster van Ghistel: <c monasterium moniaHum ... nunc Brugis, 
cc manuali exerciti:> victum ·si bi qucerentium quum maxima suorr1m . 
u provtntur1m parte injuria belli et allutliont tuarzs privatre sint. )) 

( 4 ~ Ibid. ; (( Prcepositura dictz ecclesiCE Cathedralis verurn bis 
« temporibus ita inu11datio11e rmaris agrorum. . . de,·astatione adeo 
« d hninu ta ... ut n (enz.) 

<< 1net het landt dat gheteeckent is n1ct de latt r H, 
« aen de syde van Bredenc, ende al]e hetgene 
« buyten den ~roeten d)rck is ligghendc naer den 
« 'vesten, soo dat de stadt als een eylandt oftG 
cc I sttnus ronto1n n1et zee\\"atre belegert ~nde van 
« den baren bespronghen 'vorclt. Op de ordinarissc 
« vloeden van de zee blvft het Yoorseyde in\Y n-

J -

(< digh landt n1eest anteleekt tot 'veydingh van 
cc koeyen, in der voeghen dat het alle tnaenclen 
« vyf ofte ses tnael is onder vloeyendc, een, t\vec, 
cc ofte dry voeten, naer advenant den "\Yint \Yaeyt, 
« dan de groote ereeken zyn gen1eynelijckc Yol 
<< zee\vater, als 't hooge zee is, de,velcke a en cl 
« vlae1nsche kusten n1agh Yerhoogen I8, 20 ofte 
« 22 voeten, sotn,vylen geholpen zynde door de 
« noort\veste \vinden, die de zee tegen 't landt 
« doen ops,vellen. (bl. 4··) 

« lek hoorde oock sotn\vylen scggen Yan eenige 
<< oude in\voonders Yan deselve stadt, dat de haven 
« tegen\voo_rdigh veel ondieper is als eertydts, 
« doen de zee ontrent Oudenburgh, Snaeskercken 
<< ende Leffinghe vloeydc bedeekende n1eer a]s vyf 
« duysent gen1eten lanclts, tot jnestimable schade 
« van de ingesetenen : \velcke droefhe}~dt voor
<< gehouden zynde aen den Acrtsch-Hertogh Alber
« tus in 't jaer r6o6 liet toe op 't advis van den 
« Heere Henry de \ Ticq, Borgenleester van 't \ Trye, 
cc dat men in 't jaer 1608 soude dycken 't Cainer
<< lincks ambacht, latende 's heer Woutrenlans atn
<< bacht in d'inondatie, denselven Heere \Venschte 
<< \vel dat tnen alle het Yerdroncken landt hadclc 
cc n1ogen droogh leggen: tnen dyckte van gelycken 
« in 't jaer 1612 ontrent Bredene, ende 1626 by 
« Santvoorder. >> 

Het is dus ook de doorsteek van 1S84 die tot de 
bepolderingen of bedijkingen der zeventiende en 
achttiende eeu,ven aanleiding gaf. 

't Is hetgeen de opzoekingen nopens dé plaats
beschrijvende geschiedenis onzer otnstreken sedert 
dien tijd altijd zoo ben1oeilijk.1: en de vergelijking 
aangaande de gelegenheid en grenzen der land n 
yan Oostendes 01nliggende vóór en na de duinen
doorsnijding \'anI S84, bijna te eenen male onlnogc
lijk gemaakt heeft, zoo de stukken betreffende de 
geschillen van grond·gebied (conjlits de juridictioJlj 
het ons leeren. In een stuk van 12 oogst 1779, ter 

(1) <c Profytelycken middel om met in-dyckinghe van landt de 
« zee-haven van Oostende te verbeteren, voor-gehouden aan sync 
cc door-luchtige Hoogbeydt den Aerts-Hertoghe Leopoldus WiJ bel
cc mus (enz.}, bedacht ende by een ghestelt door ~fichacl Floren
(( tius Van Langren. Cosmograpbe en·de ~1atbematicus \·an zyne 
u Majesteyt >>. Brussel, 16Sc, b1. 5. 
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gelegenheid Yan de bepaling der grenzen tusschen 
het rechtsgebied Yan Oostende en dat van het Vrije , 
Yerklaarden de coin1nissarissen onzer stad dat zij 
eene juiste, algen1eene aflneting, bij n1iddel van 
oorkonden en titels , als zeer n1oeielijk, kostel~jk en 
ondoeltreffend aanzagen, 0111 reden dat « door het 
« verloop Yan n1enigvuldige jaeren de zee door 
« haere onstuijn1igheden de lin1iten, betreckelijck 
« tot de oude bescheeden ende docu111enten teene
« 1nael verduijstert, jae selfs vernietight hebbende, 
cc 1nen niet n1in op enckele gissinge soude hebben 

' << n1oeten Yoorts gaen ende de saecke yast stellen 
<< op onsekeren voet in prejuditie van d'een ofte 
c< tl'andere van beijde partij en, d at het oversulx 
« als noodeloos soude ge\YCest hebben in dese 
cc otnstandigheden ander en \Vegh in te gaen als 
« clengonnen van gen1eene OYereencon1ste volgens 
« dat de nature der situatie de oude gebruij cken 
c< ende het geheugen Yan perseonen aen partijen 
« dieshalYens souden geelieteert hebb en x. » 

De stadsgalg die, zoo \Yij in onze beschrijving 
ucr stad vóór de Belegering 2 gezegd hebben, op 
Je oostduinen stond, \Verd naar de \Vestduinen 
verplaaist3 • 

Dubbel \vas het voordeel der doorsnijding voor 
de stad. Eerst en vooral maakte de zee haar bijna 
ongenaakbaar voor den vijand, bij hoog tij door den 
vloed, bij laag \Vater door de kreken en moerassen. 
Tot in de eerste jaren der t egenvvoordige eeuw 
heeft de doorsnijding Yan rS84 sporen gelaten, in 
dien zin dat men toen nog over de haven - of over 
het « veer >> - niet ·kon, t erizij n1.et den ponton, die 
door de s tad verpacht \verd 1 • De naam der po1npe
sclzuit -· devvelke in I 8oo tnet 86 passagiers , van de 
ker1nis van S as-Slijkens t erugkeerende, verzonk, 
is bij de Oostendenaren nog niet vergeten . 

H et t\veede voordeel \vas dateener gemakkelijke 
geineenschap met de zee in geval van beleg. De 
geule had eene lengte van 1200 tot I-tOO voet, 
de,,·elke 1net de springvloeden nog eene mijl ver 
\Vest,,raarts liep. Bij laag \Vater was zij nog drie 
voet en half diep en zeventig breed 2

• De bespre
king van dit laat ste punt verschuiven vvij tot het 
hoofdstuk van het B eleg van 1601: 't is i1nmers 
slechts toen dat de geule als haYen voor het eerst 
schijnt gebruikt te zijn ge,veest. 

• s 2. H et ged~tchte Roojizest . 

.4~an het hoofd der hulptroepen door haar naar 
de oproerige provinciën gezonden, had koningin 
E lisabeth haren gunsteling, graaf Yan Leicester 
g-eplaatst (2 october r585) , de,velke ook door 
de Staten als algen1een landYoogcl en kapitein 
erkend \Yerd4, doch zooveel fouten bedreef dat 
zijn rijk na korten tijd ten einde liep. Zijne ge
schillen n1et de partij der Staten - juist deze die 
J-~_,lisabeth's bcschertning had inger oepen - en zijne 

• 

politiek, steeds naar alleenheerschappij streYende 
en op tegenspoed uitloopende - getuige het 
'er lies yan ' erscheidene sterkten - noodzaakten 
hen1 na een paar jaren te gaan Yan \Vaar hij 
gekon1en \Vas. Toen Sluis door Prins van P arn1a 
\Yerd belegerd, Yergaderden Prins J ustinius Yan 

( I) Z1e ook reeds genoemde kaart van 1 Îï6 (geschil tussch en h et 
VriJe en S . D onaas) en de stu kken nopens een geschil tusschen 
Oosten de en het Vrije, betreffende de galgplaats dezer stad, 
1720 (stadsarchief. ) 

~2) Bl. r6o. 
(3) C. De Bonours, bt. 103. 
(4)Xederlandtsche Placcaet-Boeck ( rS8 r-16-l4, Amsterdam r644), 

I, bl. 21. 

Oranje en gr aaf Yan L eicester al hunne beschik
bare macht en trokken Oostende,vaarts, · al\Yaar 

( 

reeds eene Engelsche vloot \vas toegekomen, 
onder het bevel van den hertog van Cumberland. 
L eicester leidde zijne soldaten naar het fort van 
Blankenberghe, dat korten tijd t e voren door het 
koninklijk leger \Yas ingenon1en ge\veest en onder 
't bevel geplaatst \Vas van den hertog Yan Aren
bergh. Doch op het vernen1en van Alexanders 
aanko1nst, n1ct het inzicht hen1 te bestrijden, en 
\Veinig gerust over de toereikendheid zijner krach
ten, nan1 L eicester de \vijk zonder den tegenstrevPr 
af t e \vachten en trok schan1elijk binnen Oostende 
\veder. \Veinige dagen daarna ontsloot Sluis zijne 
poorten Yoor den Spaansehen veldheer. 

Op aanYraag der Staten riep Elisabeth graaf 

( ! ) Stadsrekening r 6og : « Ontfanck van he t recht ende passaige 
« g helt van den ponton bij die van der wedt g hecocht omme de 
(< passagiers ~c sublever en up t vter an de oostzyde deser s tede >) 

Rijksarchief, H.eg. n 1• 37407, fo 17 v . Zie ook fo 37 en 37 v. 
(p onton werken enz.). 

(2) Duitsch ,·erhaal: «zwei spiessen »; H ugo De Groot: <cduarum 
hastarnm >} ; Fleming (Van Sypesteyn) « vier voeten ». 
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van Leicester terug (17 decen1ber r587)1
• Onder 

de punten die door de Staten den Engelsehen 
gouverneur waren ten laste gelegd geweest, komt 
ook de lastbrief door he1n aan ridder J ohn Conway 
gegeven tot het oprichten van eenen zetel van 
admiraalschap te Oostende : iets dat door de 
Staten als grootelijks tegenstrijdig met de belangen 
en de voor,rechten des lands was aanschouwd 
geweest2

• 

Prins Maurits werd Landvoogd van Holland en 
Zeeland en Admiraal ter zee uitgeroepen en Baron 
Willoughby aangesteld als stedehouder der Engel
sche vorstin voor de plaatsen haar in pand 
gegeven. 

Droevige tijden beleefden de omstreken van 
Oostende, ja, men mag zeggen geheel West-Vlaan
deren van rS84 tot rSgg : tijdvak van rooftochten 
en baanstrooperijen, ''an moorden en plunderingen, 
van angst en hongersnood. Oostende en Sluis 
waren de eenige steden welke de Staten der 
Noordsche provinciën in hunne n1acht behouden 
hadden. Uit beide plaatsen tot in rS87 - toen 
Sluis in Parma's handen viel - uit Oostende tot 
in r5gg zouden nu de Vereenigde Provinciën, met 
medehulp der Engelsche troepen, pogingen aan
wenden om nog andere plaatsen te overn1eesteren 
en intusschen door oorlogschatting het land te 
,rerarmen, de inwoners al hunne zijde te trekken 
en de uitgewekenen allen lust tot terugkeer te be
nemen. De soldaten en vrijbuiters van Oostende 
zouden onophoudelijk het Vrije van Brugge, 
Veurne-Ambacht, de kasteelnij van I per, zelfs het 
Rijselsch kwartier afloopen, de reizigers gevangen 
nemen en op losgeld stellen, het vee meêvoeren, 
huizen en hoeven branden en plunderen, den door
tocht van convooien, te land of te water, hinderen 
en den inwoners· brandschatting afpersen. 

Oostende en zijne vrijbuiters staan tnet akelige 
namen in dekronijken des tijds beschreven: men 
noen1t de stad een « onvallich nest, speloncke der 
<< dieren ende n1oordenaren, die cause waren van 

(1) Zie het plakkaat der Staten-Generaal der Vereenigde Neder
landen, in den reeds aangehaalden « Nederlandtschen Placcaet
Boeck », I, bl. 68 ( 12 april I588 ' . 

• 
(z) Record Office. Dit staat te lezen in een cc abstract of matters 

<< wherin bis Ex. had broken tbe contract betwene her Majesty 
« and the States. n- Notulen van den Raad van State I584-16oo, 
26 jan. en 2~ april x587 (Rijksarchief van Nederland). 

<< de ruyne van zo menich menschen, ja geheel 
<< Vlaendren benauvvende ... 1 't drakebloct, dat 
<< roofcot van Oostende2

• Ostenda(ln) latronunz spe
« lu11ca(;n), )) Oostende, die dievenspelonk, schrijft 
Mgr Rodaan, Bisschop van Brugge3 • De Balie
rekening van het Vrije spreekt van de << brigands 
en vrijbuiters van Oostende4 >> ; C. De Bonours, 
een der schrijvers der Belegering, bestempelt die 
stad met de weinige vleiende benaming van 
<< afschuwelijke vergaarplaats van dieven5 • )) 

Den 4 juni rS84 gaven de Generale Staten der 
Vereenigde Neerlandsche Provinciën een plakkaat 
uit, door hetwelk die van Brugge en van het Vrije 
vijanden verklaard werden, met dewelke geene 
betrekkingen mochten aangegaan worden°. Van in 
de eerste 1naanden van rS84liepen de bezettelingen 
en vrijbuiters van Oostende en Sluis dagelijks uit, 
tot onder de muren van Brugge. Gedurende de 
vredesonderhandelingen tusschen die van Vlaan
deren en den Hertog van Parma, werd P. Blomme, 
perisienaris van het Vrije van Brugge, gevangen 
genomen en naar Oostende geleid, van waar adini
raal Treslong hen1 naar Vlissingen stuurde. Het 
Vrije betaalde 200 ponden groeten voor zijn los
geld en voor de kosten zijner gevangenschap 
aldaar7. Eene der eerste daadzaken dier soort \vas 
ook de gevangenne1ning, door de soldaten van 
Oostende, in de duinen, der afgeveerdigden van 
Nieupoort, Dikstnuide en Veurne8 , alsook van 
Broeder Fr. Everaert9. Zij eerbiedigden zelfs 
geene wapenschorsing; zo.o het gebeurde gedurende 
de verder ter bespreking komende onderhande
lingen van I588, tusschen Alexander Farnees en 
Engeland. Hoe meer men er ter dood brengt, hoe 
meer er terugkomen ; het schijnt dat al dezen die 
men uit Gent heeft verjaagd, zich in dit k~.rartier 
bevinden, schrijft Montn1orency den 2 november 
r 58g10 • Zij trokken uit, vertelt Ren on de France, 
met benden van roo, 200, 3oo of 400 vrijwilligers, 
vrijbuiters genoemd - zonder dat men hun 
---- --------------------

(1) Vlaamsche Kronijk, b. 663 (1587). 
(2) Ib., bi. 729 en 827. 
( 3) Zie \"er der. 
(4) Rijksarchief, reg. n•· 13734, fo I3 v. 
l5) Cet infame reccptacle de volleurs (Le mtmorable siege d'Osttndt) . 

(6) Nederlandtsche Placca~t-Boeck, I, bi: r6. 
(71 Rekening ,·an bet Vrije, 1581-1585, fo 6J. 
18) Rekening der stad Nieupoort, I583-r58-t-. fo 36 v., 38, 39 \'. 

F 0 38 · (( Marllant Brille (?) van gheconduisecrt t hebbene de 
(( soldaeten jn de dunnen omme de ghedeputeerde van der stede 
<c met andere te zouckene die gbevanghen waeren van de rebellen 
« ende par ordonnancie betaelt XL VIII s. p. » 

(9) Ibid. f · 3g v. De stad N ie u poort hielp zijn losgeld betalen. 
(xo) Rijksarchief, Liassnz. 
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tegenstand bieden kon - a lles doodende ,,~at in 
hunne hanclen Yiel, zonder ie1nand t e eerbiedigen 
en zonder k\vartîer te geven. 

'V\l1j hebben hooger gezeid dat de vijand yan 
(Jostcnde en Sluis de reizigers Yan eenig aanzien 
gevangen na1n en op r antsoen stelde . :\Ieern1alen 
gebeurde h et hem ook de Yoornaamste În\Yoners 
van een door hen aangevallen en geplunderd 
gehucht of dorp op dezelfde ,,·ijs mede te leiden. 
1)(! gel ij ktijclige kronijkschrijvers hebben eenige 
narnen be\\~aard Yan personen die - soms jaren 
lang - in het Oostendsch roofnest verbleYen. 
Zic ~hi er hoe f..>iet er \ .,. an l\1 a le daar\Tan spreekt : 
<< I-I et klcyn nest yan ()ostencle \Vas een groot 

~ 

(( roofnest, ,,·ant a llerhande \Yaegh alzen, vrybui-
(< ters roovcrs en scheln1en uyt desc landen ' -
<< (J~ngeland, Frankryk, Duitschland) k\vatnen er 
u n ;;1er toe of \vierden er gebracht, 01n de al. te 
(( zeer gctrotnve onderzaten Yan den koning van 
« Spanje te k\Yellen. l\Ien 1noest tegen die gryp
« vogels een \"ast leger t e velde gebracht hebben, 
(( n1~er de zaken lieten a ls clan niet toe zulks te 
c< < loen, zoo dat het platte land en de steel en Yan 

l< dit ' sj>riugltanell zeer beschadigd en alle reyzigers 
t< afg ~z ~t 'vierden 1 » . Ziehi er eenige nan1en Yan 
voornatne personen di e te Oostende ge \"angen 'Yer
d ·n binnengebracht of in een treffen on1k\\-ainen : 

J .. i cv< n \ Tan l\!Iarcque, cc crickhouder » van h et 
I')rugschc \ "rijc, verloor het leven in eenc ont
tnoc.ting 1nct die van ()ostende2

; Locle,,-ijk Thierry, 
%Oon v~n den penningtneestcr der stad Brugge, 
cl ie te C)ostt nde opgehangen '"erd" ; een burge
tn ·es tPr en t\YCc schepenen Yan P operinghe4; Fr. 
JJ' J\ gui llar, gouverneur van Duinkerke, di e te 
J abbck gcYtlngcn geno1nen, naar ()ostende, van 
daar na~tr I ... ondcn en clan ,\·ecle r naar eers t
genocnH l s tad \\·erd geYoerd5 ; vcr scheidene 
gl' as telijk ~ n, zooals J oanncs l)c H aene, Abt van 
\\fan .., t ~n '11 drie zijner kloosterlingen (7 februari 

-
(t l L nmentaticn \'an Zegher Van f\I a1e . Bl. 57 zegt dezelfde : 

cc .Aldus soo tnoel al uwen leeftoog L \'an ander steden ende plat'ien 
(( comm -:.n ter groulcr peryck ~1 enJc lOsten, ende als het g-'hebuert 
1< , hllt r ie m;tndt wie hy sy van Brugghe g he\·anghen e-;, wert tot 
-c Oorlurdr of Vlissyng he g hcvoert ter groote ende excesstve kosten 
h nel " au g1 o >te drm••eclc aldaer ligg hende ». 

( ) Lam ntaticn \·an Zegher Van l\lale I lijst ). 
( ) Vlaams "'he l~ronijk, hl. 65q. cc Ende in recompentie wierden 

to t .1 , i u poort oo k z mmeghe ,~an Oostende ghehanghen », voegt 
.e sclnij'·"r t"r bij. Zie ook \\stis, "Jaarboeken )) bl. 184 ( r586). 

(lt) (1S9 ) Jacrbo.,k~n \'an Venrne en Veurnambacht. 
(5) Vl msche 1\.ro nijk. hl. S4J (_3 sept. 1S97). Den Iojuni I599 

l 'kwnnl zijne ht n o te p spoort om naar Engeland te trekkent 
l~ngs K les .'otulcni599· hl. tb4). 

I 
I 

l 

r5g r )t, de pastoor van \i\"'ulpen2
• deze van Ghelu\Ye 

- J oos \ ,. an A ckere (I 5g3), die niet minder dan 
Yijf jaren t e Oostende gevangen bleef en \YÎens 
losgeld door de stad l\Ieenen ,, .. erd· betaald3 ; 

deze van Reninghe4 ; een Pater earlneliet Yan 
Brugge, J an Boone, die op 200 guldens 'verd 
gerantsoeneerd5 ; J an I\re, Snep gat, Proost der 
Abdij Yan Loo die den 4 februari I 588 op den 
,,·eg Yan Rijsel naar \\~ aasten met eenen klooster
ling Yàn zijn huis en Yerscheidene andere personen 
door die Yan Oostende gevangen genomen en op 
losgeld gesteld 'verd. 1\I en \vas onn1eedoogend. 
Toen m eest er Piete r Cortekene ('Yaarvan Yerder) 
Yroeg 0111 zonder losgeld uit te gaan, anhv·oordden 
de Staten Yan Z eeland : « dat hy zal behaoren 
cc r aedt t e zoecken om zijn rantsoen te betalen »6 • 

D ezelfde vroeg den 19 februari 1Sg2 0111 eene 
Yer,visseling t e n1ogen b"aan Yerzoeken tegen 
co1ninissaris Langelet, gevangen al deze zijde, 
op zulke borgtocht als h1j zou kunnen aanstellen 
en op eed van t erugkeer, indien hij zijn doel niet 
ber eikte, kreeg hij Yoor ant,voord dat n1en eer st 
n a sto rting der borgso1n OYer zijn Yerzoek b e
s lissen zou1. 

H et gebeurde son1s dat de vijand van Oostende 
de gevangenen die tnen niet k\van1 Yerlosscn zelf 
v-erlos te ... met den dood, ja, na ze eerst t e hebben 
doen folteren . Een burger van Oostende zegde 
zijne geboortestad vaar\vel, om geen getuige n1eer 
te zUn, vertelde hij lat er, Yan de 1nishandelingen 
\Velke n1en de katholieke gevangenen deed onder
st aan : eene Yerklaring \Velke \vij ten jare r 6o4 in 
eene an1btelijke oorkonde aantreffen. Een a rbeider 
vcrliet insgelijks de st ad en zei dat het t e 
Yer\vonderen \Yas da t de daders van al die 
plunderingen sedert lang in den grond niet ver
zonken '\Varen, t er oorzaak der « oYerYloedcghe >> 

n1oorden " 'elke zij dagelijks bedreven, som1nige 
ge' angenen de keel afsniJdende , andere ophan
gende , andere nog op eene ellendige \vijze ver
clrinkende8 . In de 1naand juli rSg2 ontving de }{aad 
van State klachten van die van ()ostende nopens 

(1) Vlaamsche kronijk ( t5gt ). bi. 7JJ. 
t:z) Vlaamsche kronijk, lJI. 719 (r5go). 
(3) /list. dt J"\:leni11, IJ , bl. 295 . 
(4) Vlaamsche kronijk. bl. 738 (r5gr). 
(5) Bij besluit van 5 nO\'ember I 588 liet '-le wet van Brugge toe 

aan den Prioor van dit klooster- voor dezen keer- almeesen tot 

het opbrengen dier som te verzamelen. lJc stad gaf r2 guldens 
(<< sccrete Resolutieboeck "). 

(6) Notulen der Staten van Zeeland, xSg:z (~9 januari). hl. 32. 
(7) - · o tulen 1S92, hl. Jg. 
(8) ' laamsche kronijk, hl. 658. Zie ook bl. 685 en 729. 
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de slechte behandeling der gevangenen die aldaar 
in groot getal ingebracht en eenen ruimen tijd 
opgehouden werden. Dadelijk werd er besloten 
den Provoost van Oostende bevel te geven hierop 
orde te stellen, zoo niet zou de Raad zelf de 
noodige maatregelen nen1en. Terzelfdertijd zou er 
aan de \Vethouders van Oostende kennis van dit 
bevel gegeven vvorden, n1et verzoek in het ver,·olg 
degenen te laten kennen aan wie bedoelde daad
zaken n1oesten worden toegeschreven 1 • 

De Oostendsche bezettelingen, vertelt de schrij
ver der kronijk yan Veurne-An1bacht2

, zagen hun 
' 'oorbeeld nagevolgd door talrijke vrijbuiters en 
landloopers die onder hunnen naam dezelfde 
wandaden bedreven. Zij leidden hunne gevangenen 
in bosschen tnede alwaar zij hen alle slach van 
pijnen deden onderstaan 01n hun geld af te persen. 
Zoo verveerd \Varen de landslieden, dat zij soms 
nauwelijks te bed dorsten gaan. Onder die land
loopers vindt"men er van Ichteghetn, Eerneghem, 
Lisse\veghe, Wenduine, Nieu,vmunster, Snaes
kerke3. De Bonours zegt dat de vrijbuiters 1neest 
inwoners der streek waren, die de wegen kenden 
en zelfs schuilplaatsen hadden4. V rij. buiters noemde 
men de mannen die door de kapiteinen bekend 
\verden, zonder eenige soldij te trekken en den 
vijand groote schade toebrachten : \vreede en 
onmeedoogende menschen die noch van God noch 
van zijn gebod wisten, in de bosschen en wilde 
streken verkeerden en \velke tnen, zoo tnen ze 
gevangen kreeg, eenvoudig naar de galg ~ond of 
radbraakte5• Te Slype kende tncn ten jare 1682 
nog eene plaats die << het gheusegat >> genoen1d 
\Vas, wellicht een gewezen schuilhoek van Oosten
sche geuzen6 • De naam van cc Sprinkhanen » op 
de vrijbuiters van Oostende doorZegerVan Male 
toegepast, herinnert de meer gebruikte, zelfs atnb
telijke benatning van « springers », die benevens 

U ) Rijksarchief van 's Gravenhage, Resolutiën van den Raad 
van State, 19 Juli 1Sg2 : « ... Op een ander scrijven van die van 
<( Ostende, te scrijven aen den Provost aldaer dat men verscheyde 
« c lachten comt te entfangen dat daer veel gevangen werden dage
<c lycx innegebracht, langhopgehouden ende qualyck getracteert, 
« dat hy daerinne ander ordre stelle of dat men daerinne anders 
<< zal voorzien : aen de magistraet wat hyer gedaen is, ende dat 
«zij op een ander tijt naerder aenwijsen bij ..•. ende deur wyen 
<c zuleken quaet geschreven(?) en zij ». 

(2) Jaerboeken, III, bl. 238. 
(3) Rekening der balie van het Brugsche Vrlje en Staatbrieven 

van het riJksarchief. In x585 waren er 8o vrijbuiters te Oostende . 
• 

(4) Le 'metnot'able siege d' Oste11de b. 4· 
(5) De Bbnours, bl. 88-Sg. 
(6) Reg. nr 14J24 van het Staatsarchief te Brugge, fo 55 : « een 

« gheleet beghinnende bij het gheusegat tot bij den Slijpemeulen. )) 

mosket en houwer ook << springstokken >) hadden 
on1 over gracht en moeras te springen. Wij zullen 
later de << springers » onder de stoutste bestand
deelen der verdediging van Oostende aantreffen~ . 

De onregeln1atige vrijbuiterij lokte in Decetnber 
I588 een besluit uit der staten van Zeeland ; er 
n1oest een einde getnaakt worden met de « schen-, 
delicke vrybuyterien » en orde gesteld op de 
<< behoorlijke vrijbuiterij 2

· ». 

Geene \Veek liep Yoorbij of de vrjjbuiters en 
dieven bedreven eenig waagstuk, natnen reizigers 
gevangen, beroofden de wagens en schepen. De 
wacht \vas slecht onderhouden. Zij trokken door 
de dorpen, in groote en kleine benden, bij dage en 
bij nachte, zoo vrijelijk als in hun eigen land. 
Geen an1btenaar, geen priester of pastoor dorst 
nog buitenwonen. De kerken waren verlaten en de 
goddelijke diensten opgeschorst ; n1et moeite kon
den de kinderen gedoopt '\Vorden en de dorpelingen 
stier, .. en zonder priester3 • De vijand begon door
gaans met de kerken op het plat land te verwoesten. 
Vielen er gerechtsdienaren, die hen op de hielen 
zaten, in hunne handen, zij moesten het met eenen 
wreeden dood bekoopen. Men vond eindelijk nie
tnand meer die het gerecht dienen v;rilde. Kregen 
de soldaten vrijbuiters gevangen, zij weigerden ze 
aan het gerecht over te leveren, onder voorwend
sel van kwartier. De schrijver wien wij deze 
regelen ontleenen voegt daarbjj dat die toestand 
algetneen was, tninder of meer, ook in Btaband, 
in Gelderland, in Friesland . 

• 

De vijand van Oostende, gelijk tnen de bezet-
ting onzer stad noemde, vergenoegde zich niet de 
otnstreken, tot onder de muren van Brugge, Nieu
poort, Veurne en andere steden af te loopen. Sotns 
geheele dorpen en gehuchten werden met kerk en 
I{luis teenernaai neergebrand. Zoo, ten jare r5go, 
na Oostduinkerke geplunderd te hebben en al de 
landslieden gevangen nemende welke zij krijgen 
konden, trokken de vrijbuiters naar Wulpen alwaar 
zij hetzelfde werk van plundering en rantsoeneering 
verrichtten en daarbij de kerk, het gasthuis en den 
roeuien door het vuur vernielden. Den pastoor, 
Broeder Heindryck, namen zij gevangen mede4• 

In de maand september van hetzelfde jaar5 beroof-

(x) De Bonours spreekt bl. ,S16 van ztjn werk van eenige sprin· 
gers van Oostende die gevangen genomen werden. Een van hen 
leidde een zeer slecht leven. 

(2) Notulen 1588, bl. 224. 
(3) Renon de France. 
(4) Jaerooeken van Veurne en Veurnambacht III, bl. 278. 

(5) Ibid., bl. 740. 
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zondag zegt de kronijk van Rcninghc, 's n1orgens 
0111 Yicr uren, n1et groote n1acht. Zij Yerbrandden 
bijna geheel de plaats, benevens zeyen of acht 
pachthoeven, n1aar de \\Tachtcrs op den kerktoren 
beschoten ze .zoo fel dat Yele hunner gek"\vetst of 
gedood ,, .. erden . De buit even als het getal gevan
genen (t\\·ee) \Yaren niet aanzienlijk. Sédcrt dien 
tijd dorsten de in\voners dier gen1eente niet n1eer 
te huis slapen, n1aar brachten den nacht OYer, n1et 
Yrou,,·en en kinders, in de kerk, die dien ten 
geYolgc Yol bedden stond, ja tot in den toren; 
andere verbleven 's nachts in de bosschen, achter 
hagen en dijken1

• Een getuigschrift van Burge
tncestcr en Schepenen van Thielt, gedagteekend 
clen 7 N oven1ber r5g5, bij een sn1eekschrift ge
Yoegd, bevestigt de aangehaalde gebeurtenissen 
en zegt daarbij dat de «parochie \Vynghene . . . de 
allcrartnste en ellendigste parochie \Vas van de 
roede Yan Thielt, daar zij door de vrijbuiters van 
Oostende gansch geplunderd \vas, zoodat er 
nietnand geenen stuiYer behouden had. Toen 
nog ,, .. erden zij door de vrijbuiters van tijd tot 
tijd geplaagd ... >> 

Den 3o Noven1ber rSg4, trokken 2So Engelsche 
soldaten uit Oostende om vVest-Nieuwkerke te 
plunderen. Door tal van boeren en soldaten achter
volgd, keerden zij op hunne stappen tot aan Roese
laere terug, Oostende\vaarts te\veeg n1et hunnen 
huit. De vVaalsche soldaten van Meenen en J osse 
Laetnsaetn, kapitein van het kasteel van Kon1en, 
- die t\vee tnaanden vroeger eenen aanslag op 
\\raasten, van\\rege dezelfde vijanden, had helpen 

Yoorkoinen- achterYolgden ze en vielen hen op het 
lijf te Gits, zonder hun getal te kennen. Zij 1noesten 
echter achteruit,vijken : de kapitein \"an Kotnen 
\vas in het gevecht gesneuveld 1 • Ten jare I5g7 
\verd de Abdij van l\1eessen - die reeds Yroeger 
dergelijk lot ondergaan had - door de geuzen Yan 
Oostende Yer,voest2

• De steden Sluis, Brugge, 
Dikstnuide, Meenen, \\r-aastenJ en Duinkerke 
zagen beurtelings << den vijand van Oostende >> 

Yoor hare 1nuren kon1en, n1et het inzicht dezelYe 
onder zijne tnacht te brengen. Zijne pogingen 
echter vielen k\valijk uit4 . 

Dat de gouverneur yan Oostende verre -vvas, 
aan die buittochten vreen1d of ongunstig te zijn 
be,vijst het Yolgende feit, het\velk een Engelsch 
soldaat Yan de Oostendsche bezetting, Pi eter 
Terlin bij naan1, in juli r588, ter kennis der regee
ring bracht : den I I juli van gezeid jaar gingen 
vier officieren bij den gouverneur on1 hen1 te 
vragen of zij op buit 1nochten uittrekken en of 
hun buit of hunne gevangenen prijs verklaard 
zouden \Vorden. Ed . N orrits, de gouverneur, gaf 
een bevestigend ant\voord: de gevangenen tnoesten 
zij 's nachts tot in de duinen bij de stad leiden en, 
na hetn ver,vittigd te hebben, heimelijk binnen
brengen en Yerdoken houden, « jusqu'à ce qu'il 
« seroit conYenu de paix ou de guerre ». Sloot 
1nen akkoord, tnen liet ze los, zoo niet, zij bleYen 
gevangen5 • 

§ 3 . De Bra1tdscltalti1zg. 

De pogingen in r585 en r586 aange,y·end o1n 
Oostende te bemachtigen - iets \Vaar \Vij Yerder 
van zullen spreken - \Yaren tnislukt ; de sterkten 
Yan Snaeskerke en Oudenburg \\'"aren Yolstrekt 
ontoereikende 01n aan de buittochten der bezetting 
van Oostende paal en perk te stellen. Slechts één 
n1idclel bestond er voor de verschrikte bevolking 
onzer streken 01n aan die gedurige Yer,voestingen 
te ontsnappen, het \vas de betaling Yan brand
schatting aan den vijand, in \Veer,,~il der plakkaten 
die zulks Yerboden. Dit \vas ook het doel het\Yelk 
deze laatste beoogde. De schrijYer der T" laa11zsclze 
]{1'011ijk zegt dat de in'\voners Yan het \ Trije Yan 

(x) Auualts de la Société d'Emulation, 2(' Reeks, XII, bl. J-4. 
I 
I 

Brugge, die n1cer dan deze der andere ge,vesten 
van Vlaanderen aan de vijandelijkheden ,,-aren 
blootgesteld, zich in I5gr (februari) genoodzaakt 
zagen eene OYereenkon1st 1net den gouverneur Yan 
Oostende te sluiten; zij zouden voor «contributie» 

----------------------------------------------
(I) Histoire de Comi1lts, II, bl. 14J. 
(2) Inventaire des Chartes et Documents de l'ancienne Abbayt de 

M essmes. door I. Diegerick ( 1876), inleiding·, bl. LXIII. 
(3) Histoire de Comines, II, bl. 143. 
(4J Strada maakt op bl. 279 van zijn werktjaar t584) gewag van 

eene poging vanwege de bezetting \'an Oostende, om )Iieupoort 
bij verraad in te nemen, daartoe de tusschenkomst gebruikende 
van eene waanzinnige oude vrou'v, die als spioen en briefdraagster 
diende. 

(5 1 cc A uitrement les advoueroit de bonne guerre ». Rij ksarchtef, 
Liasst1!. 
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aangaat, de Staten van Zeeland stelden, in hunne 
vergaderjng van 24 juli I Sg2, Yoor, daar1necle de 
bezoldiging van den gouverneur Yan Oostende te 
ver1neerderen 1 • 

H et schijnt dat het uitdrukkelijk als eene proef 
'vas datg0zcide Staten het hernen1en hadden goed-. 
gekeurd dier brand se batting, de,velke alleenlijk 
op hen toepasselijk \vas die tot dan toe in Vlaan
deren op h et plat ' land standYastig ge,vooncl 
hadden, en niet op de burgers der Yijanclelijke 
steden. D e ontvangers - de,Yelke door de Staten 
van Zeeland moesten benoetncl of goedgekeurd 
'vorden - n1ochten gcene onderhandeling sluiten 
met dorpen of n1et k\vartieren zonder hunne toe
stemn1ing2. 

D e gouverneur van Oostende , n1et of zonder 
die goedkeuring, poogde de oorlogschatting ook 
buiten het kwartier Yan Oostende en Brugge 
in te voeren. In den loop van het jaar I 5g3, na 
eenen rooftocht in Veurne-Atnbacht, schreef hij 
aan den tnagistraat dier kasteelnij, dat i1ct hen1 
leed \vas dergelijke vijandelijkheden ten opzichte 
zijner vrienden te bedrijven : doch \Vilde men aan 
zulke en aan nog ergere vjjandelijkheden ontsnap
pen, zulks lag in de 1nacht der schepenen ; de 
betaling eener geringe brandschatting zou daartoe 
voldoende \vezen. Dit schrijYen bleef onbeant
'voord, vertellen de jaarboeken van \~ eurne en 
\ teurne-Atnbacht3 , er bij voegende dat alleen de 
vrees dat de Yijand geheel \~lest-\ ' I aanderen tot 
zijnen schatplichtige zou hebben gen1aakt, de \Yet
houders \Veder hield, eene brandschatting te betalen 
die hun minder zou kosten dan het onderhoud van 
sterkten en \Yachten. Augustijn Van Hermelghen1 
Yerhaalt dat die van Oostende brandschatting 
lichtten onder de n1uren van Iper4. Inderdaad, de 
balju\v der stad Nieupoort schreef dat in het Vrije 
en gedeelte lijk in de kasteelnij van I per het plak
kaat dat de betaling van brandschatting verbood, 
bijna doode letter bleef. Bij eenen boer van 
Thourout had men eenen hoop papieren bevonden, 

(1) };otulen, xSg2, bi. go. 
(2) :\'otulen, t5g2, bl. z3 (15 januari). 
(3) II I bl. 267. 
(4) Nederlandsche Historie, uitga\'en der Vlaamsche Bibliofilen, 

3~ reeks, 10, 11, bJ. z33. 

zooals " rissels en rollen Yan brandschatting Yan 
Yerscheidene dorpen, \Yelke hij naar Oostende 
droeg of van daar bracht1

• Dus ook buiten het 
\ Trij e slaagde de Yijand er in de in,voners Yan het 
plat land onder z~in juk t e brengen. De Raad Yan 
\

7laanderen te Gent ontYing 1n de 1naand april I5g5 
een schrijYen Yan,,·ege ~ekeren Frans Roode, Yan 
\~Tinnoksbergen ; Yaststellende dat ,·crscheidenc 
dorpen Yan den 01ntrek genoodzaakt \Yaren den 
Yijand brandschatting te betalen en dat de 'rii-

, 

buiters Yan Oostende aanhoudend op het gebied 
des konings uitliepen2

• Uit brieYen van Charles 
De Croy en Yan andere personen aan den Land
Yernelnen \Yij, dat de Oostenclsche Yijand brand-

, 

schatting ontYing tot aan de Lei die \lJaanderen 
van de Rijselsche Kastcelnij scheidde. Daaron1 
\Verder bezetting gcYraagd voor 1\IIecncn, \VerYik, 
vVaasten en Kotnen, 0111 den Yijancl den doortocht 
der riYier te beletten3 • T'Yee dagen nadien klaag
den de Staten Yan Rijsel ook bij den LandYoogcl, 
OYer dien toestand van zakcn4. 

Uitgekochte landslieden elienden den vijand als 
bespieders en gidsen. Andere stelden hunne 
visschersbooten op de riviere'n en kanalen te 
zijnen dienste. Zoo Yerrc \vist hij zijn n1eester
schap te drijven dat hij de in,voncrs de betaling 
der landslasten verboocl5 • Van so1nn1igc boeren 
tnoebt n1en zeggen dat zij dubbele lasten betaal
den . Van eenige dorpen op de boorden der Lei 
,, .. eigerde de Yijand branelschatting te ontvangen, 
indien zij er niet in toesten1clen eene brug over 
die rivier te zijnen dienste te leggen. Overgrootc 
geldso1nmen persdc hij alzoo het bevreesde land 
af. De soldaten des konings gaven k'varticr aan 
hunne gevangenen : hij niet6 • 

(x) Staatsarchief te Gent. Reg. n• 78 (an 1 5g5 ~ -

(2) Staatsarchief te Gent. Briefwisseling van den Raad van 
Vlaanderen (brief van 24 april 1 5g5 1. 

(3) Brieven van 4 april, 27 en 29 mei xSg1 (Bundels v.h. Rijks
archief). - In Fragmenta (nr 3, bl. 231-2) leest men eene klacht 
vanwege de Abdij ,·an \Vevelghem (2 r juni I Sg1 ) ; c< Signaroment 
« par la perte d 'une de leur ceuse près d'Arrnentières villaige de 
« Nyepkercke, laquelle auroit Ie XXI'" de Juing dernier esté de 
(C sont bruslée par ceulx d'Oostende ... >> 

(4) Brief aan Cb. Delroy. 
(5) Resolutienboek van het Vrije, fo 21S v. 
(6) Renon de France, 11, bl. 222 . 

.. 
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13eteekcnisYol n1ogen de n1aatregels heeten, ten 
jare I SgS geno1nen on1 zekere dorpen tusschen 
Diksn1uicle en Nicupoort, zooals Beerst, Ecsscn, 
\ \ f outnen en l\1lercken1, \Veder te be,·olken, en 
hierdoor - zoo hoopte 1nen - de scheepYaart 
tusschcn · ])iksinuide en I per Yeiliger te n1aken. 
Bevel \Vercl ook aan de landslieden gegeven hunne 
schuitjes en koggen zoo cc afhandig >> n1ogelijk 
te houden en cle noodigc n1idclelcn te gebruiken 
opdat de Yijand zijne buittochten over den IJzer 
niet zou ,·oortzctten 1 • De gouYerneurs Yan Dik
Slnuide en Kienpoort en de kélpitein Yan Leffinghe 
beloofden de landslieden die in deze parochiën 
zich zouden nederslaan door hunne soldaten te 
laten eerhiecligcn2

• De schrijver der Jaarboeken 
Yan \Teurne en \ .. eurne-Atnbacht, sprekende Yan 
het j:1ar r5g8, zegt dat het land Yan het \Trijc, dat 
, -cel langer dan Veurne-An1bacht onbebou,vd had 
gelegen, toen ook begon be,voond te ,, .. orden. De 
Oostendenaars lieten het Yolk alelaar Yerblijven, 
n1its het de geeischte contributiën betaalde. De 
parochie Schoore en andere langst de IJ ser, \Varen 
reeds Yan Yolk voorzien. Doch daar de vijand 
« onder den schijn van in\YOners dier parochiën >> 

ge1nakkelijker in de kasteelnij geraakte, Yerbood 
het Hof de be,,·oning dier gen1eenten3 • 

--
Ziedaar hoe de toestand \vas op het plat land 

Hoc ging het in de steden? 
Te Nieupoort, schre\"en de \Yethouclers die1 

stad, \Varen handel en nijYerheid deerlijk Yertnin 
derd. Het voornaatnste deel der bcYolking - d< 
arn1e -visschers- n1oest zijn brood \Yinnen op eenc 
zee Yol gevaren. In januari r5gr bek\v~un de stad 
opschorsing Yan rentenuetaling Yoor een jaar• . 1'c 
Lo1nbardside stond er noch kerk noch huis n1cer 
recht2

• 

\~1ij zinspeelden daar zoo even op de Yisschcrij. 
De oorlogsschepen der Hollanders en der Zccu\\'"en 
doorkruisten onophoudelijk de zee, Yan Nieupoort 
tot aan !{ales, on1 de \'"laan1sche visscherij te 
hinderen·; . lVIaanden lang son1s k\\'"atnen zij Yoor de 
havens \'an Duinkerke en Ni~upoort liggen on1 de 
uitzeiling der schepen te beletten . Ook \Yaren de 
Yerzekeringspren1iën voor de naar Spanje Yarcndc 
schepen 2S ten honderd gestegen. J)e Yisschcrs 
\vaagden het niet hunne schuiten Yer Yan de kust 
te drijYen en beperkten bijna geheel hunne vangst 
tot die Yan kleine visch~ . De Duinkerkse he kapers, 
van hunnen kant, lieten te uien tijde OOk dikV\'Ïjls 
van zich spreken : n1eer dan eens hadden hunne 
aanYallen op de Zeeu,vsche schepen \veerklank in 
de Vergaderingen der Staten van Zeeland5 • 

§ 5 . Brttgge 11/zet ho;zgerstzood bedreigd. 

\ ... ooral de stad Brugge leed van dien staat van 
zaken. Het Rijksarchief te Brussel bevat eene 
gansche reeks brieven~, in de\velke de schepenen 
dier diep geYallen stad hunnen nood klagen Lij den 
Land,·oogd . Daar had zich de bevolking 1neer
n1alen aan hongersnood te ver\\"achtcn. Onder de 
onderrichtingen aan de afgeveerdigden der stad 
Brugge bij den Landvoogd5 , in oogst r58-t ge-
--------------------------

( 1) Hes. van het Schepencollegie van het Vrije, (Reg. 27, Staats
archief te Brugge), fo 211 (18 maart 1 5g5) . Zie ook fo::- 3I:2, 3x3 v. 
en 3x5. 

( 2 l Ib. 
(3) Z1e Resolutiënboek van het Vrije, 17 april en 17 juli x5y8 

1Reg. 28, Staatsarchief te Brugge). 
(4) Zie onder andere die van 2 januari en 29 december 1584, 

19 april 1586, dovr dewelke de stad Brugge verklaart in de 
onmogeliJkheid te zijn de door den Land\·oogd gevraagde bouw
stoffen en andere voorwerpen te leveren ; ook die van 24 januari 
èn 14 maart r585, van 19 apnl r586 en 9 februari x5gr. (Paprers 
ci'Etat et d'A ttdituus, lttlrts closts). 

(3) lbid . gezeidc maand. 

geven, lezen \Vij dat zij hen1 deu arn1cn en ellen-
.digen staat n1oesten voor oogen leggen \Vaartoc de 
stad gebracht \vas : gevolg der duurte van lcvens
Iniddelen, der bes1nettelijke ziekten en van andere 
k'valen, onget,vijfeld veroorzaakt door de vlucht 
binnen de muren der stad van eene 1nenigte arn1e 
landslieden, verschrikt over de rooftochten en 
, rer\voestingen op liet plat land door die Yan 
Oostende en Sluis gepleegd. De Brugsche afge
veerdigden moesten den Landvoogd !·erzoeken de 

-------------------------

(I) Brief uit Brussel, 24 januari 1S91. 
(2) Brief van I3 mei x586. 

-

(3) In de maand januari r585 deed eenfliboot of ,·lieschboo t van 
Oostende jacht op een schip, dat uit Doveren \vas gevaren, en aan 
boord van hetwelk zich een afgezant van Alexander Farnees 
bevond. (Corresp. du Gard. Dt Granvelle, XII, bl. xg5-Ig6). 

(4) Vlaamsche Kronijk. bi. 712 en 798 . :\otulen der Staten van 
Zeeland, I593 (bl. 1 I 5), I 594 (bi. 87}, I595 (b1. 178 en 179 , t5g8 
(bl. 55, 56, 35I , . Histotre deDu11kerqut, V. Derode, t852, bl. reg. 

(5)Notulen x5g5, bi. 9ï; 1597, bl. 402 en416. 
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en andere bou\vstoffen te belen1n1eren (. Er \vas 
dus geene Yeiligheid n1eer tenzij binnen de n1uren 
der versterkte plaatsen. De steden 'Yaren geyan
genissen, verhaalt Rcnon de France ; n1en kon 
Yan de ecnc naar de andere niet trekken zonder 
gc,,·apend geleide2

• 

\\Tel haast stond de hongersnood voor de deur. 
J)e stad Brugge ,,·as genoodzaakt zekeren Yoorraacl 
koorn in Hencgou'v en Atrecht op te doen, 0111 in 
Je bchoeften der LeYolking te Yoorzien3 • De ter\ve 
gold in 1S84, 104 [ parisis cle rasier of 65 fransche 
ponden4. Dèn 12 n1e1 1586 vragen de schepenen 
Yan Brugge aan den LandYoogd dat het voor hen -besten1d koorn vrijelijk door alle steden zou n1ogen 
ge,·oerd \Yorden. \Vij zullen onbel~vaan1 zijn, voe
gen zij er bij, het gen1eene volk tegen te houden 
indien het zijne ,,·oede \vil uit".~erken . De Yijand 
Yerlangt naar den hongersnood binnen onze 
n1uren5 • Een paar \Yeken nadien laten zij den 
Landvoogd \Veten dat het gevaar altijd nakender 
\vordt en verzoeken hen1 die van Do,vaai, Bethune 
en Gent - Yerder ' 'an den vijand Yer\vijderd -
graan naar hunne stad te doen zenden aan den 
aldaar heersçhend~n prijsb . Van zijnen kant schreef 
\ ralentin De Pardieu a~n den Alge1neenen Land
voogd opdat hij ie1nand naar Atrecht, Henegou\v 
en Do\Yaai zenden zou on1 graan te koopen en 
hij het vrijelijk naar Brugge zou laten ko1nen. 

c 1) De Vlaamsche Kronijk zegt (bl. 7J8 ': «ten selven tyde hebben 
« die van Oostende vervult in drie plaetsen de vaert van Nieupoort 
« treekende naer Brugghe, worpende daerinne hu u sen enc.le andre 
« materialen, dewelcke daer omtrent stonden . . . »Zie ook den brief 
(Rijksarchief, gemeld fonds) van kapitein Simeon aan den Land
voogd, 28 maart. 

(~ 1 Op. c it. , liJ bl. 226. 

(3) Het resolu tiën boek van Brugge vermeldt xneennalen een en 
koop van graan voor rekening der Stad . r 585: Afveerdiging om 
koorn te koepen in Artesie . 1586 (f0 4v0 , 8, t5vo): ,·er scheidene 
koopen, te Douai en te Duinkerke, o. a. 1587, fo 22 . 1588: 
rooo razieren ""orden te Doorntk gekocht. I5g5, fo 162, I5g6, 
fo 2 0 7 . - In ! 586 (f0 4) wordt er verboden wit brood te bakken, 
o rn de duurte van het graan. Den I5 november t594 nam 1nen 
besluit dezen die in de stad graan brachten van O\'er zee met wijn 
te beschenken. De terwe geldt toen 4 guldens de maat. De beste 
gold 18 guldens en j st. de maat. De oude rogge gold 13 1/2 guldens 
den h ced. 

(4) Biekorj, 2° reeks, bl. 48, (te Belle). 
(5 ) « Suppliantz très-humblement que icelle {Son Altesst) soit 

« servie de prendre les debvoirs peur agg!-éables et croire en 
<< conformité de plusieurs noz précédentes que sommes au boult 
cc et craindons que la commun peuple pressé par la fatnine n'oublie 
« son debvoir qui est Ie plus grand danger que voyons et sans 
« apparent remède, par ce que les rivières secourantz ceste ville 
« devant six sepmaines serent non na,·igables par la saicheresse ». 
Brief der wet van Brugge aan den Landvoogd, 12 mei x586 
(Rijksarchief, ltasse nr z5o). 

(6) Rijksarchief, gemeld fonds (31 mei I586). 

« Aultren1cnt », zegt hij, « je tiens la Yillc pour 
« perduer » . In denzelfden zin schrijft l\Iont
n1orency. Hij vreest eenc beroerte onder het Yolk. 
De Yijanclen rooven al \vat er naar Brugge ,,·ordt 
geyoerd . Hoe 1necr n1en er ter dood brengt, hoc 
n1eer er terug ko1nen 2 • Noch te lande noch te 
'vater genaakbaar ge\vorden, n1ag 1nen zeggen, 
had er de stad Brugge Yooral belang bij de 
beschern1ing te Yerzekeren van clen toevoer Yan 
levens1niddelen door ge\Yapende geleiden, deels 
op hare eigene kosten . In de n1aand uctobcr 1Sgo, 
op het Yerzoek dier stad, beval Alexander van 

' 
Parn1a aan de stad Gent elke ,,~eek, zooals zij 
overigens beloofd hact, een convooi naar Brugge 
en 's anderdaags terug naar Gent te doen voeren, 
en aan de stad I per, de in,voners van Brugge bij 
te staan, n1et het conYooi Yan Kortrijk tot aan 

• 

laatstgenoen1de stad te doen begeleiden, den 
dienst daartoe benuttigende der bezettingen van . ~ 

Roeselare en Handzan1e. Zij 1noesten ook, san1cn 
n1et de stad Brugge, de begeleiding bezorgen Yan 
één convooi te n1aand, OYer \Vater, van Nieupoort 

• naar Brugge. Voor eene oyereenkon1st n1et den 
vijand viel er dus, in het belang der zoo beproefde 
gen1eente, niet achteruit te 'vijken. Ook, daar n1en 
te Vlissingen nopens het varen van eenige schepen 
naar de haven van Sluis bez\vaar n1aakte, besloten 
burgetneesters en schepenen van Brugge aan de 
regeering de toelating te Yragen, dat de koop'..varen 
al Oostende naar hunne stad n1ochten kon1en, 
tegen betaling Yan een licentrecht3 • Zij bekvY·an1cn 
paspoortbrieYen+ voor hunnen pensionaris 0111 in 
Holland en Zeeland pogingen te gaan aan,venden 
tot het bekon1en van het vervoer Yan koop,Yaren 
door de haven Yan Sluis naar het W estk,varticr 
en Rijsel, alsook « 01nn1e te 1noghen bevrydcn 
« t passaige van der Lieve, Yperleed ende \Vech 
« van Ryssel >). Den 21 october 1Sg1 \Verd tusschen 
de Admiraliteit te Middelburg en den n1agistraat 
van Brugge eene overeenkomst getroffen aan
gaande de haven van Sluis5 • 

In den loop van het jaar rSg1 'varen de koop
lieden verplicht in onderhandeling te treden 1net 
den gouverneur van Oostende en de vrijheid van 
doorvaart over de Iperleet af te koopen. T"·ce 
n1aanden reeds lagen er in die rivier, in de nabij-

, 

. 
(x) Ibid. Brief ,·an :!2 mei I586. 
(2) Brief van 2 november x58g, reeds vermeld. 
(3) Besluit van 19 nov. t5go (Resolutiënboek, Stadsarchief \'an 

Brugge). 
(4) Ibid., fos 102 en 103. 
(5) Notulen der Staten van Zeeland, r5gt, bi . 2J7, 240, 24r. 

• 

I 
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h ·id van het fort .. -i u'' endan11ne, yer .... cheidene 

gelad ;in schepen en de kooplieden, 'oorziende dat 
zij op ge n geleid rekenen 1nochten en dat hunne 
\varen zoud ·n b ·derven, Yerzochten dat de schepe
n ·n van Jiruggc een en a(f:re,· erdi o·en zonder; -
h tgeen zij ook b ·k,van1en - bij den Gouverneur 
van ()qst nel c n1, tegen ,. rg lding, 'rijen door
t ' ht op de rivier te bekon1en. l\fontn1orency 
drukte jn n schrij,·en aan den L.andvoogd de 

1-! ·da ·hte uit, dat het g ·bruik der riYier e ·ne son1 
van 2 Ju g >u den kronen zou kosten, voor derti (' 
'aartuirren, net alleslach van koop\\'arf'n gi:"àlaclen, 
ter u itne1ning \'an oorlogsvoorraad• . J)icn ten 
gt·volg 'vcrd de hel tntncrde Yaart g zui verd en 
tle s ·h ""P n trol ken I~rugg .. \vaarts, ond r 
g I ·i 1 · van z s soldat n van estende '-' n ·en 
g·lijk g·ta1 van h·tlanrl.:.(;on\ t..rncur NorritS\\'as 

ov ·r de Stat Jtn onteYred n ; hij had %elfs b \V ·erd, 
van li l isah th n n \\~apensti1stan<l t ' zull ·n be
konl ·n". ] n d n1~tand juni 1 Sc 5 ontving hij van d 
% Ll\\'sch · tatc.n een n bri f, \Va~u·in tn n hen1 
dP vrijh ·iel van hand ~Jsb ·tr kkingen · ver\v ·et 

'" Ik d koopli d n g ·net n tussch(.;n Nit upoort 
.-·n J ~rugg ~.. . 1 > \Vet dez r laatste stad v rboocl 
z ,., 1 ·r g ·1 i t " r iz n < fg > dert n te,. rzcn len. l)e 
b ·), ngh bb ·nel n n1on. t 11 t\v s h ·llingcn n zes 
·q· >ot ·n ,p (( elk hond rel >> 1> tal n · voor de 
saaï ·n 1> ·taaldt· 111 n 1ntr nt \'Ïl:!r gro( ten. J acobu 
'' i11 k bnan '" rd tnet h t b ·stuur d r c n' ooien 

• 

( r g . ) . i 1 In g 1 ast. z d op I r rur st d z r b I astin g 
t ) '" ·n~· h ·n >Y ·rli t, zou cl sta 1 ] >rug ge h t 
t '"'1· >rt ,tanvullen, (5 april 15 . \ïjf \V k n later 
1- 111 i lH ~. 1 1t n d ~ \V th )(tel ·r derz lfd .. tal de 

n t dig ' t latinrr te \T~P ' n n1 n r · ht t h ff n 
op 1 \Var n in- 1f uit d ha v :.n van luis g 'v rd, 
t "r 1 ·. trijding cl ·r nk( stt:~n v a n onv i n. \nd r 
n1,tl n ziet 1n ' 11 l J'\l f s h \V th u l r. cl n dirr :. 
l ·nning ·n v ur. hi tt :. n, ' r 'Ï lit v l r d inri h
tin'\ .. ul r·ng l·iu. 

L.u L t r h ' ZlJ in h r. t v •r ·1. ' n _. hunn r 

ht:n 15 x. - ll VI ~un lhe l\r n&Jk z t 

omtr nt Je 5 l 'I lh n q 1 Ik ~1~ l n s h11, \ c; r 
~ f:'f •n (l1l. 7 u) 

I 

Jj 

Z lf I kr,1ll1Jk, l .. L. p. 
Hri I ''" •• IJ lunlm ,ren y, ~ m. 1t 1S L - Van 

• 

rum 

" 

... _ JU111. bl. -1 .!ll. 

luu nl \:. 
n n t • rt d h r j t( u \\ 1 n k 

f r. mn1 • t 

rt'-plcruJ 

\ n 

bur • 

n up 

zittin eren Yerkiaren: dat iedereen bekend -taat n1 t 

het groot ' er,·al en het te niet O"aan Yan all " 
nerinu en koophandel binn n hunne sta 1, hetg en 
haren ondergancr YOOr ae,·olcr heeft. Zulk- i YOOr

nainelijk hi r aan toet ,,·ijten zeaO" n zij dat d ~ 

stad zoodani r.r is ing sloten lat er ni ts no h in
noch uit kan o-aan, tenzij onder de h h · rn1ing 
van een geleidel . Daar nietnand tot dan t e zich 
n1 t het bestuur en d r '~elina Ier C7 leiden 2'Cla t b L:> 

had, besloten zij die taak zelY n op te 11 111 n n t' 
zorgen dat er elk · '' ek n convooi h ~rt~lin~T~ 
op het \~\-;stk,v·artier n OJ l{ortrijk zou in er ri ht 
\Yord~n. lJe noodi er penningen zou 111 n vinden 
bij n1idd 1 van een r ~ht op de ino· \ '0 rel' ~aaien 
on (( fust ynen )> (l otn bazijn n) en op nll and r ' 

\Yartn di al h t ~at Yan .. luis in- of uitcrevo rd 
\ verden t 11 b ~ l rage van h :\t ze.., d :\ d r in ,. > f( 

zijnde << 1ic ntcn )) . l\len l·ue tcrd d ~ ho )1 , van 

di van G nt en yan d Ïn\\'On r l r k\\'a rti 'r n 

door \velk cl <-,OnYooi n tr l .. k ·n 111 ~ t n, g I le
lijk' n1 d hulp te 1 eko1n n. Ook cl afzandt rlijk 
doch r "., hnati o· naar het \~ · stk'\\ art i r rr ') ' 1·d ~ 

ö 

\vanrens \varen aan gczeid r ·cht ond rhcvi r. 'J\, l e 

jaren lat r, den 14 1naart r5g5, l> ~s l ot 111 n, 
rrezi n t< t v r ranck n van all · n ir ·nrrh n b\ - ." 

<< :rh br ke van l.li n », aan d alg~tn n verc)"a 1 -
ring d r a \Vt z n bur•,. 111 ~ st rs n dt r notal 1 n 

~n atn ba hts<l k nen voor tt st 11 n, hond rd 
vo tkne ht n of ol lat n in di nst t n 1n n v r 
d g 1 · i d n n 1 t 1 at in ., t v ra t:r n · 1 n d z -1 v 
nl ""t h t g ld d r b d , te b zoldig n. J.~r '" rd 

b sl t n - ~ n d 1 I i r p ·nnin ,, n laarto 
,, bruik n h· - h t k rt houtg ''" s t 1 > n 
afka1 p n lang..., ,~ rs h i}, 11 rr \a (J rlijl · \\'c.::g n 

111 r i z i r n k 1 1n an v r a 11 · h in d r L gen t • 

l Y rij cl n ~ : '' ij h · b b n 1 n I 5 ï r d s zul k dan i ',. n 
111? tr · r.r 1 in d lil tr k n van ]:.. rn ghc...1n zi ·n 
,, bruik 11" . n ho r " vru ht n 111 ·ht 111 ·n 
binn n I h nel rd ro d n rondon1 d tad 1 ru rg · 

zaai n in g lijk uit 'r r hind rl 'V' n. 1> ·n 
1 tol r I 5 5 z nd n l · )~rug h s ·h :o l ·n n 
J cob \l\ in k h11 n n 111 • t r harl •. l~r yd ·l · 
naar Z land, 111 t ' nd rhand l ·n v "'r d · 
b r p nin d r ha,· ·n ' n ~ luis 1 '"elk,·, 1 ijL .. 
l '" r ·nk 111 t y·an t l r IS I, I t n ,,.a 

_t t n .,.. I .. an had n l • ,·an 

J fli h i n pr vin i ·n :1 pl · :rd, 

[ I . - JUh I • 

... Zl hu nl • 

re n h t \ 11 I t I t 1 

1 \ I I U: u 1 n n r n t h 
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gaan t e \Yerk alsof ziJ onze ergste Yijanden ,,·aren, 
j a , z ij plegen g rooter e Yijandelijkhe den en b r en gen 
o ns n1eer schad e t oe d a n de t egenstreYer zelf. 
..-\lzoo clre jgen z ij d en e igenaar en d e n a r111en 
landstnan het \Yeinige t e ontnen1en d at hun nog 
overblijft r )) . 

In juni I 593 \\·erd er een Yerbocl, d en landstnan 

lastig t e Ya llen, uitgeyaardigd, en gericht t ot 
d e b eYelhebb ers en offic ier en Yan biJna alle de 
st erkten Yan \ rlaander en, o . a . Yan l\Icetkerke , 
Snaeske rke , L effin gh e , Stalhille , Xieu\Yendamine , 
\ ".sendijke , Oudenb urg, Blankenber gh e, S ' Philips 

en X ieu\Yeghe 1 • 

~ 6 . ./V!idde!e1z Ier verwerz1zg gebrttikt. Toe!egge;z op Ooste;zde. 

1\Iaar \Vcrd er dan ni et s b eproefd 0111 onze stre
ken uit. di en droeYi gen t oest and t e helpe n, z al d e 
lez<: r \Tagen ? 1"'och ,,~el, nu en cla n, zonde r YOl

<locnden uits lag ; e r \\·erd n og tneer b eloofd, d och 
zonde r ge' ol g . On1trent di en tij d " ·as er s praak 
van ceni gc l.Jcine sch ep en t egen d en Yij ancl t e 
gebruike n . l)e Blankenberg hena ren b od en hunne 
di e nst en aan t e di en e inde . ~Icn zou d en gouYer
neurs Ya n ~ieupoort en J)uinke rkc b e, ·elc n d e 
se hippe rs \\·c 1 t e b eh andelen zoo d eze laat st e in 
hunne ha Yens k\\ éu11en, hen t e h erbergen en hunnen 
cli en c.; t bij ge legenheid t e benutti gen . I)i e sch ecp 
kens - Yan l\YCC ' oet en di ep gang en ruin1 gen oeg 

' oor ' eerti g p er son en - '' a ren t en get alle y an 
t \\ e e-en-t \Yinti g ; zonder n1ocite ko n 1nen ze in zee 
s t eke n en aa n land brengen, n a n1elijk op d e eilan
den ( 'asant en a nde re Ya n hel ()ost-\ .,.rij e:! . \\.,.at e r 

1ne t dit ont '' crp geschicdel e , '"et en \Yij ni et . \ T an 
in I 58-t '' or<lt de I jandYoogd der ~ eJ.e rl a ncl en als 
1Jesto rn1d 1nct s n1ecl-. brieven door d c,,·clkc n1e n 

hen1 t ot ecnc ondc rnen1ing t cgen d e s t ad ()ostende , 
h e l uitgangspunt der YÏJ anclclijkhcd en, poogd e t e 
O \ er ha len . ])aar hebb en " ·ij r eeels een \\ oord va n 
g ·z 'gel. J)c ~chcpenen Yan li rugge schriJYCn d en 
Jo 1nei \ an dit jaar aan clL'l1 I .. anclyoogtl 0 111 hulp 
t ,gen d e garni zoenen v a n ()ostcncle en Sluis : d a t 

hij z ij n leger lc l ~cc loo of een d .. e l e r Yan g ebruike, 
vrag n z iJ, 0 111 1nC't d e S c hotte n di e t e Brugge liggen 
di ~t den t ' o tnsluiten (<< le~ ~e tTer ct fo rre r )>) , of 
d ~t l hij a nde n: kra ·htdad ige 1nitldl lcn in h e t \Yerk 
. t l' 11 ' 0 111 ~t ~u1 hun g e\\ c~t ru~t en ' e i li g beid t e 
' ('rsch ~t H en. l )të g\1rnizoenen h adde n den \ ori :yen 
na ht in d e s tad I)la n kenb ~rgh ' , a ls tnccl in de 
d r pt:. n I-I i t L>n \\ · "n el u in ~ brand gl'~l i ' ht. 0 p 

hunn a:nl \Taag, had de 1-Icrtut; Y~u1 ... \. ar~c hot e r 

1) Hijksar hkJ, gctneld fonds (.! mei t 5g r ). 
l .! ) Hijk~archict, Lia~s~n der ..... ta ten papieren, feb. IS 4: « ~lé

Jll ir ~ présentt:r de par J ehan De Brunc (Ctlinmi:, de- imputs du 
Fr .. nr) 1 ar l'intennêdi, ire de hijmcrsch. )) 

in t oe ges tcn1d z ich n og eeni gc dagen t e Brugge op 
t e h ouden t o t d a t de L andvoogd eenig b esluit zou 
genon1en he b ben opzic htens O ost ende en SI uis 2

• 

D e st ad, schreef D e 1\Ie tcr en, 'vas flau'v Yers t e rkt 
er Yan \Yeinig geschut Yoorzien . Hij s t elde d en 
L a ndYoog cl voor eer st d t; Oude Sta d t e doen 
b etnachtigen , \vier b ez it h cn1 h et gebied OYer de 
h av en zou Yerzeker en ; d aarbij zou de Oude I-\:e rk 
- een s t erk geb ou'Y - h en1 a ls Yersc ha nsings"-erk 
goed t e p as ko n1en . Alexander F a rnees gaf voor 
a nt,voord d at hjj b ereid \Vas d e eer ste gelegenheid 
t e b aat t e n em en on1 d e rust t e he rst ellen . Dezelfde 
g e ' oelens liet hij aan de \Yet der s tad Brugge 
kennen 3 • \ ran F a rnees' Yast besluit getuigt eene 
onde rrichting d oor h en1 to t d en heer l)e H au ltc

p cnne g ericht, di en hij gelastte de '""cthouders v an 
Brugge t e r aadplegen nop ens h et geen 1nen t egen 
O ostende en Sluis zou kunnen doen, en .1ver den 
t oest and d ezer t"ree plaatsen d e n ootlige inlich
tingen in t e ,,·innen4. 

J)e n 4 juni n1aakt l)e lVI e tcr en de klachten 
b ekend de r hoofdn1 anne n van h et Brugsch e \ Trij e 
no pens de s t ad ()ost c nde , \YÎe r b ezetting den 
in,Yoner s het genot benee111t d e r " ·eldad en Ya n d en 
\Tcde\ J acob l\i archa nt, sch ep en Ya n h çt \ irijc , 
die zoo n1cn \Yect, alhoc\vcl een aan hc1n ger d er 
o p st andelingen, z ijnen invloed had gebruikt t en 
g unste d er Ye rzoening , had d oor t\Yee b espied er s 
de s t ad d oen vcrkennen, 0111 h et b est e 1nidde l t e 

• 
,,·et en to t ccnen d oeln1atigcn aanY al. it een 
~chrJJ Yen Yan iVl ont1no rency ' e rnen1cn ' '" ij d at een 
bespie de r z ic h b ereid v erklaar d had ()ost cndc in 
b rand t e s t ekcn6 . In den loop d er 1naand oogst 
I 5 4 zond de s t ad Brugge afgeveer d igd ·n tot d en 
-----·-~--

( 1) Ibidem. 
( .! J Rijksarch ief. meermaal gemeld fonds . 
(3) ~l ei 15'" 4· 
{4) Zelfde fon b. 
5) l b ld . 
(6) Zelfde fond . 

-
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Alge1necnen Land\-oogd, 0111 h cn1 hare arn1oecle te 
Yertoonen, door den Yijand Yan Oostende Yeroor
zaakt, en h en1 t e sn1ec' ken de stad Oost ende t e 
trachten aan zijn gezag t e oncle r\Yerpen. I-Iet 
ant\YOo rd des LandYoogds luidde dat zij op zijne 
belofte tnochten staa t n1aken'. Bood er zi c h ooit 
eenc allergunstigste gelegcnht!icl da<1rtoe , 't \Vas 
in den loop van het jaar I S84 :\n in het begin va n 
het Yolgende. D r Staten g lelkas \\·as uitge put 
en de bezetting van Oos tende , gccne b etaling 
krijgende, leve rde zich aan a lle rl e i buitens porig
heel n over, ten nadeele niet ~.1 11 "'en va n het plat 
land, 1naar ook van d o burge rs . \~ij hel ben 
gezien \Yelkc g \Yi chbg rol li e .~ ldYraa~ tijdens 
de verzoening Yan het k\varti e r s p ~lel . I aaron1 

ri ed 1nen 1\.l xancler l~arnees aan dez g 1 g nheid 
te baat te ne tnen. In e ~n n b .:-.Jan.o-" ekkenden n 
- opzettelijk - ,yehei1nzinnig ~n brie f2

, di e n \\ij 
in een ande r hoofdstuk o ok te p as brengen , ge
schreYen d oor J acob n1t71~c/u.nzt~ naar aanleiding cl r 
v e rkla ringen va n ~en ~n p r oon di ::. t e ost ~nd :. 

ge,veest '' as , I z ~n '''ij d a t l I zettin o- erder 
gezind \Vas die plaats t v ~rl at "\n d a n ze t ~ Y:'\ rd -
di gen. Tut la re, di a ldaar b ,. 1 VOl rd ~ , 'vas uit 
Holland nog ni :.t t ru O' ; 111 ":)n ,.t:rn1o ld lat 1nen 

hem YOOr de plund ringen der sold a t n aans1 ra 
kelijk n1aakte . \ a n e n n anderen p ~rsoon, uit 
\ lli s singen gekon1en, Y rna n1 1\f ntn1or n y·; dat 
n1 en noc h b]j rnicld I ,·an - ntl î:\ ni ng no "" h and r -
zins g · ~n geld v o or d bezetting < n van ast nel f3 

en Slui s kr1jgen kon. I e n aard v a n d r>n t o st a nl 
inziende zo u gouvern ur 'T'res\on g zijn ont. l a ~a lv!\b
ben g e no1ne n. 1 n v r,,.a hlt zi h aan n1uit rij 
onder de solda t n ' a n o st ncl e . 1 n 25 [i 1 rua ri 
I 585 ·\vorclt er ge n1 ld d at) bij g~ l r k aan b talin(r , 
de bezetting ·n di e r t\Y c. st :\d n '" dt..r OJ ro ri g 
\ve rden. ,.f luis ging h t zo ~ r" dat 1 soldat n 
hunn n kapite in n zijne n 1 laatsv r vang r ont
\vapend hadden. Zoo d e " tat en v~n1 Z · la nd hen 
in geen vi ·r d a ge n ' >lel ~d ·n, dr igd n z ij d st ~td 
te plunderen. Zl'lfs bc\V ~erd n1cn dat z ij ' koning 
troe p en, indien zij Yoor d stadsn1ur n v rsch nt n, 
niet b eschieten zond ·n. 1 i rg< .. lij k ~ g ru ht n 
liepen ook aangaande Oost ~nde, ahvaar 1\dtniraal 
Treslong .zich zonder geld ni t dors t bevind n4. 

])en 26 decetnhe r 1S84 \Varen cl ~ 13ruggcling nop 
hun vc rzoek, tnet ni cu\v · kla ht ·n, t rugg( ke \rel. 

(1 ) Ibid. 
{.l) ] uni 1S84. 
(3) Brief aan d(•n Land voogd, G oog s t 1S84. 
(~J Brief van (j. De M on trnorcncy ~ Hij ksarc·h 1 t>f. ) 

Ziehier hoe het k\vam dat er aan de ont\YOrpC'n 
ondcrnen1ing tegen Oostende geen gevolg gege,·cn 
gc\Yees t \vas. Graaf van lVIansfeld had bevel ge
kregen 1net een groot deel des legers naar Oostende 
te trekken. DezC' riep La1notte bij zich om over 
di e zaak raad te slaan. cc l\1Iaar ik zie nog niets 
daar,·an ko1nen, alhoe\vel Zijne Hoogheid al·\\·at 
tot een beleg noodig is heeft doen bereiden, )} 
schreef de I:~i sschop van Doornik a an den K areli
naal D e Granve llc , d e n 3o oogst rS841

• Inderdaad, 
zie nd da t lVI a nsfelcl bez\\·arcn tnaakte en oor
d eelend dat zulk eene onaerne n1ina zonder spoed 
en ijYer tot g eene n z ekeren uitsla g kon leiden , 
n1isschi n ook zijnen 1nis lukten aanval Yan juli r5 3 
indachtig , Ye ra nderde F arnees Yan pla n en richtte 
h·ij zijn troepe n náar de stad \ 7ih-oorde die zich na 
er3nige dag n O\·e rgaf2

• leehts h e t volgende jaar! 
d n 3o n1aart, ,,·e rcl e ne erns tige p oging teaen 

a st ende aang \Yend. lJa l\Iotte ., een uitn1untend 
,. ldo ,- rs t , aan he t hoofd Yan een i o-e con1pa gniën 

Italiaansch soldaten van C ;.unillus C apisucchi 
t .. n cl ;\r \~i aalsch ~ bez ttingen Ya n L od e,Yijk \ · a n 

i ontn1o re ncy, k"·an1 o t nel onver\Yachts aan-
\·al1 n al d r:\ z ijd Ie r u de tad~' . ·t Is d aar , zeot 

e n schrijYer la t d e u 1 l\erk t on l een Yer-
h v 1:\n E" 0 b OU\V Véül\\·aar 1ne n d .-:. s tad in alle .. ., , . 
ri hting n be e bie ten kon4. ,~ier ure n lan !:r " ·a-
hij n1 ter ,·an lit tredeelte Ier ..., ta cl en ,,·ellicht 
had hjj r in g .J aat)'d d ~ N ie u\\"e tad te O\ er,,·el-
1i g~n , ,,·ar t niet rro"·~ . t van d r".\n r oofzucht 

z ij n r sol l at n. In1n1 r s , o·f".\zond n 0111 Ie kanon
"'tukk ~n aan t b r on a n , Ji r".\p z ijn krijg Y01k uitr".\en 

on1 ro ft dor:.n n 11 van ' n n and ren kant cringen 
ni a 1 ,. · lh bb~r d hun opgr".\1 g ele beYelen te 

buit n, h tg~ n l n aanval op 1 plunel raar
] a r Ïn\v n r e n l ez tl' ling ~n ver cren1akknlijkt r . 

u • 

Vru ht lo s hl ,·en L,a ~Iott ,,... po~ingen on1 zijne 
1nann n bij t.n t ' rga l r n t n d ;\n stri i 1 te her-

~ . 
"' t 11 n. 11 ij n1 '"" t \v]jk n, t'rg ge k,,.t t~t. 111e t n 
v r l i s van \·e r...,ch i 1 n · lli i r ~n n t\\nee Italiaan
" e h v 'ndPllragcr. Jn~t hunne' ndtls. La l\1otte . 
di r~ ls Yrt g ·r d' stad go~d b~'" picllluHl, /t' Ï 

a htl'rna dat C O""t nel~ b k" aan1 \Yas d ~ slacht
afT ring van ~ n d Prd dt r soldat ' 11 van b .. ur p~l 

t isc hcn en lat z ijn ' .. tingen z OYf•el kanon-

{t ) Con ·u p. du Cdt.dirwllJt. (;,r·;nttrfllr. :\1 b. 161. 

(2) l h., bl. 3• 'C' . llri ' f v.tn d =-n Prin v 1n Pannn, 15 ~e-pt. 1 ~~-; . 
(3) 't J s ?.Othlcr t wijf •I te ll icr g clcgr:.nhcid dat ht"t schepcn~'t~ll r.g l t' 

van het Vri1'e van Bnt•,.P de l)latt~n r,'thh. ... n dt'ed teekenen ,~ :ut 
• t'"\C'! :"'> 

Oostende en ~ Iu is , dol r .schi 1 l<:'r P. Cl.\c '~ on1 tl~n lleer \ nu Ier 
l\-1ote bes t ~ld te worden. t 1\t·k. \'rijc. t5~5·Sfi, fo 5~ ' . 

(·I ) Zie hoo~er hl. 148. 
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ballen en zooYeel poeder zouden verslinden als tien 
duizend OYens en n1olens er in ti en j aren zouden 
kunnen lcYer en. Zijne ged achte \vas dat n1en die 
stad slechts bij Yerraad en de spoedi ge benuttiging 
cener gunstige gelegenheid over1necsteren kon 1

• 

J) e toeleg op O ostende \Y D.S dus 1nislukt . 
l)e \YCt Yan Brugge zond afgeYeercligden naar 
J\lcxanclcr Yan P arn1a, 0111 hen1 d en t oest and 
\'OOr oogen t e leggen ,,-aarin de st ad Yerkeerde 
« par la .fa ulte ad'i'e1lue a Os ten de» . D e L anclYoogd 
ant\Yoordde dat, ofschoon hij het n1iddel niet bezat 
0111, volgens hun Yerlangen, Oostende t e belegeren, 
hij er nochtans in toesten1de eeni ge sterkten of 
lorten te laten oprichten . Zekeren De \ Verp 
gelastte hij n1 et die taak : iets \Yaar '''"ij yerder op 
tcrugkceren 2

• Zestien jaren later zou n1en nog zoo 
\ 'ClTC zijn al s in I 585 . In het j aar I 586 \Yas er 
\veder spraak Yan eenen aanYal op Oostende. 
l.,an1 otte r ichtte tot d en Prins Yan P arn1a een 
belangvol Yertoog, O\"er de ,,-ij ze op de"'·elke de 
%00 noodzakelijke belegering dier st erk geduchte 
plaats eliende onclernon1en t e \YOrclcn . D e vij and 
' crstaat beter dan ooit de belangrijkheid der stad 
\V elke hiJ in zijn bezit heeft, schreef hij, 0111 den 
oorlog in \ ' laanderen \ 'OOrt te zetten, t en groote 
nacleelc des konings , en 0 111 Yan de gunsti ge gelegen
heden \\·elke zich vroeg of laat kunnen aanbieden, 
een goed gebruik te kunnen 1naken. Na een denk
beeld te hebben gegeyen van de li gging en st erkte 
der plaats en geYraagd te hebben dat n1en hen1 
kapitein Properi co zende on1 n1ethen1 raad te houden , 
s n1 eekt L an1otte denLandYoogd de handen aan 't\\rerk 
te slaan en een beleg te ondernen1en dat het gcbou\Y 
zijner \\'erken zal bekronen, zoo in de oogen Yan 
(;od als Yan de n1enschen, zijne faan1 en zijnen 
r<Jcn1 bc\\·aren en Yer1neerdercn en het land riJk
tlotn en rust Yerschaffen, clc\\-clke hen1 (Alexander) 
in ziJne Yerclerc onderncn1ingen zullen tlicnsti g 
'' czen .. . \~1at hen1zelvcn betreft, hij \Yas tot de 
ondernctning bereid, en zulks tot den dood toe3 • 

"fc Oost ende Yer,vachttc n1en eenen aanval, ,,·ant 
e-r \YL rel nccrsti <T O"c" ·rocht aan de Yersterkin a en 

b t> b ' 

' oornaatnhjk aan deze Yan den zeekant en der 
l)ude Stad~. E en aanzienlijk getal voet- en Yier 
cn1npagnicn peerdenvolk n1oest der\Yaarts gezon-

( 1 C. de Bonours, bl. 1 o. 
(~ Kladde va n '2 a pr il t 585. 
(3J 7 :tpri l 1586. 
(4) Brief Yan L a rna tte aan den Landvoogd {24 april 1586). R tj ks

arcb ief, liasstn . 

den \VOrden . D e geuzen van Oostende lieten hoor en 
dat zij de ha Yen van Xieupoort zouden doortrekken 
en in de kasteelnij van \ r eurne alles gaan vernielen 
\Vat zij zouden tcgenkon1en 1 • 

D aaro1n \7 erzocht L an1otte dat n1en uit Duinker ke 
t,,-ee \vel uitgeruste vaartuigen binnen het kanaa l 
Yan Ni eupoort zou zenden en Yroeg hij peerden
volk 0111 alle oogenblikkcn den Yijand op het lijf t e 
kunnen \'allen . \ 7 an zijnen kant zond het \ y rij e t\\·ee 
schepenen naar Brussel 0111 den hertog van P artna 
hunne deelnen1ing in zij ne droefheid oYer den 
dood zijns vaders t e betui gen en hcn1 te,·cns de be
tnachti ging Yan Oostende en Sluis aan t e bcvelen 2 • 

In den loop Yan dè n1aand juni I587 k,,.an1 L an1 otte 
n1et drie con1pagniën YOetYolk en drie dubbel 
kanons YÓÓr Oost ende liggen . Geschut " 'erd er 
Yan Ant\\·erpen langs Gent en Brugge der\\raarts 
geYoercl . Die van Oostende doorstaken eenen 
dijk, \Yaardoor de geheelc zuidzijde onder ''"ater 
k\vatn. \ r óór d e haven lagen onge,·eer achttien 
oorlogsschepen, zoo Engelsche als andere . D e 
L and Yoogd gaf beY el '"cg t e trekken ... en de onder
neJning viel in 't 'vater .l . Onclertusschen k\\-ijnde 
het land altijd Yoort . D en 6 juli rS87 beYeelt :\Iont
tnor ency aan Alexander F arnees een en officier ., 

aan die de eerste Oostende ,,·as gaan verkennen 
en zelfs d en bevelhebber di er stad gedood ha c14. 
D eze aanbeveling bleef zonder geYolg . 

D en 2 r april I 588 leYerde het gehucht - zoo 
het die naan1 nog \·erdiende - van 's heer \ \ r outer
n1anssluis , daar '"aar eenige jaren later het ver
Dlaard Sint-Albertusfort zou opgeri cht " ·orden, 
het schou,vspel eener ongen1eene en eigenaardige 
bedrijvigheid op . \ ""er scheiclene Yendelen soldaten 
- Engelsche en inlandsche - stonden al ,,·cers
kanten eener plaats geschaard, " ·aar de kleuren 
van banieren en prach6ge tenten af,vi sseldcn 1net 
ue groene en \Vitte tinten uer duinen . \\tat '\"aS er 
dien dag op handen ? \\7as het oogenblik _gekon1cn 
n1isschien dat er aan de vijandelijkheden een einde 
zou ge1naakt '' o rden ? Er schcn1crde jnclcrdaad 
cene straal YéU1 hoop op \Tede en rust , dit j aar, 
d och eilaas ! niet 0111 lang te c1 uren. \\i ij bedoelen 
d e onderhandelingen tusschen Spanje en Engeland 
nopens den Yrede, onderhandelingen die , in I58; 
aangcYangen, de \ iereeni gde Provincii!n Y rlJ 

(1) I d . (26 apr il). 
(2) Rek. van het Vrije, 1586-87, fo 29. 
(3) Vlctamsche l{ronijk, bJ. 663 . 
(4) Rij ksarch ief, gemelde verzameling 
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• 

ongerust n1aaktcn doch noch Yan\vt: rre panJ , 
noch Yanv,·ege Engeland ernstig ,,·aren. I' r\\·ijl 
koningin ]~lisabeth aan Alexander Farnees n o pens 
de voorgcstelde onderhandelingen schreef, gaf zij 
Drake beYel al de schepen t vernielen \Yelke hij 
te Cadix zou aantreffen. \~oor deze Yorstin \vas het 
te doen, haar rijk ''oor den aanYal der Spaansche 

~ 

Yloot, de cc onoYer,,·inbar vloot, )) te behoeden ; 
I=> hili p~ I I ,yj}de een verbond beletten tusschen 
l.;rankrijk, de l)u1tsche prot';)stanten en Enge1anc1. 
Elisabeth Yrocg ten gunste der Nederlanden de 
vrijheid Yan ge\\Teten ''" lke zij h a r e eigene onder
danen ontzegde n de teruggaaf der gelclYoor
schotten door baar aan de op. tandcJingen gedaan. 
Philips eischte insgelijks zooYcel en Yrueg dat de 
koningin den katholieken godsdienst in Engeland 
zou herstellen. 't Is klaar te zien, zegt 1\11. J(. f->iot, 
dat beide partijen elkand er in s laap zochten te 
'viegen on1 intusschentijd de nooclige 111aatregelen 
Yoor een en uitersten strijd te netnen'. \ Tan \Veers 
kanten Yoncl rnen al de 1nogehjkc slu\Yhedcn uit 
eencn cindelooze diplon1atie, \Yaarin de keus eener 
bijeenkon1stplaats geeneon beduidende rol speelde:.c . 
Eindelijk den donderdag 2 I april I 588, 's n1orgens 
on1 ~ebt uren, k\\'atnen de afgev ~erdigden van 
beide zijden op de plaats ter bijecnkon1st Yerkozen, 
te \\~eten drie of yjer boogschoten van de stad 
Oostende .dicht bij de \;\\Toutern1anssluiss . Alexander 
Farnees \Yas Yergezelcl, onder anderen, door graaf 
Yan Arenbergh, graaf yan Egtnont, PeYrenot, 
veldheer J{ichardot, voorzjtter l\icharclot, l\1aes, 
Garnier. l~ondon1 eene groote sierljjke tent, voor 
de bijcenkon1st der afgeveerdigden Yan beide 
zijden besten1cl, '''at en deze geschaard d er Bel
gische en Engelsche afgeveerdigden, Yersierd n1et 
de '''apens der natie aan cle,velke zij behoorden. 
V erders al den kant d e r stad, stonden zeyen 
vendels Engelsche Yoetknechten. Al de zijde Yan 

Nieupoort zag n1en L,ainotte staan met een \veinig 
aanzienlijker n1anschap4. De afgeYeerdigden Yan 
Engeland \Varen Hendrik, graaf van Derby, 
ridder Georges, \1\Tillem Cobham, en Jacob Croft, 
benevens t'vee \Vetsgeleerden: V alentin Dale en 
J ohn l{oger. D e bijeenkomst duurde tot den noen, 
doch zonder stelligen uitslag op te leYeren. De 
besprekingen geëindigd zijnde, zette men zich aan 
eene rijk opgedischte tafiel eR aten en dronken op 

( I ) Renon de France. liJ. I11tYoduction. 
(2) Brr4Udi:n dt ZtJ Commission Ro)rale d'H istoJ·rt, 2r. reeks, XII, en 

3(> reeks, 111. 
(3' Volgens-eenen Eng-elsehen platte0~oncl. 
(4) Str.ada, Dr Btllo Btlgic.o (nHgegeven in I643-I6-t8), 11, hl. 526. 

e lkanders gezondheid. J)aarna na1n n1en af~cheid: 
de Engelsehen trokken naar Oostende terug, ter
\vijl f>arn1a en zijn Yolk den \veg Yan ()udenhurg 
en Brugge insloegen. 

De stroaperijen door d soldaten Yan Oostende, 
spijts de engclsche beloften, intusschentijd bedrc
Yen, droegen onget,,-]jfcld bij tot het Jnis1ukken der 
o nderhandelingen 1 • 

\~7ij hebben daar op cle toeber e idsels tot enen 
heY·igen strijd gezinspeeld. Philips II in1n1ers 
koesterde sedert lang het ,-oornen1en Engeland 
aan te vallen en te YeroYeren. J)e herstelling Yan 

den Yervolgclen ka tholieken godsdienst in dit land, 
de versinachting \' éUl d en door Elisabeth begun
stigden opstand in de Nederlanden, de verzekering 
Yan Spanjes uitsluitende heersGhappij op het 
zeeëngebied en deszelfs oYer,,·egendc n1acht in 
Europa, n1oesten d e Yruchten zijn dezer stoute 
ondernetning. J)a <.lrtoe deed hij te Lissabon eene 
schrik,,·ekkende Yloot gereed n1aken, c< de onoYer
\vinba r e Arn1acla >> geheeten, geplaatst onder het 
beYel yan hertog Yan 1\tledina Sidonia - een n1an 
Yan groot aanzien, doch, zoo hij zelf bekende, - ~ 

Yoor het achniraalschap \veinig aanleg hebbende -
bestaande uit 120 schepen en zo karveelschepen 
en ben1ancl n1et ongeYeer 3o,ooo n1atrozen en 
soldaten. Uit Sluis en Duinkerke k'van1en zich 
Yerscheiclene honderden oude lun"den, pleiten en 
andere Yaartuigen bij de vloot · aansluiten. \ 1an 
hunnen kant reedden d e Engelsehen een aanzien
lijk getal li chte, \Yel ge,vapende oorlogsschepen 
uit, Yan 200 tot 3oo ton, onder het bevel Yan 

erYaren zeelieden. Holland en Zeeland zonden 
2j oorlogsschepen naar de Engelsche y]oot, ter\vijl 
een veertigtal schepen van deze Staten de uitzeiling 
der Duinkerksche vaartuigen tnoesten beletten. 
l\1en ,,·eet \Vat er n1et de n1achtige Arn1acla ge
beurde: den 7 oogst, des nachts, na een langdurig 
gevecht, werd zij door de .Engelsche, betrekkelijk 
z~vakkc y}oot verslagen. De onbck\vaatnheid Yan 

's konings raadslieden die, tnet het oog op de 
bemachtiging van Londen, eene onn1iddelijke 
aanlanding op de Engelsche kust wilden doen, in 
plaats Yan volgens Parma's verstandigen raad, 
eerst eene Zeeu\vsche haven in te netnen, ''yaaruit 
men had kunnen naar buiten handelen ; de ontoe
reikendheid Yan mondbehoeften en geschut2 

; de 
onkunde van den Spaansehen admiraal en Yan de 

( t) Brief van Alexander Farnecs, 3 oogst 1588. Rijksarchief, 
Reg. nr 3g6. 

(2) Zie de studie \·an l.f: Fraude in het Longman's /11 agazint ( l8g.5). 
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duinkerke \Yerd eene voorkerk gen1aakt, Yoorzien 
van kribben en ruiven ten dienste Yan de peerden 
der 'vacht. 

De onkosten dier sterkten of forten \Yaren ten 
laste der kasteclnij en beliepen tot ongeYecr 2o,ooo 
guldens. Na Yeel Yragen en aandrjngen Yerkreeg 
zij later, ten jare r6o4, Yan het Hof eenc son1 van 
5ooo guldens, als schadevergoeding voor die 
onkosten. Nu en dv n deed de hoogbalju\Y de 
bosschen doorzoeken ; al de k\\yaaddoeners die 
1nen op : ze 1nochten tot de bezetting Yan Oostende 
toebehaoren of niet 1

• In \ Teurne-Arnbacht \Varen 
er zeYcn con1pagniën « Keurlingen, n achthonderd 
1nan uitrna]\!ende, dc\Yelkc zich te allen stonde ge
reed houden n1oesten, op het geluid der noodklok. 

Den 22 septen1ber r58g \Yas er in den Brugsehen 
schepenenraad spraak, eene sterkte te 1naken aan 
de kerk Yan Heist « ter exclusie Yan den viant » 

en tot beYrijding van den landsn1an2
• Doch hier en 

daar eene sterkte, zelfs op de 'Yegen langs \vaar 
de gcusche benden doorgaans het land k\Yan1en 
bezoeken "·as niet Yoldoende, daar de vijand toch 
zijne plundering en brandschatting niet ophield. 
l\1Ien n1oest hem insluiten, een blocus van sterkten 
n1aken, rondon1 de stad, in af\vachting dat n1en in 
staat zijn zou het beleg otn zijne legerplaats te 
slaan. 

Den IS juli r5go besloten de schepenen van het 
Brugsche Vrije den kapitein Balançon n1et eenige 
afgcveerdigden naar het Hof te zenden, on1 te 
verzoeken dat de penningen korten tijd te voren 
door de Vier Leden Yerleend, gebruikt zouden 
\VOrden tot het oprichten der sterkten, bestctnd otn 
den Yijand van Oostende in te sluiten, ingevolge de 
helofte Yan den GouYerneur-Generaal3• N ogtnaals 
gelastte het bestuur van het Vrije van Brugge 
schilder Pieter Claeys eenige afteekeningen van 
den plattegrond Yan Oostende, naar de landkaart 
te n1aken~. 

Toen de Oostendsche geuzen in october r5go, 
Oudenburg hadden overmeesterd, zoo wij hooger 
Yerhaald hebben, vreesde men grootelijks dat hij 
zijne 1nacht op Brugge zou komen beproeyen. 
Daaron1 schreven de \\rethouders dier stad dadelijk 
aan Mansfelden Farnees 01n bijstand. Deze laatste 

(r) nl. 288. 
(2) « Secrete Resolutiebouc van Burgmeesters ende Schepenen 

der stad Brugge» (I585-Ióo7). 
( 3) Staatsarchief te Brugge, reg. nr 27, f<> 27. 
(4) Rekening van het Vrije, I58g-go, fo 67. 

liet hocren dat het hen1 niet n1ogelijk \vas, tijdens 
den ''"inter eenige ondernen1ing tegen ()ostende 
aan te gaan; nochtans \Yakkerde hiJ de ''"ethouders 
aan tot geduld ; zij zouden zien dat hij de hantlcn 
aan het \Yerk slaan zou (r4 decen1 ber). ()p 

denzelfden dag berichtte hcn1 lVIontlnorencv O\Tr 
_, 

dP vcrgadering der \ lier Leden, die het Yraagpunt 
der forten rondon1 Oostende aan hunne dagorde 
ge bracht hadden r. 

\ 7an die inzichten Yer\YÏttigd, schreef de I~aacl 
Yan Staat der \"'" ereenigde-Provinciën aan Siclne\· 

. ' 
gouYerneur van \ 1lissingen, en aan de Staten Yan 
Zeeland, dat de stad Oostende bedreigd \Yas. Deze 
laatste \'erzochten Sidney zoohaast n1ogelijk t \Ycc 

co1npagniën Yan het hulpleger naar die stad te 
zen u en (I g decen1 ber r Sgo )2

• 

In de vergadering der Staten te Gent (januari 
r5gr) \Yerd er van\Yege den LandYoogd verklaard 
dat hij hoopte \Velhaast het land van de strooptoch
ten Yan Oostende te verlossen en jntusschenbjd 
dezelve door een en kr-achtdadigen \vederstancl te 
doen ophouden3

• \Veinige maanden later schreef 
Alexander Farnees aan de Vier Leden dat hij, tot 
uitvoering zijner besluiten ten opzichte der vijan
delijke ondernen1ingen, aan kapitein Rivas bcYel 
had gegeven, al de krijgslieden in één legerkorps 
te Yerzan1elen en dit legerkorps zoo dicht tnogc.lijk 
on1trent de stad Oostende te leiden, on1 bij alle 
gelegenheden gereed te staan. Diensvolgens Yer
zocht hij de Leden van Vlaanderen hetn \Yagcns, 
takkebossen en \verkliedef\ te bezorgen, tot het 
oprichten Yan eenige sterkten. Terzelfdertijd beval 
hij goede \Vacht in al de dorpen te houden, en van 
de nadering des vijands aan Rivas kennis te geven4 • 

Dezen laatste was het oppertoezicht en beYel 
toeYertrouvvd der troepen die rondom Oostende 
moesten vergaderd \Vorden, 01n perk en paal te 
zetten aan de uitlocpen en rooverijen welke het 
garnizoen dier plaats dagelijks deed ten platten 
lande5 • Doch n1en versterkte alleenlijk Ouden burg, 
zegt Van Hertnelghem. 

De rekening van beden en subsidiën, oyer het 
jaar r5g56 , vertneldt de volgende toen bestaande 
sterkten: Nieuwendan1n1e, Leffinghe, Ouden burg, 
Snaeskerke, Blankenberghe, Meetkerke, Stalhille 
en St Philips. Leffinghe, Stalhille en Meetkerke 

(1) Rijksarchief. Zie rek. Vrije, x5go-gr, fo 168. 
(2) Notulen, x5go, bl. 168. 

--

t3J « Secrete Resolutiebouc >>der Schepenen van Brugge, fo 81 v. 
(4) 24 mei x5gr (Kladde). 
(5) Ibid. Alexander Farnees aan Lamotte, 29 mei x5gr. 
(6) Rijksarchief, reg. nr 16122. 
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reductie van Oostende en Yan de andere sterkten 
toen in de 1nacht hunner vijanden 1

• 

J)en 3o januari r5g3 besloten de Staten van 
Vlaanderen den l{astelein van Gent, Augustijn 
Harrera, die naar Spanje trok, te verzoek~n den 
koning de dringende noodzakelijkheid Yoor oogen 
te leggen van het ten onder brengen der « rebelle >> 

steden in Vlaaoderen: Hulst, Axeleen voornaan1lijk 
Oostende, en hen1 te dien einde een Yertoog in het 
Spaansch in handen te geven. De Staten verklaar
den zich bereid het onvoltooid kasteel Yan Gent 
op hunne kosten te doen Yoltrekken, zoo de koning 
er zich toe besloot hun Yerzoek nog gedurende 
het loopende jaar te be\verkstelligen. Voor de 
\verken van gezeid kasteel zouden zij eene som 
van 5o of 6o,odo guldens ste1nmen, boven de 
3oo,ooo guldens Yroeger tot hetzelfde einde en 
onder dezelfde voor''Taarde voorgesteld2

• Den 
kastelein zou n1en, in geYal hij er in slaagde den 
vorst tot die ondernetning te be\vegen, eene 
« gratuiteyt >> aanbieden3 • 

Den 8 october Yan hetzelfde jaar, drukten de 
Edelen tn Notabelen van het Vrije de 1neening uit, 
dat eene voorgaande bede van 5o,ooo guldens te 
1naand ''Tas gestemd ge,veest onder andere ·voor
\vaarden, dat n1en intusschen de stad Oostende, 
die de streek zooveel schade toebracht, onder 
's konings gehoorzaan1heid zou pogen te brengen: 
iets dat niet gedaan ge\veest \Vas. Zij stemden 
evenwel in de gevraagde 6o,ooo guldens voor ' rier 
maanden toe, in de Yaste hoop dat Zijne Hoogheid 
(de Algerneene LandYoogd) die ondernen1ing ter 
eerste gelegenheid en zonder uitstel zou aangaan, 
en Yerzochten de schepenen van het Vrije bij alle 
n1ogelijke 1niddelen aan te dringen opdat Oostende 
« by n1iddele van fortificatie, pryse4 oft andere » 

onderworpen zou \Vorden aan 's konings gebied5 • 

De Appeudanten en Contribuanten - zoo heette 
n1en de t\vee soorten . van landelijke heerlijkheden 
die n1et de dorpen van het plat land het \ lrije uit
Inaakten - spraken in denzelfden zin, « ghemerckt 
« dat zovele verscheede beloften van zyne Majesteit 
« totter reductie van der stede van Oostende ende 
« andere batelicke conditien besproken tot behouve 
« van den lande en zyn vulcammen geweesto. » 

(1 ) F 0 120 V. 
(2) Staatsarchiefvan Brugge, reg. nr 641, fo 5. 
(3) « In generalibus terminis >> (in algeroeene bewoordingen). 

Volgens besluit van 2 februari (zelfde register, fo 6 v.). 
(4) Fransch \voord (prist, bemachtiging). 
{5) F 0 1~4 v. van het register nr 27, Staatsarchief Brugge. 
(6) F 0 145. 

Middeler\vijl (septctnber r5g3) zond 1nen naar 
Oostende - dat eenen aanval vreesde van\\?ecrl' 

~ 

Mansfeld r - soldaten uit Zeeland, alsook Engcl-
schen van N ortnandie. De gouverneur Ed\varcl 
Norrits, in het verster ken der stad, doorstak 
onvoorzichtig eenen dijk - den \\restclijk - in 
januari 1Sg4, n1et het gevolg dat de zee,,~ateren bij 
hoog tij de stad aanzienlijke schade toebrachten2 • 

Den 14 n1aart \Yordt cene bede geYraagd, 
natnens den koning, Yan 7o,ooo guldens te 1naancl 
Yoor een jaar en eene andere, voor een en keer, van 
3o,ooo guldens, tot versterking der zeesteden en 
Yan het Sas Yan Gent. In de vergadering 'Tan het 
Vrije, van den 28 1naart·', stelden de Edelen en 
Notabelen van het Vrije eene son1 voor van 6o,ooo 
guldens te 1naand, Yoor een half jaar, onder andere 
voor\vaarden, dat tnen die penningen bijzonder
lijk gebruikte tot betaling der soldaten, de\Yelke 
drie 1naanden ten achter \Yas. Het t\veede d('cl 
van '!::> konings Yoorstel begeerden zij niet te aan
veerden, om reden Yan de groote lasten die op het 
land vYogen en on1dat gen1elde \Verken << van outs >> 

ten laste Yan den koning ge\veest zijn. Eerstge
Inelde bede stonden zij toe, in 'veer\Yil der groote 
ar1noede van 't land en « de cleene vruchten die zij 
« van de ghepasseerde ayde ghevoelt hebben », 

\Vat Oostende betreft. De APPe11da11ten en Co11fri
buanten, verklaarden redenen te hebben 01n het 
voorstel te '"?ei geren, daar n1en de plechtige belofte 
meermalen gedaan, van Oostende aan te vallen, 
niet gehouden had4. Ziehier hoe deze laatstP zich 
uitdrukten in eene vergadering van het jaar I 5q5 ~ : 

« Reèon11nanderende voorts mijn heeren van den 
<< Collegie te voorderen by alle n1iddelen de reduc
« tie van de stede van O'osthende, ten fyne dater 
« deure belet magten \Vorden de dagelicxschc 
« gewelden ende fortsen die de vyant up .hen1lieclen 
« es ghebruuckende, jn ''"elcken gevalle zy hereet 
« zouden \Veesen niet alleen te accorderen de 
« verzochte LXXm g . ter n1aent, 1naer ooc tneercler 
« som1ne als danof notoirelic dependerende de 
<< dienst Yan zyne Majesteit ende conservatie yan 
<< den gheheelen lande van Vlaendren ». De afgeveer· 
digden van het plat land gaven lucht aan dezelfde 
'~.tenschen. 

In de maand september van hetzelfde jaar liep 
------------------~ - ---

(1) Notulen der Staten van Zeeland, r5g3, bl. 192 (6 juni). 
(~)Van Meteren, bl. 353. -Notulen der Staten van Zeela nd, 

x5g.J, bl. 44-45. 
(3) pos r6g, 170 v. en volg. (Reg. nr 27, Staatsarchief Brugge . 
(4) Fo 170 v. Zie ook fo 196 v. (september I594)· 

(5) F 0 215 v. (Reg. 27). 
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I\~aurits zou, in geval van beleg, zelf de verdedi
ging gaan "\Yaarnen1en. l e Staten Yan Zeeland 
schrcYen aan de Generale 'tatcn dat hunne pogin
g n 0111 hcn1 van dit besluit te doen afzien vruchte
loos "\Yarcn 1

• ()p 23 oogst I 5g6 vcrn1elclt de griffier 
van 13rugge een ontleen;nc' aangegaan door de 
stad bij kooplieden en poorters, Yoor de onderne
Bling op Oostende. Jan ] e 1VIateur en I~ rans J)e 
la Torr" '' 2ren gelast ge,vei";l~t penningen te gaan 
ontleenen te J-\nt,\·erpen tot hetzelfde einde. J)och, 
verhaalt Leclère, 1-\artshcrtog 1\ albrr"\cht had nau
,,·elijks kennis gekregen Yan Oosteneles kloeke 
vestingen en deszelf gen1ak Yan betrekkingen n1et 
de zee, of hi 1 oordeelde dat die stad onneen1 baar 

• 

"·as. Ook in eene k-antteekening van het I-3 esluiten-
boek der Brngsche \vethouders,aangaancle de straks 
vern1elcle leening, leest n1en dat er aan clezelYe 
geen .ge,·olg zal gegeven \vorden 2

• Er ,,-ordt 
gevolglijk be~·Jot~n aan de poorterij de geleende 
penningen "\veder te geYeB << totte apparente expe
ditie up Oostende >>, in het begin van juni, en het 
aangekocht gereedschap te verkoopen3 • 

Laten \vij gaan naar de a lgen1eene vergadering 
van het \ 7 rije, "\velke den 14 april 1Sg7 plaats 
greep4. J)e vernieu,,-]ng eene r bede yan 70,000 

guldens te n1aancl voor een jaar \\rordt geYraagcl. 
D e afgeYeerdigden der heerlijkhed en staan clezelYe 
toe, alhoe\Yel er, zeggen zij, groote reelenen 

• 
zijn tot \Yeigering, on1dat « van alle de beloften 
« van den hove eBde ·besproken conelitien van de 
cc voorgaende beden. niet en ,, .. ort ghehouden, niet 
cc n1eer v an d e R eductie van Oostbende dan van 

« de dagheliksche excursiea van den viant ende 
<< zonclerlynghe van de vrybuyters, overal het lant 
« brantschattende ende de goede lieden vangbende 
« zonder dat de garnisoenen doen eenich devoir 
« on1n1e tzelYe t e b eletten, niet jeghenstaende dat 
cc dezelve vrybuyters zyn in cleenen ghetal ende 
« oYeral jn t openbaer gaencle ende staende ... )) 
Eene bede van 6o,ooo guldens te 1naand ·voor een 
half jaar 'verd toegestáan, onder de voor\vaarden 
in de YOórgaande << akkoorden » gesteld en onder 
deze ook dat - hetgeen aaBveerd ,,·erd -
Io,ooo guldens Yan den overschot ter beschikking 
gesteld n1oest ,,·orden van de Heeren van Brugge 
en van 't \ Trije, tot het beletten der brandschat-

(1) 2~ juni J596 (Notulen, bl. 178 en r86}. 
( 2) F 0 l9tJ V. 

(J) Fo 191 v.- De :Notulen van Zeeland (zo jan. 1597) vermelden 
een vertoog \?an generaal Sur.ck, nopens bet beleg \'an Oostende 

(bl. 47). 
(4) F 0 !98 en volg. (Reg. 27). 

tingen en rooftochten der vrijbuit rs. JSene ander" -
vraag Y~ln So,ooo guldens \vercl ver\\'Orpen << on1n1c 
<< de notoire ~er1noecle Yan den lande n en de 
groote la sten \vclkc de ]n,voncrs te dragen hadden. 
Geene beden \Yerden n1ee r gcstcn1d zonder ccne 
zinspeling op de vijanden in het algetnecn of op 
die Yan Oostende in het bijzonder, noc h zonder 
de YOOr\Yaarcl c Yan h et gebruik Yan doeltnatige 
n1aatregels t egen dezelve'. Het land \vas n1et 
achte rs t e.ll en b c)ast die tot OYer tien jaren opklon1-
n1 en en tot eenc gezan1enlijke son1 van 3oo,ooo 
guldens 's jaars bellepen. Sedert acht jaren had 
h et land zestig duizend guldens te tnaand bet .. aald, 
altijd op Yaste belofte van de vijandelijke plaatsen 
v erlost t e \\"Orden, Yerklaarden de « Edel n en 
Notabelen » Yan het Brugse he Vrije, in de 
Algen1eene \ lergadering van 17 oogst I5g82

• 

Intussch en, in den loop der n1aand october I Sg7, 
'"ordt eene con1pagnic soldaten gelicht, onder 
bevel Yan kapitein \ 1 os, tegen de vrijbuiters·1• 

D en 3I october· ben1achtigen de 'vethouders van 
Brugge en van het Brugsche Vrije elkander tot het 
lichten van p~nningcn on1 de lasten te bestrijden 
Yan h et <c exploict Yan ()osthende », betrou"\Yende 
dat hun besluit door de Geestelijken en de andere 
t\Yee Leden erkend en goedgekeurd en het 
kapitaal 1net de kroozen in rekening gebracht 

zullen ''"orden . 
Drie dagen later, den 3 noven1ber I Sg7, k\van1 

Aartshertog Albertus de stad Brugge bezoeken . 
• 

De \YCt besloot den nieu\Yen Landvoogd, te dier 
gelegenheid, Yoor oogen te leggen << de grootc 
<< aermoecle ende n1iserie Yan de stadt » en hen1 
de Yerlossing uit dezen beklagens,vecrdigen toe
stand aan te he,·elen+. En Yernen1enclc dat, hij 
zijn vertrek, de Geesfelijken en de afgeYcerdigden 
der Leden yan \ 7laanderen hen1 gingen hunne 
groeten brengen, besloot zij zich bij hen aan te 
sluiten, hen1 daarna in het bijzonder het << stic van 
Oostende >> aan te bevelen, en terzelfdertijd Zijne 
Hoogheid geschenk te doen van het Onze-Lievc
\ Trou,vbeeld, eertijds aan de stad gegeven door 
lVlargareta, Hertogin Yan Savoie. Albertus aan
Yeerdde n1et groot genoegen dit kostbaar geschenk 
en Yerontschulcligde zich zoo hij Oostende op dit 

( I J Zie b. v, Reg. 20, fo 3 v . (3 april 1S98) , fo 21 (7 september): 
fu 3I v. t i7 oogst) ; fo 4S (zo april 1S99) ; fo 65 v. (23 september). 
Zie ook Reg. 642, september en no,·e:nber I5g8, Staatsarchief 

te Brugge. 
(2) Reg. :8, fo 3I v. 
(3) Resolutiënboek der stad Brugge, fo 213 (24 oct.l. 

(4) lb., fo 21~. 
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oogcnblik nie t belegertie ; hij \Vachtte eene andere 
gelegenheid af en beloofde zulks in tijd en \vijle 
t e doen zonde r kost en YOor het la nd. Eilaas ! 
't \vas 1neer d an hij yern1ocht, zoo \Yij later zien 
zullen ! En no g eens schrijft de griffie r van 
I~ rug ge , aangaande de laat stgetnelde leening : « es 
<< niet ghesucccdeert, God bet erct, n1icls t onder
cc blyYc n Yan d en exploic te . » Eenige dagen 
lat0r, den I 4 noYen1 ber, ''rercl e r b eslot en cle 
afgeYrerdi gdcn gezonden naar Ant\Yerpen, Rij sel 
en cl~ cc su halterne st eden )) Yan het \\r cstYrij e , 
on1 penningen t e ontleenen << t otten b eleghe Yan 
« Oost ende , t\Yelck zync hoocheit ha clcle ghenouch 
cc gheresoh ·eert te doene , )) te rug t e ontbieden, 
<le\Yijl Albertus , t er oorzaak der na bijheid des 
\Yinters en van andere bez\\rarcn, het beleg h ad 
uitgesteld, zoo hij den n1 orgcn van dien dag ( I4 
noYen1 bcr) aan de I_Jeden van \ '1aancleren en aan 
<le Geestelijken h ad Yerklaard r . N ietten1in had 
de J(aad Yan Staat der \ " ereenigcle ProYinciën -
aan \\'elken di e Yan Z eeland geschreven hadden 
d at geheel h et vij andelijk lege r on1trent Oost ende 
\vas - schrik gevat en onYer\Yijld h eYel gegeYen, 
tnanschap, poeder en oorlogstuig der\\·aa rts t e 
zcnclen 2

, en den GouYerneur Yan Oostende bekend 
te 1naken n1et deze b eYelen als tned c 1net hunnen 
\vensch, dat hij ook z ijn b est zou doen, « zulcx dat 
\V)" hopen Yast elyck dat de yyandt nyet clan schade 
en h eroU\\' Yan clacr en zal b ehalen. » J)e R aad Yan 
Staat n1oc ht zich cven,,·el Yoor het oogcnblik ge
rustste llen . Zoo Z\Yak \vas de gelelelijke t oest anel 
onzer stre ken d at in \Vcer\Yil Yan het gcyaar, de 

Stat en van Vlaanderen , in eene vergadering van 
septen1ber I5g8 , cle Yern1indering der fortenbezet
tingen Yroegen. D e sterkten Yan Nieu\venclan1n1e, 
L effinghe , Snaeskerke, Oudenburg , Stalhille en 
!\ieu\\·eghe , h adden onderscheicle:11ij k een n1an
schap van I So , I oo, I oo, 2So en 8o soldaten ; n1en 
zou die getallen , ·ern1inderen op Ioo, So, So, Ioo 
en So koppcn 1

• l\Ien 1noet cl an niet zeer Yer\\·on
derd zijn dat Yoorst ellen Yan OYereenkon1st 1net 
d en Yijand gretig aanYcerd " ·erden. In de n1aancl 
juli I 5g8 Yroegt~1 die Yan Oost ende Yrijdon1 Yan 
Yerkcer \'OOr de În\\·oners dier st ad in den on1trek 
cener hah ·e 1nijl ; zij zouden, Yah hunnen kant, d e 
in\YOners Yan Brugge in het noorden gerust lat en 2 • 

D en I O n1ei I Sgg Lesluiten de \\·ethouders Yan 
het \'rij e eenpari g n1et die van Brugge , Piet er 
Cortekene - 1nct t oesten1111ing Yan Rivas - naar 
Oostende te zenden, on1 n1et den GouYerneur dier 
plaats h et laats te Yerdrag t e herncn1en Yan den 
Yrijdon1 binnen de halYe n1ijl, zonder echter leYens
n1icldelen binnen Oostende te n1oeten brengen·' . 
Hij n1oest alleszins eene verlenging trachten te 
b ekotnen Yoor eene n1aand. lVI en zou dan st appen 
doen bij het Hof 0111 opschorsing Yan het aan
staande plakkaat t egen de bet aling Yan brand
schatting t e bekon1en, t en n1inste totdat Oostende 
zou besloten zijn 1net eenig volk_. . \\Tij hebben 
reeds de kooplieden in onderhandelingen z ien 
treden n1et den Yij and van Oostende . In de 1naancl 
j anuari I 5gg n1ocst n1en hen1 negenhonderd g ulclens 
bet alen5 • 

~ 7. De ToestaJtd erger tiaJt ooit. 

y\lij hebben reed s den leze]· een ta fe reel gegcYen 
Yan den drocYigcn toest and des lands , sedert den 
~1<111\- ,l ng <lc r YÎJ andelij kheclen \YaarYan ()ostencle 
hr·t uitgangspunt ,,·as . 1\Ict de laatste j a ren der 
zesti ende CC U\Y , 't is t e zeggen o p het tijdstip \\·aar 
,,-ij thans gc ko n1en zijn, \Vas cle t oest and nog 
vc rslee ht. 

J~rgcr d a n ooit \\·ocddc J e \rjjbuiterij in onze 
streken. So n1n1ige Yrijbuitcrs " ·ar :. n 0111 hunne 

-
{ 1 ) F 0 :! I ~ \ '. 

(':! :'\ etlcrla nd.;; r ij ksarc h ief, hes lui ten van den Haad \·a n State , 
6 n o vember I 597 · 'T erzeltder t ijd beslui t den Haad die van Zeelan d 

a a n te zetten ttlt h et ' en' i tt igen van de AJ m trali te it, dat Je ,·ijand 
\'no r ncm<:ns ts s<."h -:.pen te );' te u poort m e t s teen e n te laden om d te 

\'oÓr lc h:H·cn \·a n Onste ntie te d oe n zinke n. 

stoutn1oedigheid o f 0111 de InenigYuld1 gheid hunner 
\Yancladen Yerinaard, zooals J an \ rern1ote , yoor 
\YÎ cns << 0111 b r engen )> of OYerleYering h et \ lrije 
vierhonderd g uldens aan den gouYerneur Yan 

()ost cncle h eloofde 11 
; Thon1as Inghelsn1 an , die 

d oor de soldat en van Stalhille in de 1naancl 
septe1n her I 5g8 \Yercl \' e rslagen : iets \vaar,·oor zij 

--- ---
(I l S taatsa r c h ief te B r ug-ge. R eg. 642, fo z5. 

(z ) I b. Reg. n • ~~' fo 16 v. 

(3) « E nJe om me mede te exc u ser e n h e t las t \'a n b in r.en 
<< O ostbende te mo eten b ryng h en ' 'ivr es )) (f0 48 , .• ). 

c .. ) R eg. 48, fu 49 , •. (13 m ei r 5gg}.- In den loop \'an I5gS \"er 
wac h tte m en zich binnen O os ten d e m eerm alen a a n b e leg. :\o tu le n 
I5gb, bl. 1 1u (z o apri l) e n 289 'l2 n oYe mber ). 

(5) Bes luiten boek der sL h epenen van Brugge, f•i ::32 . 

f6) Reg. n 1• 28, fu 25, 23 september 1SgS. 
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ene belooning kregen van het land 1 
; \ loskin en 

de ])Jrie Blanckx, die in oogst 1Sgg door kapitein 
1"incke n zijne con1pagnie overgebracht ,,·erden 
en de,,·elke 1nen Ü1 eeni(re con1pagniën stak, in 
ai~\·nchting Yan het overkon1en van eenen anderen 
geduchten Yrijbniter, « den grooten c1uYe1e » g )_ 
h eten, die ll1 ~t S01111BÏ ere zijner gezellen daartoe 
genegen sch een. J)e Staten beloonden telkons de 
soldaten die vrijqujters ge\'angen nan1cn\ c< 0111 
alzoo het land ·van dat onkruid en die pest te 
zuiveren en landsn1an en reiziger Yan de ge,,·cl
dige tirannij te beYrijden ,,·aarn1ede zij bedreigd 
\Varen3 » . Een kaporaal n1et Yijf en t\vintig n1an 
\\·ordt crelast, op d kosten der gen1 ~enten \\i OUI11Cl1, 

]~essen, Zarren, Clercken, Handzaen1e, Couckc
laerc, \ .,.ladsloo, e n der h t'erlijkheden l\Iercken1 en 
\\y ereken, zorgvuldig de sluipholen en ,,-egen op 
1.e zoeken en t e be,vaken der Yrijbuiters op het 
gebied <lier gen1ecnten, vooral in het k\Yarticr Yan 
Couckelaere, \·ladslno en \\'~crcken, die n~inder 

be\YOoncl ,,·aren en dichter bij den vijand lagen4 • 

l)e landslieden van Ghistel en 1-hourout hadden 
drie soldaten van Oostende vervolgel die onlangs 
t\VCe \Yacrens van J)ikSlllUide creroofd en drie reizl-

~ b 

gers of cc passagiers )) op losgeld gesteld hadden. 
]~en dier soldaten ,,·er·d te Brugge gevangen 
binnengebracht. Die landslieden ontvingen eene 
belooning van vijf ponden grootcri5 • 

On1streeks dit tijds tip is het dat er t\vee belang
rijke oorkonden naar f(oine gezonden " 'erden : 
,, .. ij bedoelen eene \'erklarin(r 110J)ens ue aerin(r_ • t:> b t:> 

heid der inkon1sten van den f-3i sschop Yan Brugge, 
gedaan den 20 februari I 5g66 , door de Bisschoppen 
\·an I per, Gent en l\i echel en ; ver\'olgens een 
verslag, d en 16 clecen1ber I6oo opgesteld7 over 
den staat Yan zijn Bisdon1, door ~1Iathias, Bisschop 
van Brugge, en tot den Paus gericht. Beide oor
konden spreiden een droevig licht uit over den 
staat tot den,velken zooveel jaren oorlog, plunde
ring en Yer,voesting de on1streken van Oostende 
en Brugge gebracht hadden. Zoo groot zjjn de 

(1)F0 2Sv. 
(lj Heg. 642, 19 en 20 oogst I5gg; 29 maart I5gg (2J vrijbuiters 

te Ardoye g-edood op 27 maart ). 
• 

(3) Reg. 642. 
(4) Heg. 28, fo 62 v .. 19 oog-st 1 5gg. 
(5) t3 april 16oo. Reg. 642. 
( 6) A na leeles pour servir à l'Jlisto i re u .r/és. de la Bdgiqut, 1 I I, 1866. 

Merkweerdig, alhoewel minder <.:)mstandig ook is het bisschoppe
lijk verslag ' ·an t58g, hooger (bl. 207) met onjuiste aanteekening 
reeds vermeld. 

f7) Ibid. <c Procut'atio ad agtudum itz cut ia 1·oma11a rt v isitanda sa era 
,< linn'na d txhibllzdum mi~trum statuni tpiscofatus brugtns1·'S )>. 

k''palen door de gedurige oorlog~n tc\YC 'ggebracht 
zegt "erstgenoernde oorkonde, dat Brugge sedert 
lang reeels voor het grootste deel ''erlaten i~, n1et 

de YCiïl1Ïnclering Yan het getal burgers en ]n,voners, 
en dat g ~heel het k\vartier van I'3rugge ruin1cn tijd 
zoodanig \voest en verlaten gc,vecst is en no!! i~ 

.... ~ ' 
dat er buiten de rnurcn dier stad Yoor het oogen blik 
slechts drie zielenherders zijn. Het Bisclon1 ,,·as 
op eene lengte van 14 nlijlen door de z~eu'\psch \ 
\Yateren begrensd en aan de dagehjkschc stroop
tocbten der ketters en opstandcllngcn van Zee
lanel blootgestelel, zooYecl te n1ecr, otndat zij in 
de buurt ecne stad of lieYer cene sterkte bezitten, 
te \Yeten Oostende, slechts vijf tnijlcn Yan Brugge 
ver,,~jjderd ; het zijn Oostende en het eilandje 
BierYliet, die al ,·erscheidenc kanten den vijand 
toegang op \ laanclerens boclen1 Yerschaffcn. Te 
Yergeefs heeft n1en, gaat het vcrslag Yoort, in vele 
pla~tsen kleine forten genlaakt on1 die strooptoch
ten t e beteugelen; niet alleen cl 'S nachts of in het 
gel,einl, tnaar hij klaren dage kon1en de Yijanclen 
onze streek verontrusten. Het meeste deel van het 
land in het hisdon1ligt nog onbebou,\~c1 en verlaten. 
Bijna al de parochiekerken zijn door den vijand 
\ 1erbrand ge,veest of n1ettertijd ingestort[. \ lan de 
honderd dertig kerken zijn er ter nau,ver nood 
een dcrtigt(d aan branel of vcrYal bij gebrek aan 
herstelling ontsnapt, en onder die dertig kerken, 
veryallen er bijna alle jare, doordien de v1janden 
de looden gooten geroofd hebben, het~een de 
houten gebinten tot verrotting brengt . In son11nige 
dorpen die 1naar een of t\vee 1nijlen Yan Brugges 
n1uren liggen, durft geen enkel priester verbhjven, 
uit \Tees voor de dagelijksche uitloopingen v<1n 
vijanden en boschgeuzen . J)e Ü1''·oners ko1nen 
hunne godsdienstige plichten te Brugge k,,·ijten. 
I)e 1necr Yer\Yijdercle parochiën hclJben ccnen 
priester die drie of vier parochiën te gelijk bedient. 
De goddelijke diensten 'vorden er Yerricht op 
draagaltaren, hetzij in ontheiligde ten1pels (;ods: 
hetzij in den hoek eener vervallen kerk, hersteld 
zooveel het 1nogelijk is2

• Pater Silnon \ T ern1eulen, 
van Brugge, ontving den eersten october I5g8 den 
zielenlast Yan vier parochiën : U itkerke, I3lanken
berghe, vVenduine en Sint-J an-op-den-l)ijk·; . 

:rvien 1nag zeggen, \v.at de on1streken onzer stad 
en geheel het omliggende k\vartier betreft, dat 

--------

(1) Zie ook onder de HSS. nos 3I70-3190 der koninklijke Boekzaal 
te Brussel, een belangrijk smeekschrift van het Vrije (1610). 

(2) Verslag van 16 december xooo. 
'3) Kan. Tanghe, Parochitboek van UiJkulul bi. 82. 
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gedurende ongeveer het vierde eener eeuw, de 
meeste parochiën van a lle openbare goclsdiensts
uitoefening beroofd bleven. Luielens de kerkreke
ning van H eist, van het j aar r 5g6-, waren de 
kerkrenten verachterel sedert Sint-Maartinsm.i s 
r58r '. De eerste kerkrekening van H outtave na 
den oorlog is di e gemaakt in r6o8 . 't I s slechts 
toen, schijnt het , dat deze parochie eenen nieuwen 
pastoor kreeg2

• D e kerkgoeder en kwamen van 
Brugg-e t erug , alwaar zij bewaard gebleven waren·' . 
T e Vli sseghem bevonden cle kerkmeesters zich in 
de onwetendheid nopens vcrscheidene rubrieken 
of posten Yan ontvangsten der kerkrekening , t en 
jare r 6o64 . 

D e stad Ghi stel - wier rekening reeds in r 58o 
met een tekort sloot van drie duizend ponden 
pa ri sis en di e dit jaar eene ontleening had moeten 
aangaan van honderd ponden , ten gevolge der 
cc invasie», \' an de beroerten en den inlandsehen 
oorlog5 

- bood ook een droevi g schouwspel aan . 
In de r ekening di er stad, over de jaren r 5gg tot 
r6o3, zijn er slechts vier posten van ontvangst op 
clri è en twinti g (ge,vone en huitenge\\·one) die iet s 
heb hen opge!J racht6 . Kleine accijnsen, stael swaag, 
koornmaat , kalsijderecht, ijking der boterkuipen, het 
klinken der koopdagen, het stadhui s en de cc vuelte » 
onder hètzeh 'e, d e twee hui zen en « Yulderien » 

aan de stad toebehoorende en di e verbranel en 
geruïneerd waren , de s tukken land cc Roosenclaele » 

en a S int Margrieten pitkin » geheeten, de stads
w al, cle landen w aar lakenkramen plachten te staan, 
de cheinsgronden der hofstedekens der cc Drie 
Conynghen n, van cc S 10 Goeieli eve n en andere ; de 
issm,·erechten, d e rechten op elk « landtstic k >> 

door de \\·ever s gew even cc om buuten te leveren »: 
di e ont,·angstb ronnen hadden geenen penning 
opgebracht gedurende de vi er jaren der stads
rekening , dewelke een scha cl.elijk slot had van iet s 
meer dan 24S 2 ponden. Van de lakennijverhe id, 
voor d ewelke Ghistel eene zekere verm aardheid 

(1) Staatsar chief Brugge, r eg. n•· 12147· 
(2) cc Betaeld a n den H . W elfoert ,·oor een voyage t Ostende o m 

« den Deken te spreken met die va n Kieuwmuns ter om een pastor 
«te hebben, IIII s . g r. "Heg. n1' 12255 van het Staatsarchief te 
Brugg-e. 

(3 1 cc :-<'och betaeld a n l\ 00 00 de costen ,·an pr eekstoel ende 
«anders ui t Br ugghe tot Schipstale te b rynghen, IX s . " Z ie 
hooger b i. 216. 

(4) Hek. t 6o6·I6 t o (zelfde ar ch ieven ver zameling-, reg. n •· I 3759)· 
(5 ; Cha rter in het arch ief der gemeen te bewaa r d . 
(ó) T en ;;evolge van den br a n d, staat er overa l b ij . 

genoot', was 
verslag van 
Brugge . 

-

er niets meer in 
het jaar r 6o7 , 

. . .. 
wezen, ze1, In ZIJn 
de Bisschop va"n 

O udenburg geleek bijna op geen dorp meer : de 
plaats w as zelfs in staat ni et haren geestelijken 
herder te onderhouclen2

• Met moeite was er een 
zesti ende deel der streek bewoond en bebouwd 3 • 

Verscheidene dorpen en gehuchten waren om zoo 
te zeggen geheel verd·wenen : Sint-J an-op-den
dijk4 ; Roxem5 , de oudste bekende parochie van 
Vlaanderen6 ; Sinte-Cath arina bij Oostende? ; 
W alravenside , tusschen Mariakerke ep Oostende~ . 

D e schoone kerk van Mariakerke was insgelijks 
geheel geruïneercl9. H et Prioraat van Breedene 
w as niet meer in wezen' 0

• Den r juni 1612 gaf, te 
Oostende, cc D omp J ehan Martin » , Prioor van de 
S' Rikiers-Abdij in Frankrijk en van het Prioraat 
van Breedene, volm acht aan Cornelis Provoost 
te Clemskerke, om in z ijnen naam de achterstellen 
t e innen aan dit prioraat, in d e w ateringen van 
's heer W outermans en Blankenberghe yerschul 
digcl' ' . T e Zandvoorde - waar de thans her stelde 
kerk de sporen draagt van vroegere schoonheid 
en aanzienlijkheid - stoot de spade des land
bouwers dikwerf tegen de grondvesten van ver
dwenen woonhuizen . 

(1) cc Gh iste ll um . . . textnra pa nnorurn n obilem oo . " Kon in klij ke 
B oekzaai te 'Brussel HS. n •· 7162, « S ta tus episcopa tus Br ug-e nsis 
"anno 1607 transmissu rn Roma m per E piscopum P hil. Rodoa n, 
cc quo pr<esertim exh ibetur sta tus Ecclesia rum, p er h erelicos 
te vastatarum . » 

(~ ) Zelfde vers l<,g. Zie ook de« Geschiedkundige schets , ·a n de 
gemeente Leffing h e » (K. De Vos), bi. 47 en 98 . 

(3 ) S taatsarch ief te Brug-ge, r eg-0055, fo 3. 

!4) Iuvmtaire dts archivts de l'Etat à Bntgts, II , b i. 297 en 457 . 
(5) L egger van h et Sin te Goeieli evekloos ter te B r ugg-e : cc Voor ts 

cc soo ligghet b innen den ambachte ,·an Ghi • tel ter prochic van 
cc R oxe m verre oost noort oost van de ver vallen kercke ,·an 
<c Roxem . n 

(f ) La F landre, 1876, bi. 97 . 
(7) Juvmta ire des Archives de l'E tat à Bt·uges, 11 , b i. 44S , nota ~07 . 

(~)cc W a lravensyde, een gewezen vissch ersdorp o p de Vlaamsch e 

kust , " b i. 37 . 
19) C . De Bonours, b i. t o r. 
(ru) Koni nk. Boekzaal te Brussel (H SS .), n•· 7155: « Cap itu la a c 

" Monas ter ia h ujus !)irecesis qu<e perier unt. - 3a (Pr<eposi tura) 
"de Bredene , juxta Ostendam, depenelens a b Ab ba ti a Sancti 
" R ichar ii in Pontiv io a p ud Ga llos. Ab bas usque h udie tenet jus 

« Patronatus ''· 
( 11) " Registre van g hi ften » (r6rr·r31, fo 44 v . Zie in h et register 

der jar en r6I 9·I6 r5 , fo 5, eene- borg tocht van Robert Alaert, 
pachter van h et la nd der pr iorij t23 december I6 t3). 
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l\1en tnag zeggen dat, \·uor de laatste jaren 
der zestiende eeu,, .. , de geschiedenis van \~Test

\71aandcren niets anders is dan deze Yan eenen 
lastigcn en pijnlijken strijd tegen den « Yijand Yan 
Oostende » . Op die plaats is het dat de algen1eene 
aandacht onophoudeliJk geYestigd bleef. Doch het 
is ten jare I 5gg, het laatste dezer zoo beroerde 
eeu\v, dat de strijd het heYigt>t \Yerd, 0111 \Vel dra 
zijn toppunt te bereiken in de vern1aarde belege
ring van Oostende : een feit dat zonder t\vijfel op 
de gen1oederen en geesten des tijds eenen diepen 
indruk n1oet ·tc\Yeeggebracbt hebben. Meer dan 
veertien jaren reeds duurde de ellendige toestand, 
\Yaar zoo bitter oYcr o·eklaacrd \verd zonder dat er 

b \::) ' 

doehnatige n1aatregels \Yaren genotnen ge,y·eest, 
in \Veer\Yil der 1nillioenen \Yelke door de Staten 
gedurende dien tijd Yerleend ge\veest \varen1, en 
thans \Ya~ hij onhouclelijk gc,vorden. Het uur der 
groote 1niddelen \vas geslagen. Den vijand tnoest 
n1cn of \Yel in zijne eigene legerplaats aanvallen -
dit \\·as de gedachte der afgeYeerdigden van Ipcr 
-of \Y el hen1 zoodanig insluiten dat hij schadeloos 
\vierde. Tot dit laat~te n1iddel is het dat, bij de 
fl au\YC \Yaarschijnlijkheid ' an beleg, de Staten van 
\ .. laanderen, in de n1aancl n1aart van het jaar 1 5gg, 
besloten hunnen toeYlucht te nen1en2

• Ten einde de 
be\voners Yan het plat land te beYeiligen en de 
stad Oostende - dat kanker van alle k\vaad-> -
zooveel n1ogelijk te beschadigen, zou n1en die 
plaats op de kosten der provincie n1et drie of vier 
forten insluiten of blakkeeren, "·aarvan de onkost 
op 3oo,ooo guldens ,,·erd berekend. BoYendien 
zou 1nen het .getal soldaten in de proYincie tot 
ï 5oo n1an \ 'Oet\?olk en 400 peerden volk, en cle 
loopende bede \'an 6o,ooo guldens te maand, ge
·durende zes 1naanden, tot go,ooo, te beginnen n1e~ 
r 1nei I Sgg, Yern1eerderen. Intusschen zou gczeide 
proYÎn<!:Îe Yan alle nieu\ve lasten en va n doortocht 
van troepen gevrij\vaard. zijn. Jan de RiYas of 
I~ibas, gouverneur of oppertoeziener van 's konings 
troepen in Vlaanderen, gelastte zich aan de Aarts
hertogen de ge,vichtige besluiten te gaan kond 
n1aken der Staten, de,velkc he1n te dier gelegenheid 
1net een geschenk begiftigden4. 

( r) Bemerking van di~ ,·an I per in de landsvergadering van 
9 maart r5gg {Reg. 642, fo 78 v. 

(2) Ib. 
(3) Uitdrukking op f' Bt in vermelJ register n•· 6~z.gebruikt. 
l4) Reg. 642, fo I OS . 

------ - ... ----

Intusschentijd netnen deze laatste kenni~ van de 
inlichtingen, nopens den toestand van Oostende, 
Yan eenen overgeleopen Engelsehen soldaat, de
\velke op 's lands kosten, eenige dagen te Bruggv 
in Sint-Joris op de n1arkt logee!'de 1

• Vierhonderd 
n1an zal n1en te Gent, en ook zooYeel te I per 
lichten, Yoor het « blocus » van Oostende en de 
uitroeiing der vrijbuiters2

• 

Den 27 en 28 tnci gingen 1V. en A . De Bic/te en 
... i ntoue Decoquel, in gezelschap van den heer \ Tan 
Rivas en de prelaten en afgcvcerdiguen der \'ier 
Leden, de geschiktste plaatsen zoeken en vast
stellen tot het aanleggen van drie forten, zoo dicht 
n1ogelijk bij de stad Oostende. Zonder tnoeite vond 
n1en eene geschikte plaats Yoor het eerste fort, al 
de zijde van Blankenberghe, en voor het t\veede, 
al de zijde van Zandvoorcle, dat het eerste zou 
ondersteunen : n1en zou echter, hetgeen niet zeer 
111oeilijk ,,·as, zekere kanalen n1oeten vullen, \\relke 
de zee door ebbe en vloed aldaar had te\Yecg
gebracht. Minder gen1akkelijk \vas de keus eener 
plaats voor een derde fort, al den kant van 
Nieupoort, otndat die van Oostende zich te Sinte
Catharina, in het fortken van dien naan1., , op den 
oever der Oostendsche \Yatergang, tnet geschut 
ge\·estigd hadden+. Men zou tnoeten beginnen 1net 
clen vijand daaruit te Yerjagen, \Yilde n1cn niet 
veri)licht zijn het derde fort verder te bou\\~en, 

. 
hetgeen de betrekkingen tnet de t\vee andere forten 
sterk zou ben1oeilijken5 • Men rekende dat er 5ooo 
n1an voor het opbou\ven en 2400 voor het be,varen 
der forten zouden noodig \Vezen. Den 6 juni r5gg 
besloten de Staten van Vlaanderen eene afvcerdiging 
naar Rijsel te zenden, 01n van\.vege den gouver
neur dier stad en de Staten van Rijsel, l)o,\-aai 
en Orchies, de hulp te vragen hunner twee conl
pagniën, « eene notabie son1n1e van penninghen », 

alsook oorlogstuig voor de ont\vorpen sterkten, 
ten aanzien der groote voordeelen 'velkc hun de 

• 

oprichting derzelve zou verschaffen. Dezelfde af-
yeerdiging n1oest te I per de vergadering bij\vonen, 
------------------------

(rJ Reg. 642. 
( 2) Ib. r3 april r 5gg. , 
(3) Men leest in een en brief van 't Vrije (Rijksarchief, lzassln), 

8 oogst r587 : « ont (ds) envoyé voir les fortifficatlons fai tcs par 
cc ceulx d'Ostende au quartier de Leffingcs et de Ste Cathelijne . .. >> 

Later ontvjng het den naam van Grootendorst (l 'a sst, n'· 36g). 
(4) Reg. 642, fo 104 ( 16 mei r5gg). 
(5) Reg. 642, fo 1 07 v. Dit verslag is door de drie eerstgenoemde 

personen onderteekend (29 rr.ei r Sgg). 
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den I I juni, van d e zeven kasteelnijen, alwaar 
eene gelijke vraag om mannen en geld zou gedaan 
worden'. Dien zelfden dag aanveerdden de Aarts 
hertogen d e voorstellen d er Staten door eene acte 
di e terzelfdertijd als octrooi diende , tot het lichten 
der 3oo,ooo guldens Yoor de forten bestemd en 
der bede-vermeerdering Yan 3o ,ooo guldens t e 
maand, op de wijze w elke de Staten verkiezen 
zouden 2

• Drie dagen vroeger hadden de Staten 
besloten aan de gouverneurs der grenssteden de 
hulp te vragen van een deel hunner bezettingen 
voor de opri chting der forten. Di e soldaten zouden 
boven hun maandgeld twee stuivers daags ont
vangen in plaats van « ammoniti e >> van b ier en 
brood (3 juni)3 . Den IO derzelfde maand stelde de 
B ru gschc magistraat Frans Vanden H eede aan 
tot het ontvangen der penningen welke de stad 
voor de onderneming der forten moest opbrengen. 
Eene ontleening van acht tot ti en dui zend guldens 
was eeni ge ciagen t e voren besloten geweest4. D en 
8 juli I 5gg wordt een schepen der stad Brugge 
naar den gouverneur van het kasteel van D oornik 
gezonden, te Rij sel, om cle compagniën te lichten en 
mede te urengen li ggende t e Meenen en te Komen , 
alsmede de vijfti g soldaten van gezeid kasteel , 
IJestemd tot het " exploict(e) voor Oosthende5 " · 

D es anderdaags krijgen een schepen Yan Gent en 
een ander van Brugge last , de wapenli eden in 
oogenschouw te nemen, die Yan het oostkvvarti er 
komen; jonker F e rclin ancle Van Lichte rvelde 
en de pensionari s Veraóneman gaan te Ghistel 
hetzelfde doen met het oorlogwolk van het 
w esten. 

Alle stappen ontmoet men in het besluitenl.loek 
d er S taten van Vlaanderen het bewijs dat z ij de 
spoedi ge ' 'oltooiing der d rie blokkeeringsforten 
w enschten. Niets wordt verwaarloosd, noch beris
ping noch aanmoedi ging, om dit doel t e bereiken. 
D e ve rzoeken om yennindering der opgelegde 
lasten \\·orden eenvoudig afgeslagen6 • Buskruit en 
al ander oorlogstuig , door de gemeenten geleverd, 
zouden in rekening gebracht \VOrden op haar aan
d eel in de opbrengst der driehonderd duizend 
guldens?. Alle de gemeenten van het \ rije moesten 

( I ) Heg- . 642, fo III V. 

(21 \{eg-. 28, fo 227-229 v. - I uvwtairt dts Archivts du Dip . d~t 
Norcl , II , b i. 298. 

(3) Zelfde r egister . 
14) « Secr e le Reso lutieboec n, fo 237 ' ' · 

(.i) R eg- . 642, fo 126. 
(6) Reg. 642, passim. 
(7) Beslui t \' an 14 j uli. 

I 

een zeker getal werklieden leveren'. Ondertusschen 
kreeg kapitein S anders , di e t e Stalhille lag, bevel 
een klein fortje te J abbeke t e maken, t erwijl aan 
kapitein Vos bevolen wordt de kerk van Varsse
nare t e bewaren, tot beveiliging der reizigers 2

• 

Men begon met het middelste fo rt, Sinte-Clara , 
w aarvan de aanbesteding den IS Juli I5gg plaats 
greep. T evens werd het krijgsvolk van Grevelinge, 
Duinkerke en Diksmuide ontboden3• Drie dagen 
later vertrok gouverneur Rivas naar Oudenburg 
om 's namiddags, tusschen drie en vier uren, de 
werken aan te vangen. « D at God ghelucl~e "• 
voegt de tekst er bij. Niettegenstaand~ de nood
zakelijkheid der werken, liet men in sommige 
kwartieren zich bij de ooren trekken, in de op
IJrengst der vereischte penningen. Den 20 juli 
besloten de Staten alle middelen van << executie n 

te gebruiken , zelfs de medehulp van soldaten, tegen 
d e achterstalli gen+. T ot bespoediging der werken 
beloofden de Staten eene belooning van 88 ponden 
tournoois aan den ondernemer die cle eerste zijn 
werk zou voltooid hebben. D e tweede zou 6o, de 
derde -+O en de vierde 20 [ ontvangen5. 

D en 27 juli besluiten de Staten het tweede fort 
aan te besteden. T egen + of 5 oogst zou men de 
aannemers , aarde- en rijswerkers en timmerlieden 
beschrij ven uit I per , Sint-Omaers , .Diksmuicle , 
Ni eupoort, VeUl·ne , S int-vVinnoksbergen, Duin
kerke , Grevelingen , B urburg, H esdin, W achte
beke en Moerbeke . De kerk van Breedene was als 
een voornaam insluitingspunt beschouwd : << zoo 
<< de kcrcke van Breedene wel bewaert zynde IT.et 
cc voetvolcke ende peer devolcke, alle forten over 
cc deze zyde waeren in effecte noodeloos . >> Noch
tans werd de cc bezettinghe " dier kerk uitgesteld 
totdat de dijk gemaakt zou z ijn , bestemd om den 
weg te benijden leidende van het leger naar 
B reedené . 

D e betaling van b randschatting aan den vij and 
werd nu streng verboden. Geen doortocht m ocht 
gegund worden aan landslieden of andere personen 
die << contributie >> naar den vij and droegen. Eene 
b ijzondere toelating en paspoort waren noodi g om 

(1) R ek. van h e t Vrije, 1Sg8-gg , fo 27 v.- De reken ing der s tad 
Duinkerke o.ver het jaar 1S99 vermeld t eene u itgaaf van 34:'0 [ 
<< pour l'emblocquement de la vi lle d'Ostende " (V . Derode, 
H istoire de Du11kerq_ur, b i. 192). 

(:! ) R eg- . 64 ~. fo 131 v., 20 juni r5gg. 
(3) Reg-. 642. 
(+i Reg. 6.p f· r31; cc me tter ster ckerhan dt ende constramte biJ 

"mid<lelc van c r ijsvolcke (sic) et manu m ilitar i . " 
(5) l b . , fo 132. 

(6) R . 64~. fu rJ4 en r 34 " · (6 oogst z5gg). 
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zulke personen van losgeld te ontslaan 1 • Op het 
laatste van october I 5gg 'verd het :verbod der 
herbev:oning der genleenten op Je grenzen van 
het \Trijc en van Veurne-An1hacht geheven2

• 

Den 3o juli deden de Staten t\vee stukken kanons 
''an Sluis kotnen, Yoor de ben1achtiging Yan het 
klein Sinte-Catharina-fort3 , het,,·elk de vijand, op 
I5 oogst, na eenigc schoten ontvangen te hebbeil, 
o"ergaf4. Dit feit, eYenals den vooruitgang der 
\verken nan1en de Staten te baat on1 de steden en 
kasteelnijen tot het spoedig betalen harer aandeel en 
in de buitenge,,·one lasten aan te zetten5 • \yan 
23 juli I Sgg tot in juni I6oo ,,·erden Yoot de fqrten 
67, I67 (( J)alisade-persen >>, I ,294,358 enkele en 
dubbele zinkrijzen, 174,940 « fasseelen », I0,407 
boon1en en boon1kens en I07 « schatUllanden » 

geleverd, zonder Yan h·et brandhout te spreken(). 
Aan de afgeveerdigden der Staten, die naar Ant
'verpen Yertrokken ''Taren 0111 geld te ontleenen op 
interest, in afkorting op het aandeel van die Yan 
Gent, n1et dezer toestcn1n1ing, 'vordt er geschreYen 
dat zij, na hunne zaken te Gent yereffend te hebben, 
terstond naar Ant\\"erpen zouden Yertrekken, en 
die stad niet Yerlaten noch Yan hunnen '""eg 
af,,·ijken zouden, eer zij zich Yan hunne zending 
·gek\veten zouden hebben ; de Staten n1oesten zij 
dagelijks op de hoogte houden, bjj n1iddel van 
brief,visseling7. 

Den 23 oogst gaat een gezantschap Rivas op 
het tv.reede fort begroeten. Een i ge dagen later, 
den 7 septen1ber, ''·ordt eene afveerdiging ''regens 
de provinciale Staten naar bet leger gezonden, 0111 

met Rivas oYer de Yoortzetting der '''erken raad 
te slaan, inzonderheid « up het begrypen » van het 
-derde fort, en on1 hen1 het gevaar voor oogen te 
houJen Yan den toestand, zoo n1cn n1et het einde 
van het loopende jaar, het leger bijeenbrengen 
n1oest en het noordk,vartier in den 'vinter open en 
'veer loos laten liggen8 • Hooge tijd 'vas het itnn1ers 
dat het oosterfort of fort van Breedene gemaakt 
v.rerde. Den I septetnber had de ' rijand 'vel t'''ee-
----~--~----- -------------------

(1) Reg. 642, fu 134. 
(~) Resolutiênboek v.h. Vrije~Reg. nr 27, fo 71 v. (29 oct. t5gg). 
(3J Reg. 64z, fo t33 en t33 v. 
c ... ; Fo I36 ''· - Fo 140 v. 25 oogst. (( Eadem \Vas omme zekere 

a diensten up het fort van Sinte Caterine ghedaen by Osten 
(( Bruneel filitts Jans by attestatie ,·an den gouverneur Rivas 
(( ende capitein Colomb.,ende de Heij (?1 denzeiven Osthen Bruneel 
(< gheionnet een schoonnissè van VII stick ponden tournois ". 

(5) Ib. 16 en 22 oogst. 
(6J Staatsarchitf te Brugge. Reg. nr I856. 
(7) Reg. 642, {o 14 t. 

(6: Reg. 642. 

honderd beesten te Clemskerke en te Vlisseghem 
geroofd : de Ïn\voners dier genleenten stneekten 
het bestuur van het Brugsche Vrije te beletten dat 
de Yijand zijne bedreigingen zou uitvoeren•. Ook 
in de algen1eene vergadering van den 23 vroegen 
de Edelen van het Vrije dat er, in af\vachting der 
oprichting van het fort yan Breedene, YoetYolk 
naar Breedene of Vlisseghetn gezonden \Verde2

• 

Rivas haperde echter en had daartoe gegronde 
redenen. Ivlet schulden en beloften kon hij toch 
niet Yooruit. Alles 'vas nog niet betaald en de 
blokkeeringskosten overtroffen verre de vooruit
zichten. De Staten '';erden \vegens de Aarts
hertogen Ycrzocht voor een jaar de bede te 
yernieu,ven Yan go,ooo guldens, zes tnaanden 
vroeger Yerleend, nieu,Ye eredieten voor de forten 
en eene son1 Yan 5o,ooo guldens voor andere 
nood,vendigheden te geven. Ter uitneming der 
afgeyeerdigden Yan I per en Yan het Vrije, Yer,,~ier
pen de Staten in hunne vergadering Yan 3o sep
telnber I5gg het cijfer der n1aandelijksche bede, 
dat zij brachten op 8o,ooo guldens ; n1en '"as het 
eens 0111 het derde punt te ,,·eigeren ; '"at de 
nieu''"e hulpgelden Yoor de forten betreft·3, de 
gedachten yerschilden4. Deze sten1tning had na
tuurlijk '"'at n1en een « acte de renYoi » noen1de 

• 

voor geyoJg!'. \Vat de Aartshertogen niet het 
n1inst ver\vonderde \vas het gen1is van ant\\70ord 
aangaande de gelden YOOr de forten, Ue\velke toen 
bijna Yoltrokken ,,·aren6 • Eene nieu'\7 e bijeenkon1st 
der Staten greep den I I o·ctober plaats. Dittnaal 
'verd de n1aandelijksche bede op 85,ooo guldens 
gebracht en Yoor een half jaar vern1eu,vd, Yoor de 
betaling der in Vlaanderen dienende krijgslieden7. 
Er \\1erd gevraagd dat eene compagnie van Nieu
poort, de bezetting van Diksn1uide en de soldaten 
der forten van Trinité en Nieu,,~endamtne naar de 
nieu,ve forten zouden gezonden ,,·orden. De Staten 
stemden toe in de oprichting Yan het derde fort, 
op hunne kosten, en Yerzochten de spoedige nlede
deeling van de rekening der 3oo,ooo guldens. 
N ogtnaals \vordt de voor\vaarde uitgedrukt dat 
het land zou , .. rijge,vaard zijn van alle bezettingen, 

( J) Reg. 28, fo 63 v. Zie ook 6 september. 
(2) Reg. nr 28. 
13) De afge,·eerdigden van ç;ent- dat het minst van Oostende 

te lijden had- brachten bezwaren in. Zij beweerden zelfs dat 
zonder hunne toetreding de stemming der gelden tot het \·oltrekken 
der forten ongeldig ware. Heg. 28, fo• 67 v., 68, 71 v. 

(41 Reg. 6-1-2, fox_.:: v. 
(5, Reg. 642, {o 2S1 v. en volg. 
(6) (( Veu que Ja pluspart est desja faicte ,,. 
(7) Reg. 64..t, {o 2S7 v. 
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logeering en doortocl1t Yan soldaten 1 • Het derde 
punt bleef ver,vorpen. D en 29 october I S99 stelden 
in het besluitenboek d er schepenen vijf e n t"'"intig 
H eeren van het Vrije hunne handteekens onder 
eenc verkla ring van borgtocht \ 'OOr eene reeks 
ontleeningcn, die gezan1enlij k beliepen tot 63,5-t-9 
guldens 8 I 2 stuivers, aangegaan bij verschillende 
p er sonen tot het <l en1blocque ren » v an Oostende 
en voor andere oorlogslasten2

• 

D e \Vest- en zuidforten \Ya ren nu in staat Yan 
verdedi rrin er <re bracht en Rivas dJ. e berereed ,, .. as 

b t> M ' 

on1 op de oostzijde een d erde fort aan te leggen, 
'rocg aan d e afgezanten d e r staten of de noodige 
penningen Yoorha nlle n \.varen : zoo neen, hij zou 
h et leger verlaten en naar Brugge terugkeeren. 
Van vijftien t ot zesti e n duizend guldens h ad hij 
noodig tot h e t b estrijden der betaalde onkosten 
d er t\vce andere forten en 0111 zijne solda ten, die 
het n1 CPste deel d er \Yerken Yerricht h adden, aan 
t e n1oedige n. De gezanten, d e,,·elke den 2 noYetn

h er verslag d eden over hunne zending bij gouver
neur l{i-vas, stelden , :oor d a t er bij de schepen
collegien yan Brugge, I p er en h et Franconaat of 
Vrij e zou aangedrongen \VOrden tot het bckotnen 
ecner !:>0111 Yan ti en duizend guldens, als eer s t e 
s to rting o p d e toegestane cr cdiet cnYertneerclering 
yoor d e forte n, nadat h et geschil n1 et di e v an Gent 
- \Vaa r \Yij in eene hooger gedrukte voctteekening 

op z inspelen - zou Ycreffcnd zijn. D e schep en en 
v a n Brugge en Yan h e t \ " rij c stetnden dadelijk toe 
·n ' crzochten dringend hunne an1l>tge nootcn va n 
I per hun Yoorbccltl t e ' a lgen. 's "' \.nuerdaags \\·erd 
evnc ni c u\ve a1\cer<.liging naar h et leger gezonden 
0111 n1el d en gouverneur Y~rscheidene punten t e 
l>e~prcken, betreffende de ~terkten en de betaling 
u '1' uit ande re bezettingen geleenue ~oldaten, en 
YUOI'11an1elijk on1 hen1 tot het aanYa ngen Yan h et 
derde lort aan t e spore n , h en1 eenc redelijke son1 
g ·ld ueloYcndc . l)aaron1 besluiten de Staten tl e 
Spanjaarden, J)uitsch e, \\"alen en de andere onder 
l\1Y(ls' bcYel st,t,tnde troepen te betalen en 5ooo 
guld ns 'an de 1nagistra tc n van Brugge en van 
h ~ t \ riJ e te ycrzocken o p afkorting d ~r b ·loofde 
pt'nningen. ()ndc·rtussche n, op raad van de
z ,lfd ~ a lg ,, . e religden h ad, op achtsten noYen1bcr 

J5qg, tl · aanbc~ted ing plaats van een kanaal 
loopendt Y~tn aan het ~inde der Yaart ' a n I) la!:\
.. ' h ndah.~ naar l~ ru c:rge t ot aan de plaats '''aar 
h t d rllt f( rt n1oc,~ t (< gepl~nt )) \YOrden, t e n i nel 

- - ~- -
(1) Heg . 642, fo 1;o. staat een o trooi van 3ö no \·cmber t 5gg 

, , n~e~tipt , betrekkelijk tot de penning en to t het derde fort noodig-. 
( ' )," n ' • fo~ ... I --, ., \' - ~ • •• ' I - • 

I 
I 

I 

het vervoer der n oodige b~u,Ystoffen te vergen1ak
kelijken1. Den !Sen besteedde n1en de dubbele 

sch ou\Yen van de eerste t\vee forten alsook de 
hoven en << smalle » \Yegen in S . I sabella-fort; eene 

'veek daarna ' ver den de vensters in S . C.la1"a 
ge1naakt2

• D e Heer en Yan h et Brugsche \ T rije 
besloten nogmaals geld t e ontleenen, na1nelijk aan 
Pedro de \ Talencia, koopn1an yan Brugge, en het
zelve 1net de opbrengst der « Ïlnpost en )> terug te 
bet alen, doch onder uitdrukkelijke voor''paarde dat 
er aan RiYas geen stuiYer zou uitgeteld '''orden eer 
hij zich m etterdaad in h et k\Yartier Yan Breedene 
b eYinden zou 3 • .De ontleening b edroeg I 2, ooo 

• 

guldens, zonder interesten, Yoor een h alf jaar: na 
\'er loop Yan dien tijd, liep een interest in v-an 12 °1

0 4. 

~Ien \Vas echter genoodzaakt, d en 17 novetnber 
Yan h et Yolgende jaar een c Yernieu\ving voor een 
jaar tijd t e Yragen5 • E indelijk besloot Rivas naar 
d e oostzijde Yan Oostende te trekken . 

D en 19 noYe1nber zenden de Stateneene ah .. eer
diging naar Iper om o . a . aan d e schepenen dier 
stad RiYas' besluit kenbaar te n1aken en zes of 
zeyen duizend guldens te b eko1nen, tot betaling 
der soldaten die in d e forten ge\.\'rocht hadden, t en 
einde den oppertoeziener << de zekerheid t e geven )> 

o er I 5,000 ponden tournoois noodig tot het ter
s tond aanYangen der ''>:erken ; ook nog on1 tien of 
t\vaalf duizend ,guldens t e vragen op afkorting op 
hun aandeel in de laat st elijk toegesta ne hulpgelden; 
de t \vee andere L eden yan \ Tl aanderen \Ya re n 
berci<..l hetzelfde t e doen . Doc h de~n 22 .. n ov en1her 

\Vas Ri " as n og va n plaats niet Yer andercl. I\ I en 
beloofde h cn1 terstond -t, ooo guldens te Yer schaffen 
t ot betaling der arbeiders die aan de forten ter 
zuid- en \YestzlJclen ,,~crkzaan1 " ·aren ge\Yecst en 
zijne 16,ooo guldens gereed te n1aken Yoor de 
aanbesteding van het derde fort, 1n a f\yachting Ya n 
h et in gan g treden der nieu,,·e « bede » . 

J)en I u ccen1ber e indelijk ging gouverne ur 
l{iYas Yan ()udenburg naar Plasschcndale, ter,Yijl 

---~--

( 1) Zte 1>1. 66. - 16 september: cc Alsdan was toegheseit de 
« sluysmeesters van Blanc keberghe recompense van de asse ende 
(( reepe ,.. an de overdra cht by den forte \'an Plassendale bedf rvcn 
« by den schtppere ciaerover ghevaeren zynde naer Oostbende 
u ende wederghevaeren zynde naer Brugghe ». - 31 maart xGoo. 
Op de klacht der slutsmeesters van Blankenber~be wordt er door 
de Staten van Vlaanderen besloten dat alle schtppers die zic h van 
den ootrdr·acht te Plasschendaele bedienen het gebruikelijk rec ht 
moeten betalen, hetzij zij oorlorrstniddelen, hetzij z ij koopwaren 
\'Oerden (r egister 642}. 

(2) Ib. 
(3) Reg . 2 , fo 74 v., 2 0 november t5gg. 
c~) Reg. 28, 0 ï6 \' .' 2! november I 5gg. 
{5) F 0 l L~. 
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de gra ving der « trancheeën » of loopgraYcn al de 
zijde Yan Breedene aangeYangen '"'ercP. Tien 
dagen later \verd dit ,,·erk aanbesteed. ~u gingen 
de zaken spoediger \'Ooruit. ()n1 niet verplicht te 
zijn tot dit punt nog teru~ te keeren, zullen \Yij 
hier eenige feiten Yern1elclen in betrekking n1et de 
forten,verken. l)en I 4 januari 16oo besloot 1nen 

' 

drie << redouten » of schansen tusschen het fort Yan 
Breedene en de stad op te richte1~. ()p denzelfden 
dag \\~erden de \Yegen « gcpaYeercl » in het 
S. Jsabella-Jort2

• Den 21 111aart 16oo n1aaktc n1cn 
de stallen in het fort Yan Breeclcne:; . B~j de reeels 
genoen1de forten: Sintc-Clara, Sinte-Isahella en 
Breedene, " ·erden er nog t\Yce andere n1iiH.lere4 

gevoegd, nan1elijk S'iut-.rllbertus, hij de sluis Yan 
's heer v\1 outern1ansan11Jacht dC\Yelkc, nuttelOOS en 
1nisschien schadelijk ge\\'Orden, gesloten \Yerd·\ en 
Sint-;.\{ ic1ziellangs de ,,~a tergang Yan het \\.,.outer-
1nansan1bacht, die de grachten dezer sterkten 
voedde. De c< contrescherp » van S. l\1ichicl "·er cl 
den r5 januari r6oo bepaald aanbesteedt' . Bakken 
,\·erden getnaakt - acht Yoor de S. Isabclla- en 
S. Claraforten, Yier Yoor S. Albcrtus en S. 1\IIichiel 
- ten dienste der soldaten die l>ranJhout in het 
Oinliggendc gingen afkappen7. De burgetnecster 
van l\:icupoort, J ACOB l\1uE~ICX -een ()ostendc
naar - ''"erd Yerzocht al het glei te koopen dat 
hij zou 'inden op het « goet ter hen1n1e » en het 
naar het eerstgenoctncl fort te zenden~ . Korten tijd 
nadien - den 16 n1ei - besprak n1ea in den schoot 
der Staten Yan Vlaanderen het bestek Yan t\Ycc 
forten die volgens RiYas n1oesten opgericht ,, .. orden, 
otn het land al de oostzijde te cenen tnalc te 
beveiligen, een Ü1 de duinen (\vaaryan de onkost, 
de huizingen inbegrepen, geschat '"ercl op 23,68-t 
guldens), en een ander dieper in het land, 1net een 
kanaal van 3oo roeden, het\Yelk 41 ,o5z guldens 
zou kosten9. Of er ,, .. erkelijk aan die bespreking 
gevolg '"crd gege\'en, \Veten \Yij niet. 

(I ) cc Quod felJx sit et faustum >>, staat er nc\·ens den tekst 
(Reg. 642). 

( 2) Reg. 642. 
(3) Reg. 6t2, fo 212. 
(4- 1 Zie reg. 28, fo 196 v. 
(5) Reg. 64 2, 3 januari, I 1 met (f'> 244), I3 juni, 3 oogst tfu 2Sg), 

22 december r6oo f fo 267 , .. l. Reg. 28, fu~ 112 ' . , 115 en t:.!3. \Vat 
de Sltus der Camerlinkswatering betreft, zie eenen tekst daarmede 
in betrekking, Reg. 28, fo 126 (13 april r6or. : ,·er bod aan de 
soldatèn die Sh11s door het c< \veeren >> van het houtenwerk of 
anderszins nog te beschadigen). 

(6) Reg. 642, fo 266, Staatsarchief te Brngge. 
(7) Reg. 642, fo 196 \·. (januari t6oo). 
(8) Reg. 642 (26 april r6oo' 
19) Reg. 642. 

Het getal der sterkten, die toen tnet het fort 
van Blankenberghe en andere Yerdcr in het land 
liggende forten : Snaeskerke, PlasschendaJer, 
Ouclcnburg, Leffinghe en Nieu\\Tendatnn1e - Yan 
dit l 'tatstc ook bestaan uog goede sporen - eenen 
dubbelen beschuttingskring vorn1den, \Ycrd eenigen 
tijd later, ten tijde der }3elegering, aanzienlijk 
Yern1eerdercl, zooals Yerder zal gezegd ''"orden. 
Nochtans Yern1inderde de oprichting der nicu\Ye 
\Yerken het belang dergene van cl en buitenkring. 
Ook ,,-erden die tusschen Nieu,v·enclan1n1c en de zee 
Ü1 I 5gg2 verlaten. De sluistneesters der \\·a tering 
Yan Blankenberghe Yerkregen Yoorloopig het ge
bruik der hutten van het fort Yan Plasschcndale, 
dat de kapitein vcrlaten zou zoohaast Rivas op de 
oostzijde der stad zou gekon1en zijn'. Den 7 april 
r6oo ''"erd er beYel gegeYen het oorlogsYooraad 
dat te Nieu\\~endan1n1e gcbleYen \Yas naar de 
nieu\Ye forten Yoór Oostende te Yoeren4 . 

Heden nog kan n1en de ligging gadeslaan Yan 
eenige ·der sterkten, \YaarYan verscheidene onder 
J osef I I afgebroken \Vcrdcns en die aan droeYige 
gebeurtenissen herdenken . Het Sinte-lsabella-fort 
stond op de huidige hofstede Yan lVI . Ed . Jean, te 
()ostencle, be\Yooncl (I 8g6) door l\I . H . Han1ilton, 
schuins oyer het nieu\Y kerkhof. l\'Ieern1alen heeft 
111en kogels in clen ~rond dezer hofstede geYonden . 
Ook de ge,yezen \\"allen zijn nog zeer herkcnnelijk, 
eYenals die van het Sinte-Clara-fort, te Stecnc, op 
de hofstede toebehoorende aan 11. A . Cappieters 
't \\7 allant, te Brugge . Dè kursaal Yan Mariakerke 
is gebou,,·d gc,,·eest op de plaats Yan het gc,vezer! 
Sint-1\lbertusfort, \YaarYan de naan1 gedeeltelijk 
is be\Yaard gebleYen . Van het fort Yan Breedcnc. 
dat nabij het dorp stond, kan 111en in de \Ycide Yan 
den heer Hendrik z,yaenepoel nog iets ont,varrn, 
onclt~r vorn1 van oYerblijfsels Yan \Yallen. r\ og 
gebeurt het dat, 1net de beploeging, stul,kcn 
1netsel''rerk Yan de grondYesten in de on1liggende' 
akkers bloot kon1eno . 

-- -- ----- --------- ------- ~--~ --
fr ) Bestond reeus in r.5B3. Staatsarchief te Brugge, Heg. !8.:7, 

Fo 2~: « Den XVIIJeu 'an ougst LXXXIJl gheleverd an den 
<< coronel ~~lorgan honderd vicht1ch penden buscru ut CL ponden 
<< lonten voor s~aende ammonitte cp de forten van Stalhillc. 
<c ~ieuweghe ende Plas~chendafe » . Doch het werd niet terstond 
tegen den 'ijand van Qoc;tende gebruikt. 

(2 ) Jaerboeken '·an Veurnc en Veurnamba(ht, IV, bl. ro. 
(3 1 Reg. 642, 16 nov. r5gg. 
(4) Reg . 6.~2, fo 216 v. 
(5) Staatsarchief te Brugge, reg. r85g. 
(61 In het c< Cohier »der Woutermanswatering, g-eschre,·en donr 

Everkijn in 1654, 1 8*' en 19p beginnen, fus 365 v . en 366, is er 
spraak van een fort, wellicht dat ,~an Breedene. 
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Die reeks forten "\Vas natuurlijk niet geschikt 
on1 den ' rijand op zijn gen1ak t e stellen. Geduri g 
ver\vachtte men zich te Oostende en in de 
Vereenigde ProYinciën aan de belegering dier 
plaat s . O n1streeks 18 noYeinber I 5gg schreYen de 
Generale Staten aan Prins M a1:1rits, dat hij voor 
eene sterke bezetting in Oostende en voor een en 
goeden bevelhebber a ldaar zou zorgen r . Zekere 
Cu teler YOerde alsclan hi er het beYel2. D en g decen1-
ber daarna ging de Raad_ van Sta te bij de Gener ale 
Staten 0111 t e spreken van de noodzakelij kheid, 
Oostende te ontzetten van de beschansing des 
vijands en de onvoltooide versterkingen en verval
len « dijckage >> ,,~erken aldaar t e voltrekken en te 
herstellen , alsook over de betaling der Engelsche 

• 

con1pagn1e . 
De nieu\\'"e fo rten echter , hoe nuttig ook, n1och

ten enkel als een tijdelijke beteugelingsn1aatregel 
aanschou,vd "'·orden. Al tnocht n1en zeggen d at 
toenn1aals geen een soldaat uit Oostende dorst 
trekken", alleen de O\~er,veldi ging der stad kon 
het land de rust en den vrede ver schaffen \Vaar . 
het sedert zoo lang n aar snakte . T oen, den 18 
januari 16oo, Prins Albrecht en Prinses I sabella 
t e Gent hunne plechtige intrede deden , zag n1en 
onder andere yerbeeldingen, op eene plaats \vaar 
de stoet voorbij n1oest, eene zinnebeeldige fi guur 
geschilderd van het land , onder de trekken eener 
gek,,retste n1aagd, in \YÎer bloedenden Yoet een 
pijl stak, « begheerende van den grave Albertus 
« ende Isabella dat hij huer den pijl uuyttrecke >> ; 

de naam van Oostende stond daarbij geschreven 1 • 

H et eerste punt dat in het Fransch vertoogschrift 
werd aanger aakt, door de Staten van Vlaanderen 
t e dier gelegenheid aangeboden, ' vas de b en1achti
ging van Oostende en Axel (in Noord-Vlaanderen), 
eene ondernen1ing welke de sterkten, in de nabij
he id dier plaats~n gebou,~·d , zeer zou vergcn1akke
lij ken2. D e Aartshertogen gaven voor ant\voord 
dat die ondernetning hen grootelij ks bekon1n1erde 
en zij eene gunstige gelegenheid daartoe niet 
zouden ver~,..aarloozen·3 • 

D e « pijl » of « doorn Yan Oostende >> , of lieYer 
Oostende, een pijl of doorn in Vlaandercns voet, 

• 

is eene let terkundige uitdrukking van d ien tijd4. 
N ergens is zij beter gebruikt dan op eene prent die 
in het volgend hoofdstuk voorkon1t . 

T e Brugge \\'"enschte n1e11 niet beter dan dat de 
Aartshertogen ook daar hunnen eed zouden kon1en 
afl eggen : doch vernen1encle d at de slechte st aat 
der· \Vegen en andere on1st andi gheden hen van die 
reis naar Brugge hadden doen afzien , getroost te 
n1en zich n1et de hoop hun bezoek in den naasten 
zon1er te ontYangen; niets zou n1eer bijdragen otn 
de blijdschap over hunne inkomst te vern1eerderen 
en gedenk\Yeerdig te n1akcn dan de ben1achtiging 
der stad Oostende5 • E en voor st el strekkende tot het 
aanbieden van een geschenk \Vegens het Vrije aan 
Hunne H oogheden , in de tnaand april uitgebracht, 
\.verd tot betere tijden uitgesteld6 . 

~ 9· De Slag van NieztjJoort. 

Niet lang duurde h et of n1cn vernan1 d at de 
Staten der Vercenigde ProYinciën eenen ge,vel
di gen toeleg besloten hadden op de provinciën 
di e nu van de S paansche heerschappij onthecht 
'varen ge,vorden, in de hoop eeni ge zeesteden , 
zooals N ieupoort en Duinkerke, t e ben1achtigen. 
H et Staten-leger - dat de tegenstrijdige winden 
belet hadden over zee t e st eken, - trok over 
U.e S chelde, trad in Vlaanderen al de zij de Yan 
het fort Philippine, d at zich OYergaf, en ging , 

------------·----- - ----

(r) Nederlandsche rijksarchie\.·en , « R esolutiën van den Raad 
van Sta te n . - ~otulen der S ta ten Yan Zeeland , I 5gg, bl. 352 
(20 nov.J : 1 200 << b ieserna tten » worden gezonden naar Oostende . 

( 2) Ib., ( 19 noven1 ber ). 
l3) L .-S. Vander ~oot , Cons idérat ions sur Ie gouvet ucment des Pays- · 

Bas (ui tgegeven d0or De Robaulx de Sonnoy 1 III , bl. ro. 

I 
• 

I 

langs E ecloo , Male , Brugge, « binnen scheute n 

van het kanon dezer stad, en J abbeke naar Ouden
burg : \Velke plaats de soldaten van het land ver
laten l1adden, en die n1et t\vee con1pagniën van het 
inYallend leger voorloopig bezet werd. D e bezet
tingen der sterkten van Plasschendale en B reedene 
,, .. aren ook ,, .. eg getrokken. T er\vijl het leger t e 
Oudenburg bleef, begaven zich, den 27 Juni I6oo, 

(1) Chronycke vau Gluudt (ui tgegeven door F. De P otter ), b l. 40ï. 

(2) Reg. 6 4-2, 24 januari 16uo. 
(3) lb. Kantteeken ing : « L enrs Altezes ont du soing assez de 

t< ce . .. se req uiert ct n 'en perdront i' occasion ·si elle s'en peult 
« presenter pour le desi r qu'elles ont de veoi r ceste pro,·ince en 
« re pos ,: . 

(4 ) Zie in Vander Noots Co n.sidéra:io1ts, t. a . p. 
(5) S taatsarch ief te Brugge, reg. 28, fo l\ 81 v . -82, 1 r jan. r6oo. 
(61 « Tot beter ghestatbede \'an der ghemeent~ >> (f0 g(J ". l. 
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de c< I-Ieeren , ta.ten Generaal » n1et hun creyo) rr, 

a-raaf Yan olrns en d~ colonellen Ghi telles en 
11 uchtenbroe --k naar Oostend . \i\Tij b Yonden, 
Yertelt J=tlen1jng, een d er schrijY r. der belegerjng 
al de dorpen 'n gehuchten op onzen doortocht 
zeer 'er\Yo~~st ~ .. n << cle olaet >>, veel ruïnen ,·an 
schoone kasteeJen en heerenhuizen, zonder dat er 
een]g boer of j n1ancl anders tehuis \Yas, tenzij 
d e ko ter te E ecloo 1

• Den 24 \Yaren uit d ha\'en 
Yan \.li ssü1gen, op ,,·eg naar Oostende, een veer
tigtal « he uden >~ en platte sclv:1pen n1et leYcnsn1id
d "len trcva ren Yern·ez o}d Y @n een oorlo~ssch1J) b , b ., \., . 

!)och slechts de kleinste helft kon bjnncn cl haven 
Yan ~Oostend geraken, d andere Yiel in de 
1nacht Yan ~- pinola's galeien. Den 28 Juni ging de 
graaf Yan olJn ~ n1et acht co1npagniën ruiters en . 
vijf regin1 ~nt·')n ,-oetvolk de « sterke schans >> 

J.\Jbcrtus belegeren ., de\\·çlke .zich 's anderdaags, 
het schi et en een er bres, oyergaf2

• 'f\yee dagen 
• 

later leidde l\Iaurits zijn leger Ni eupoort,v·aarts, 
0111 die -tad te be leg i:) ren. 

Ondertusschen \Yas de J\artshertog Jnet \\·onder
lijken spoed aan het hoofd Yan n1eer dan tien 
lluizencl n1an Yoet- en Yij ftienhonde!·d 1nan peerelen
volk uit Gent gekcnnen, had Oudenburg en 
Sna ~skerke (3o Junj) tot overgaaf ged\Yongen, 
hetgeen de bezettingen Yan l~lasschendale en 
I3reedene op de vlucht zette, ten einde alzoo 
l\Iaurits ' leger Yan Oostende te scheiden. Zoo 
onvcr\\'acht ,,·as de be,vegi;ng der Spanjaarden 
dat, toen de 1\artshertog reeels in aantocht \vas 
Yalil l3rugge, de Staten te Oostende nog brieYen 
schre,·cn aan de l\iagistraten dier stad en van Gent 
en I3ru c:r,,.e 0111 hunne Yroeo·ere son11natie te herin-

t>0 ' 4 b . 

neringen tot opbrengst Yan penningen - iets clat 
bij hen opperst lag. 

Ja, toen zij denzelfden dag het bericht kregen 
van de Yerschijnino· des YiJ·ands Yoor Oudenburf,. 

~ 0 - b' 

\ ran de capitulatie van Caron, bevelhebber dier 
plaats, en van het Yerloopen der Staatsche troepen · 
uit de schansen, vonden zij die tijding nog niet 
Yan genoegzaaH1 gev,·icht 0111 er l\1aurits kennis van 
te geYcn. I~erst toen in den Yoornacht van zaterdag 
op zondag 2 Juli de ujt Oudenbourg ontkon1en 
rit1neester \~lage1nans te Oostende bericht bracht 
Yan d :. Yijandeljjke n1acht die hij n1et eigene oogen 
gezien had, ont,vaakten zij llit den droo1n en zon
den dien ritn1eester naar hun legerhoofd 'toor 
--------------~ 

(1) (< Oostende vermaarde, g-ew·eldighe, lanckdurige ende bloe
dig-he belegeringhe, bestorminghe ende stoute aen\·ailen )) bl. 22. 

(2) BL 25. 

Nieupoort1
• I ~ze laatste had reed in d n aYond 

ber.icht ontvangen Yan een "n oldaat uit ()udón
bn rg g vlucht, en begre p terstond dat tus chen 
Ni eu poort en Oosten cl e de on tn1 oe tin g der t\\·c/:'\ 
legers zou plaats hebben . Z9nder nader':" tijdingen 
in t ''"achten zond hij ~enen brief 1net c~ïo, cito. 
cito .. in het opschrift, g "clagt ekend « ·int leger yo · r 
1'\ yeu \\·poort clet1 I J uljj I )00 tsnachts )) , "n :re richt 
tot de .. _ taten te Oo.., t ·ncle - brief di ·' echter, 
blijkens de aanteekening cc 1\ccept. X Jul ij r6oo », 

eerst d n 10 Juli terecht k,,·an12 
- n door\\' I ken 

de Staten Gcnera~l Ycrzocht 'verden onvcr\\·ijld 
Colonel !)iron en Luitcnant-Colonel Iiruges tnct 
hunne con1pagniën naar het leger te zenden de 
brug oY r de I perleet t " L efi]nghe te doen afl >ran
den en de dan1n1en breken en uit\\·erpen die 
tusschen dit dorp en de duinen voor den doortocht 
Yan het ereschut \Varen cYc}ec:rd o·e\VeeSt 

h b 0 t:> " 

J)e 1\artshcrtog nan1 L,effinghe in en, ziende dat 
de n10erassj ere errond het \"Cl"\'Oer Van het rTeSChttt b 0 D 

te sterk hen1oeilijkte- iets dat ook op de be,veging 
van l\'Iaurits troepen inYloed had uitgeoefend -
0111 naar Nieu,,~enclanune te trekken, richtte hii 

• 

zich n1et rasse schreden, al denzelfden \\·eg dien 
zijn tegenstander geYolgd had, langs de duinen 
naar ~ ieupoort. Het zicht Yan dit ras naderenel 
leger zette de ruiterij op de vlucht n1et de,\·clke 
graaf Yan Ernst uitgezonden \Vas ge,,·eest on1 den 
Yijancl het uitkon1en zoolang 1nogelijk te beletten 
en de brug bij lVIariakerke te vernjelen, alsook dt· 
troepen ujt Oostende gezonden en de bezetting van 
het fort Albertus. 'fe YergeeJs poogde graaf \ 'étn 

Ernst den Yijand aan den dijk van.A.lbertus tot sta~•n 
te brengen, het Zeeu\vsch rugin1ent nan1 de \'lucht 
en yerloor onder <le handen ~ójner Yervolgers I .5u 
n1annen en 3 kapiteins, ter\Yijl het regi1nent Schotten 
genoegzaatn vernield ,,·erd. De graaf redde n1ct 

n1oeite het le\'cn in het fort S . 1\lbertus . . ..t-\lbertus, 
na eenige beraadslagingen, trok nu voort en liet 
J)on Lu ijs de \ ' elasco 1net een i ge duizenden 
ruiters achter on1 den vijand, die van ()ostencle 
had kunnen opdagén, in 't oog te houden . 

\~'ij 'villen ons bestek niet te buitengaan, tnet 
hier on1standig het \Yapenfeît te Yerhalen dat bjj 
de oude schri j' ers « de slag van \'laan deren >) 

genoe1nd '' ordt en op zondag z juli I6oo, in den 
nan1iddag tusschen hálf vier en zeYen uren, in duin 
en op strand, tusschen \~7 estende en \ \'ilskerke 
plaats greep. Onver,vachts tot het aanveerden van 

(!) Neerlands Heldendaden te land van de vroegste tijden af tot 
op onze dagen, door J. Bosscha (Leeuwarden I8ïo; , I, bl. 259. 

(2' Bl. 260, {3è voetnota) . 
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eenen slag geu\vongen, gesloten tusschen de stad 
Ni eu poort Yan achter, de vijandelijke ster kt en en de 
zee, rechts en links, genoot :Vlaurits' leger nochtans 
dit voordeel, zon en 'vind in den rug t e hebben, ter
,,·ijl Yoor bei <..Ie legers \.le ongelegenheden des gronds 
den kan1p Yrij lastig n1aakten 1

• Ruiterij, Yoet,-olk, 
g-eschut, alles nan1 deel aan den strijd. :i\ I eer dan 
t \Yee volle uren stond de zegepraal t'Yijfelachtig. 
l)c troepen cler Staten bcgonnf\n tot clrien1aal toe 
bijna te y}uchten, doch dank aan het heleiel Yan 
l\Iaurits en, Yolgens het algen1een geYoelen al de 
zijde der ovcr,Yonnenen, aan de z"·akke houding 
Yan 1\lbertus' ruiterij, behaalden zij de zegepraal2

• 

Zooals ge,,·oonlijk loopen de getallen, door oog
getuigen en schrij,·ers aangcgeYen, tan1elij k uiteen. 
\ ran des .t\ artshertogs ziJde bleYen er alleszins 
Ycrscheidcne duizenden op het slag,·elcl liggen. De 
1net lijken gezaaide duinen en strand boden een 
afgrij selijk schou,Yspel aan, verhaalt de auditeur 
der go u Ycrneurs Yan Oostende'. In de zeventiende 
een''" duidde een z'yart houten kruis, hij de duinen 
geplant, de plaat s aan \Ya8r de Yelllslag gele' crd 
,,·as gc,Yecst~ . Het schjjnt dat n1en te Lon1bartside, 
nan1elijk in de panne « het Been >> genoen1cl, niet 
zelden n1cnschenbeencleren ujt den grond haalt en 

~ 

d~t stukken Yan sabels en soldatengorclels, ook nog 
ge\Yeerkogels geYonden \Yerden in I 8g6, tusschen 
l\f ariakerke en l\Iicldelkerke, bij het nederslaan 
der duinen. 

Een1ge gek"-etste soldaten ,,·erden naar \.,. eurne 
geYocrcl!) . H et grootste getal zond 111en naar het 
Sint-J ans-Hospitaal te Brugge(\ Zeker Anthuenis 
I\I ichicls '"ordt onder de heeltneesters gcnoen1d 
die zich n1et de genezing der gck\vetstcn, na1nelijk 
n1ct buitcngc\\-onc gc\ .. allen gelast h<tdden7 • 

-- -- --
(r • Deze velJslag staat, met behulp \·an Vere's commentanes en 

andere gedenkschriften na u" keurig in f. Bosscha's werl<, I, bl. 2S7 

en volg-., beschreven 
(z) Bericht van den _-\a rts hertog aan den Haad van Staat 

(, ·o lgens het a ntwoord Yan dezen laatste). Rijksarchief, gesloten 
brie,·en. lwsst n•· 36g. - Besluitenboek der " ·et van Brugge, 
aanteeken1ng op ~ juli 16oo. « ... Manc felicissime a nastris 
« pugnatum usque ad 3am p omeridianam eresis plus quatuor 
<( milllbus h ost ium, nostris \'ictoriam prosequentibus ad Nov,lm
<C p ortum usq uc u bi hoste irruen te equ i tes n ostri ter ga verterunt 
« prostratis n ostris peditibus ubi multi ex nostris occubuere et 
(< capti fuerunt et I?) Deus ameliorct >>. 

t3 ) Flcming, bl. 47· 
14 l Guicciardino, Belgicre descriptie generalis (Amsterdam I 635). 

bl. 346 (bij\'oegsel}. 
(5) Rek. van Nteupoort, I6oo-1601, fo 3'2 v. 
(6) Reg. 6~2. fo 252. De Staten schenken t oe, [ groeten, op 

haar \'er zoek, aan de 1\rloPder van het gasthuis te dier gelegenheid 

(21 juh . 
(7) « Buitengewone curuz ». Ib . (19 sept. tóoo). 

Prins Maurits Yernachtte te Westende. 's An
derdaags keerde hij n1et zijn zegepralend leger, 
cencn aanzienlijken buit en zijne talrijke krijgsge
vaugenen - er \Yaren er 700, -vvaarvan 1neer dan 
de helft colonels, kapiteinen, edelen en 111annen 
van hoogen rang en de voornaan1ste de Adn1irante 
d';\ragon 'Yaren - naar Oostende terug. De troe
pen gingen legeren dicht hij de schans Albertus. 
Den 4 en 5 Juli beraadslaagde Maurits n1et de 
R eeren Staten Generaal binnen Oostende, ter\Yijl 
de soltlaten hunne clooden begroeven, de gek,vet
sten Yerbonden en ze naar Zeeland verscheepten: 
De geyangcnen· \Yerdcn in de kerk en andere 
plaatsen vergaderd. Prü1s I\1aurits hernan1 intus
schen het beleg Yan Nieupoort, \Vaarheen graaf 
Jan J acon1ez n1et zijne con1pagnie ruiters X, een deel 
Burgondiers2

, beneYens J e « connestabel 3 >> en 
verscheidene kanonniers der << arn1ada naYale >> te 
Duinkerke~ door dcAartshertogen \varen gezonden 
ge,Yecst . De belegeraars braken den « nieu\ven 
havenduiker » aan den n1ond der ha Yen gelegen!'. 
Doch, ter oorzaak der n1oeil~jkheid, de intrede van 
n1anschappen binnen Nieupoort te beletten, \verd 
er aan de voortzetting des belegs verzaakt. Men 
besloot de troepen te gebruiken tot het aan\-allen 
der schansen bij Oostende, t e beginnen n1et het 
fort Isabella. D en I 7 juni Yerlleten de leden der 
Generale Staten de stad Oostendeo. 

De stad Nieupoort k\van1 aan de deur der Staten 
Yan Vlaanderen kloppen 0111 terugbetaling te 
Yragen der onkosten in de belegering gedaan . In 
af\vachting van gunstigere tijden, n1oest zij zich 
ycrgcnoegen n1et de opbrengst der belasting, het 
<c. schou,vgeld >> genoe1nd1 . 

Voor een jaar 'verd Oostende van beleg gespaard : 
't " ·as 0111 zoo te zeggen de een1ge stoffebjke \:.l~ucht 
voor de V creenigde ProYinciën, van den krijgs
tocht in Vlaanderen8 • 

----
(r ) Rekening van )Jieupoort, r6o r-2, fo 37 v. Zie ook fu 3g. 
(2 ) Fo32v. 
(3) F 0 33 v . 
Ct.) Rekening I6oo-1ó0 1, fu 32. -Rek. 1601-2, fo 38. << Dezelve 

«(Jacques .~Juenicx en Loy De JVtwe1·ams) van by hen ghele,·ert 
(< t hebben jn tzelve bele . h aen de cannanniers deser s tede drien
« ,·ichti ch ellen cannevets (ktmp) tot VI stuvers d E>lle, verbesicht 
<< jn t maec ken 'an cardoeseo, · compt met XXI I st u vers voor 
« 't maecken van dezelve carJoesen, compt ende per ordonn. 

« bctael t XXXI V [ p. » 

(5) Rek. 16o~_,-1 o . 

(6) Fleming bl. 5o-5r·. 
17) Reg. 64l, fo 261 v. 9 oogst 16oo. 
p~) Het prachtig tapijtwerk waar de slag ,·oor )iieupo')rt i~ afge

beeld en dat tn de Hallepoort te Brussel wordt bewaard, wordt 
thans uttgcgeven in een geïllustreerd werk. door de I-Ieeren 
J. Destrée, A. Hanstaux en A . J. l(eymeulen. 
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Voor zijn vertrek had Albertus de herstelling 
genaagd der forten S. Albertus, S. Clara, S. Isa
bella, S. Marie en Breedene. De Staten verleenden 
de noodige penningen, berekend op 20.000 gul
dens'. Den 29 Juli 16oo wordt eene overeenkomst 
gesloten wegens het leveîen van het zinkrijs die
nende tot het oprichten eener <<palissade>> tusschen 
de S. Isabella- en S . Clara-forten2

• Het getal forten 
was nu met twee nieuwe vermeerderd : S. Marie, 
straks genoemd, en S. Elisabeth3 • Men stopte de 
<< quade pitten >> tusschen de << Hooge Brug >> en 
S. Clara4. 

Omstreeks 12 october 16oo had Prins Maurits de 
gewisse tijding ontvangen, verklaarde hij, dat de 
Spanjaarden zich tot de belegering van Oostende 
bereidderi en daartoe te Brugge 70 stukken 
geschut hadden verzameld . De Generale Staten, 
die cene gelijke tijding ontyangen hadden, verzoch
ten dadelijk den Raad van Staat- dewelke met 
het beheer der krijgszaken van de « generaliteit n 

gelast was - met den Prins de maatregelen tot 
den wederstand noodig te beramen5 • Doch slechts 
in den loop van het volgende jaar zou Aalbrecht 
de stad komen belegeren . Langer immers kon de 
Aartshertog aan de smeekingen zijner onderdanen, 
die bet onderhoud der sterkten lastig vonden en 
hem eenen edelmoedigen bijstand beloofden, niet 
wederstaan . Den 12 januari 1601 schoot de stad 
Iper eene som van duizend guldens voor, tot het 
aankoepen van gereedschap ten behoeve van het 
<< exploict >> . De Staten van Vlaanderen be\'olen 
het opmaken van eenen im·entaris van al de muni
tiën die in de forten bij Oostende lagen<>. De 
ingenieur Nikolaas Coutel en de kampmeester 
Juan de Rivas werden gelast de stad Oostende te 
verkennen en over haren toestand en verdedigings
middelen overvloedige inlichtingen te bezorgen7. 

- -------------------------
'( tJ Reg. 6.p (5 oogst r6on). Staatsarchief te Brugge. 
( l) Reg. 642. - z3 september: levering van hout voor de wacht

huizen te Breedene. 26 october: ~ schepen kolen moeten aldaar 
gezonden worden. 

(3) Ib. fo 245 v., 246, 248, z6o. 
(4) Ib. 29 november en 9 januari r6oo. 
(5) Besluiten van den Raad van Staat (12 october 16oo). Zie ook 

die -,an r3 en 14 october.- Den z5 november leed de stad veel 
van eenen geweldigen storm (Notulm dtr Statm vatt Zttland, r6oo, 
bi. 273). 

(6) Reg. 64::. 
17) P. Henrard, Histoire dr< Siège d'Ostmdt, bl. rJ-r4, Zie de 

.aanteekening. 

Alhoewel meestal de voornaamste officieren een 
regelmatig beleg afkeurden, in de afWachting 
eener gunstige gelegenheid om de stad te verrassen 
- het eenige doelmatig middel volgens hen -
besloot Aalbrecht het beleg te ondernemen en de 
Vlamingen van dit rooversnest te verlossen. Reeds 
met half-februari 1601 was er bevel gegeven ge
weest naar de rondom Oostende liggende sterkten 
voor eene maand levensmiddelen en geschutsvoor
raad te zenden en hare bezettingen met drie 
regimenten te vermeerderen, onder het bevel
hebberschap van Frederik De Berg'. 't Waseene 
nauwere blokkecrmg dan vroeger, dewelke, ten 
geYolge der richting door Mam:its' leger genomen, 
weldra tot een ·waar beleg zou overgaan . Het 
Beleg van Oostende was dus bepaald besloten; 
't was meer dan tijd. « Dat God de Heere voor
spoedighe », schrijft de griffier Yan Brugge, in het 
\"erslag der Yergadering der schepenen dier stad, 
bijeengekomen om te beraadslagen nopens de 
penningen tot die hoogst gewichtige en zoo lang 
gewenschte onderneming noodig2

• De merk\\·eer
digste gebeurtenis der geschiedenis van het Oude 
Oostende ging beginnen. Ach ! hoeveel bloed, 
hoeveel menschenlevens, welke schatten zouden 
aan den oorlogsgod geofferd worden ! 

Een der schrijYers der Belegering3 vertelt dat 
op dü tijdstip een landsman Yan Couckelaere, 
langs eenen binnenweg, door een groot bosch, 
's avonds naar huis keerende, in de handen van 
Yrijbuiters Yiel, de"·elke hem van zijn geld beroof
den en geblinddoekt in het dikste van het bosch 
leidden, waar zij den boer entblindden en hem de 
lijken hunner ongelukkige slachtoffers toonden. Eer 
zij hem lieten heengaan, zeiden hem de vrijbuiters 
dat zij gereed "·aren binnen de stad Oostende te 
trekken, die stond om belegerd te worden, doch 
dat een duivel, waarvan een hunner makkers in 
bezit was, yoorzeid had, dat eer men te Oostende 
zou misse doen, het meer dan zeventig duizend 
levens zou kosten ... 

(r) Henrard, op. cit., bl. r5. 
(2) Gemeld besluitenboek ( t585·r6o7). 
(3) C. de Bonours, bi. 37 ; « ... Une histoire, laquelle pourra 

« bien sembler etrange a aucuns : étant toutefois veritable en sa 
« narration et du sujet de ce discours ... >> Zie ook de «Geschiedenis 
van Vlaanderen van het jaar r566 tot den vrede van M-unster », 
door J .-P. Van Male, pastoor van Vladsloo . 
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• 

OstenDe uobls paCeM (1601) . 

T oon ons den vrede. 

§ I . I1zleidiJzg. 

De geschiedenis onzer stad ligt in zekeren zin 
in den grond begraven: eene ben1erking \velke \Vij 
reeds op eene der eerste bladzijden van ons eerste 
hoofdstuk n1aakten . \ \ 7 at heeft n1en al niet in de 
laatste Yijftig jaren, bij het leggen van riolen, 
gaasLuizen en grondvestingen, gevonden? Vaar
tui gen r, over blij fsels van rijs- en pij len\Yer ken 2 , de 
plaats aanduidende ,,~aar eens ha v·en en bevaarbare 
\Yaters lagen. Dit is niet alles. Tallooze n1enschen
beenderen heeft n1cn er opgedolven, son1s gansche 
geraan1ten van soldaten n1et al hun 1netalen gerief 
of uitrusting3 ; kogels_.., l~anonstukken5 en allerlei 
\vapens : \velsprekende sporen der ge,veldige en 
langdurige belegering die eens Oostendes grond 
1net lijken bezaaide en de stad in eenen puinhoop 
veranderde . Ja, een puinhoop ! dat n1oest voor 

(r ) Zie hooger bl. 14S en 146. 
(Z) Huis nr IJ, Vlaanderenstraat 
(3) Bij het bouwen van hu izén op de plaats van het gewezen 

Oratorie-Colleg ie. 
(.p Onder anderen bij het bouwen van het huis n•· Io in de 

~angestraat. 

(5) Bouw van het H ótel Léopold II. Het kanon aldaar opgedol
ven bestond uit verscheidene stukken, \Vas met eenen ringel 
,•oorzien, waaraan het kanon gehangen werd en schijnt een zeer 
oud stuk te wezen. 

Oostende het slot\voord zijn van de beroerten en 
oorlogen der zestiende eeuvv. « Ik weet niet of 
<< Troja een \"erdichtsel is, n1aar ik v.reet dat 
<< Oostende eene '\Vaarheid is, » zoo begint een 
schrijYer der zeventiende eeuw het hoofdstuk 
zijner geschiedenis van Prins Albertus, \vaarin hij 
het beleg van Oostende beschrijftr . Dit beleg, door 
de dichters bezongen2 en door zooveel geschied
schrijvers Yerhaald , bekleedt inderdaad eene ge
\vichtige plaats in de reeks \Vapenfeiten der zoo 
krijgzuchtige zeventiende eeuvv, dewelke met den 
slag van Nieupoort en de belegering van Oostende 
aanving. Nünn1er n1isschien bood, sedert het bus
kruit ge ene vesting, hoe sterk ook, cnvvinbaar 
heeft gelaten, cenige sterkte haren vijand zoolang 
\Vederstand als Oostende3 , bij \vier belegering de 
Spanjaarden de bekvvaatnste ingenieurs uit alle 
ge,vesten Yan Europa hebben in 't \Verk gesteld, 
en hier van beide zijden niet alleen alles aan
ge,vend is, ,,~at de kunst om vestingen aan te 

( t ) Histoire de l'Arc/l.iduc Albert, door M. de Montpleinchamp 
(uitgegeven in 186:t). 

(2) D oor den Fransehen dichter Malherbe o.a. 
(3) Neerlands Heldendaden te Land, door J. Bosscha ( Lee u waar

den, 187o), I, b1. :!Sg. 
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\\'eerdige \\·erken Yoet Yoor Yoet 1noest aanleggen 
o p een t errein b estaande uit vloeizand en verdron
ken landen, blootgesteld aan cene dik\\rerf toornige 
zee, <c yeel groot er vij and d an d e k ogels zei Yen 1 

)) , 

en dat nog \vel onder een ver'''"o e d en goed gericht 
vuur van een en hardnekkigen e n door de zee"·ateren 
bijna o n genaakbaren t eg enstander, die zich, \vat 
bchoeften betrof, in vergehjking 1net h et Spaa nseli 
kcunp, 0111 zoo t e z egge n in \veelde baadde. Strijd 
in \veil~ en d e onver schrokkenhe id d er -ve rdedi a ers 

0 ' 
di e naar d eri dood gingen alsof zij 's a pclerdaags 
xu uclen verrijzen 2

, eYe n Yeel onze b e\vondering 
vcrdi ent a ls de s toutn1oedjghe icl d e r b elegeraa rs, 
clie kost \va t kost d eze b ela n grijke st e rkte over

Jnecsteren 'vilden . In de Yorige b ev\'Oorcling ligt, 
n1 eene n \Yij, he t a nt\YOord besloten op d e Yraag, 
\Yel ke d e oorzaken \va r en d e r buitenge\Yone lang
durig heid va n dit b eleg . 

I-Iet li g t in onze b edoeling niet Yan onze b e 
schrjjving v a n het r eeds zoo dik,vcrf Yerhaald 

l3eleg eenc drooge aaneenschak eling yan d agelijk
sche b eschietingen, g.evechte n, aan- en uilvallen t e 
1na ken. vVat den lezer rncer b elan g zal inboezetnen, 
is 'et ne getrou"·c Yoor s telling Ya n h et t ooneel di ens 
hloedigcn str1j<.ls , Yan d e oorzaken z ijne r lang durig
h 'Ïd en Yan d e voorna1ne fe iten die J enzeiven 

b e ube n rocn1\vcerclig gen1aaJ..:t, ine t het oog bijzon
t lerl ij k op cl e j ong.;, t aan h et 11 cht gebrachte 

oorko nden e n op eigene ontuc kkingen op dit 
g·c.;bie d . Eer~t en Yoora l tle st ads vestingen, Ycrvo l

g·t! ns d · \'Oordcclcn " e lke d e verdedig ing aan d e 
doorspoeling < le r zec\Ya t e ren alsn1c de aan de bijna 
ongestoorde gen1censc h a p 1net d e zee t e d a nken 
ha d , z ulle n \YÏJ nu in oogenschou\Y nen1 L'n. 

S è clPtt I 58 I h ad 1nen d e Yl' r st erkings\Ye rken 
<.h."r ~L.t d ()ost endc st eed s - t och nie t zonder 
'elll ' 1C OIH.lcrbre kin (ren - YOOrt«T~Zct De r eacerin cr t:;, ("-, 0 . b h 

van l.:ngeland, zoo,,·cl a ls di e d er \ .,er eenig J e 

l)roYincièn, hi eld zich 1net dit vraagpunt beLig , 
a ] hoe\\ c l de be ta ling d er \'Cr st erkings\\·crken -

\·ena ls d e (( zee\vcrkcn » - t en last e \Yar en der 
trt~zeide J> r o Yinc iën" die 1n~t het oorr 0}) de 
b . ' ' 0 

ht~ ko~tiu· în (T cl ~rzC'lv e <Tedurende eeni oen tij.d YOOr 
~ b b 

e ne· con1pagnie 111 ""e r betaald :. d a n c r t () astende 

(r ) Uihlru kking van Fleming . 
( - ) i td ruk king \·an cenen t ijdg-enoo t. 
(3) Zie c)nze h ooger aang-ebaal le mo nog1.'afie, bl. 1 2 en \·olg. -

.. Xo tu lt11 tltr S lattn mw Zrtli.J11d. 15S4·16oo, passim. 
I 

'verkelijk la g 1
• H et s chijnt zeker t e z ijn d at in 

het jaar I 5g6 Yoorna n1e Ye rsterkings\\"erkcn t e 
Oostende \.verden ujtge ,roerd, onder d e leiding Yan 
ingenie ur Klinka r L acro ix ; d e g rachten 'Yerden 
verbreed, de ves tinge n verdikt en d e b astions Yol 
gen1aakt tot h et gebruik Yan grof geschut2

• 

Oostende is nu het rus tige , doch bedrijYige 
Yissche rssteedj e niet n1eer Ya n d e zestiende eeu'''" ; 
h e t gelijkt op zichzelf nie·t n1eer . 't Is een d er 
ste rkste bol\Yerken Yan Europa ge,vorden, bjjna 
onkennelijk, zoo aanzienlijk zijn d e veranderingen 
\Velke de st ad s ed ert een Yijf en t\;\·intigtal jaren 
h eeft ondergaan . Veertien sterke bol~rerken v-an 
aarde en rij s ·g einaaktJ, 01ngo rden d e Yesting. 

On1 onze b eschrijving t e Yeraanschou\.1\,.elijken, 
zullen \Yij, z oo\·eel h et m ogelijk is, d e OYereen 
komst aanduiden der voornaan1ste punten der 
ve rsterkingen tnet d e huidi ge s tad : iets dat '"ij 
r eeds in h et D erde Hoofel s tuk van ons E ers t e 
Deel , 1net de beschrijving y an h et Oude Oostende 
v óór d e Driejarige B elegering hebben gedaa n . 

Zooa ls d e lezer het op onze plaat tus sc h en de 

b ladzijden I -t6 en 147 heeft kunnen b e n1erken, la g 
d e oude stad bijna geheel buiten d en huidigen zee
dijk . W elnu, zes d er veertien bolwerken verdedig 
d en dit ged eelte d er s t ad: vooreers t Z andhille1 een 
d er voornaamste bol,verken, aan d en r echterkant 
d er oude h aYen, 01ntrent d e plaats \Vaar d e Kur
saal nu st aat, n1et eenen onder\va l (fausse-braie) aan 
z ijnen Yoet, die geh eel h et zeestrand tot aan h et 
fo rt Sint-1\l bertus b eh eerschte en \VaarYa n d e naan1 
aan d en zand igen g rond en c.lc duinen h e rinnert; 
v erYolgens Sclzottenbt:rgJ die onget\.Yi]fclcl z ijnen 
n aam Yan d è S c h otte n gekregen had en t en \V esten 
d er O ude I(erk lag. T en oosten di er 1'-erk - \Yaar 
alleenlijk, zoo de lezer reed~ \vect, d e t ore n n1eer 
van besto nd , op d e pla ttegr onden d es tij d s de 
« Oude Stads to ren » genoe1nd - lag Bel?a.f; Ye rYol
gens , tusschen B ekaf e n d e oostgeule, d e\Yelkc 
nagenoeg 1net d e t egen\YOordige h a ' e n OYcreen
koin t, de Leugeuaarl de platteforn1 d ie de Tafel 
van Jl1 o.=es geh eeten \Ver cl e n E ngelenberg. 't I s al 
<.le o ude st ad, z ij in h et Yoorbijgaan gezegd, dat 
d e b e legeraar d e vesting b innentrad en d ezclY'c t o t 
over gaaf d\\rong . J)c v erst c rkingssingel der nieu\ve 
stad , n1et z ij ne acht bol,verkcn , zou loopen Yan de 
t egen\voordi ge H a Yen of liever Yan onze \ isschers-
----------------------

(1) Zie hooger bi. 249 · In 1S92 was de t< comparTnye ter fo rtifi
c atie » .afgeschaft (No tulen , 1Sg2, bi. 58 (Jo april) en I 3 2 (6 mc iJ . 

• 

(2) Duitsch Dagreg-ister, fo IV.- Em. \"a:1 _l cteren, fo 3 t5 d. 
Zie ook Nutulnz, r 597, bl. 25. 

t3) C. De Bonours , bl. 56 . 
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kaai naar deS. I)ieterskcrk, van daar naar deze zijd~ 
van het Park tot on1trent den J{ursaal. Hier stond, 
aan de zuidzijde der oude haven, H ellenzond, recht
o,'er Zandltille, die aan den overkant der ha,·en 
lag en n1et H ellc1JlOJld de t \vee sterkste punten der 
verdedigings,vcrkcn uittnaakten, tegen de"·clke de 
Spanjaard vooral zijne n1acht zou stoeten. I-Iet 
ravelijn dat voor H clleJJIOnd lag droeg, ter oorzaak 
van zijn rijs\verk, den naan1 Yan Porc-Epic (EYer
Z\vijn). Tu-sschen Hellc1noncl en de n1eu,,·c kerk 
had n1en het Poldtrbol'l~·erk en het Z u idboh~·crk. 
De kerk zelve stond on1 zoo te zeggen tusschen 
t\vee bol,verken : het Zuid-Oo~tboh.~·erk - ook 

• 

Kocistal geheeten - en het ... "·pattnsclz Boh_~.'erk, dat 
verbonden ,,·as n1et het Pekel Bohve1~k, en door het 
Ra·l'eliju der Oostpoort en het 1\T oord-Oost--J3ohcJer/?. 
geYolgd ,,.-as. Onder de buiten\\-erken· n1oeten ,,·ij 
de Spaanse/ze H al·te Jl1 aan noen1en, ook z,vancn
nest geheeten, aan den overkant der geule ; .\liJn
lllers Halve il1aan, ·de Zuid Hah•e 111 a au of alleJnans 
verdriet, en vo0ral de ]:Jolder'i 'erl?ell, .nagenoeg 
tusschen het tegen\voorclig Lcopolds- I) ark en 
de t\veede en derde dokken. l)e Polcler,vcrken 
zijn 1net den naan1 v ·'rbonden van Gouverneur 
Vere die in al deze aebeurt niss ~n creen lrerincre , .. a a b n 

rol heeft gespeeld . 't Is hij in11ners lli ~ den f>olcler 
versterkte. Dit \vas cl è:\ naan1 van een k\vartier t n 
zuid \vesten der stad, b n i ten het behuisd geel e ~ 1 t 

gelegen, op de zee door bedijking verov rd en 0111 

die reden soms het huogc land genoc1ncP. In de 
stadsrekeningen en andere oorkonden der zestiende 
eeu\v is er 1neer1naals n1elding te vinden \'dl1 de 
f>o]ders. Verc dus richtte aldaar de << polders
karreën )) ook eenvoodier '" er d -~ (( karreën )) of 

' ~ 0 

'vel, in het Fransch, << le poldre d s Angluy. n gt.:-
heeten, \Vier zonder} Ïnge llél1l1 ~n, betnerkt J~. f~elle
roche:t, de ongen1ak ken \"OOr den gt;est l>reng n 
\Vaar de Engelse he soldaten, di daar in k\vartier 
lagen, aan blootgestelel ,,·aren : c< t!Je st •cat.iug 
guard >> of Z\\'eetcnde \vacht en (( ·t!Je 111_\'rie )> of 
(( dir~)"' guard >> of tnoddcrige \vacht. 't Is on1dat 
n1en in de stad hiJnn geene veilige plants 1nccr 

--·----------~~-~--- -
{I)« Dem Pelderoder hnhcn1land "tDuitsth werk, U. 3 vu).

]n de uitlegging \'an het plan in het Fransch verhaal~ onder n•· J H, 

leest men: cc Une p nrtc avcc · un pont au houlevart t.l'Espagnc, 
<c p uur aller vers Ie luwt fays, n•· :l5. l)emic lune au haut pays. ,, 

(-.!) 131. 17. 

vond dat V ere de Polders deed versterken o1n tot 
verblijfplaats zijner soldaten te Yerstrekken. Daar 
vond hij boYenclien aarde en zoden in overvloed 
0111 de Yestingen te herstellen of nieu\Ye \verken 
op te richten. 't Is daar dat de gek,vetste en 

ziekelijke soldaten, Yrij Yan het Yijandelijk geschut, 
hunne krachten herstelden. Kiet zonder reden \Ver
den de Polder,verken als de sleutel van {)ostencle 
aanzicnr. l\1et de Polders alzoo aan den belegeraar 
geheel en gansch te onttrekken en ze Yan flinke 
buiten,verkén te voorzien, benan1 hij den \'i_iancl 
het n1iddel on1 zonder groote n1oeite al het \Yater 
clcr stadsgrachten ar te trekken. Een b"C\\·ijs Yan 
\ erc,s vooruitzicht, 't is dat jnderdaad de vesting 

op die '"ijze ten langen laatste is overmeesterd 
ge"~ecst"' . l)e helégeraar, die eerst n1eende dat de 
vestingen van Oostende zandig en kruiinelig \Varen, 
ondervond \\~el haast dat zij, . te zijnen groot en 
nadcele, Yan ~fettc aarde 'Yaren, die niet breekt:; . 
Ook },eproefde hij later te ,·ergeefs eene 1nijn te 
leggen op Zandhille. l~onclon1 den geheelen on1trek 
\vas de buitenzijde der Yesting \'an ontelbare eiken 
palen voorzien, beslagen n1et groote ijzeren nagels 
en dicht biJ een g plaatst, in ~·éne of t\\·ee reiën. 

ok al den zeekant beschcrtnclcn talrijke pijlen -
hooger en dikker dan die der landzijde - cle 

u ~ 

vestinsgS\Yerken · zjj dienden te,rens tot het breken 
der zee baren4 • 1) !") gracht ,,~ ,1 s OYeral breed en 

. 
di · p en ,,·erd, zelfs in de grootst ZOinerhitte, in 
haren staat bchouden door de sluizen, de,,·elke 
tcv ·ns den belegerd ~n tnidclel Yerschafte 0111 den 
vijand ~o1ntijcls aanzienlijke schade toe te '"'ren~cn. 
Hiertoe k\\-atn hun de \ e~tsluis - . : .Jl een 

111eertje of vijYertj gl'\VOrden - goed tf' pas·' . J)e 
stad zelYe, \Vat de gcbou\Ycn en ~tratcn betreft, 
onderging in den loop der belegering clanzienlijke . 
veranderingen, di~ ,,·ij op t.ijd en stond zullen 
vern1 lel · n. 

---
( t) Bnnnurs, ui. 3So·: u La prise des Poldersou Quarrez, fut 

H cst1mcc un succcz de tcllc importancc, t}tt'en cllc c0n,tsh)it k 
<< \'r.ly point d'assicgcr Ostcndc >,. 

('! ) E. Bellcrochc, bi. 6'3. 
(3) Id., uittrek~el uit ecncn brief ,·an De SadJy, hl. i(•. -

C. Oe Bt'>nours, bi. 56. 
(4' C. lle Bonf'ur~, hJ. 58,. 
( 5) I d . , bI. 5 6 en 5 9. 
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~ 2. Ge1Jtee1zsclzap 11zet de .=ee. De tweede eJt tie derde have1z va1z Oosle1zde . 

In ons eer st e hoofdstuk hebb en '"ij de eeu,ven
langc \Vorst eling afgeschetst der st ad n1 et de 
Jnachti ge zee, aan de\Yelke , zoo het ccnige blad 
zijden hooger betoond is ge,vcest, ten j are I 58-t een 
n iCU\YC ingang t en oost en der st ad ,,·erd gegeven, 
en di e t oen het on1liggende 1net n1 oerassen , 
Ylieten en kreken bedekte , zoodat n1en het land 
tussrhcn stad en kan1p het « Yerlor cn land r >> of 
het c< Yerdronken land n noe1nde2

• P as echter \ V as 
clc he' legering eenige n1aanclen aan den gang, of 
<le helegcrdeii. gin gen nog ecnen stap Yerder, n1et 
de zee ook t en \Yest en eencn nieU\\·en inloop t e 
Yerschaffen. Zulks greep plaats door de doorsteking 
van den << grooten zeed ijk >> of« Groenen Dijk >> -
ook de DuiJJl eldij1? genoen1d, ten zuiden der ou<le 

ha Yen gelegen en \Yell~ en de b elegeraar zich als toe
nadcrings\Yerk had begonnen t en nutte 1naken -
n D n1 et de oucle În\Yoner s raad t e hebben geslagen, 
in den nacht Yan 23 oogst r6o r, bij een groot 
getij ·' . In het Yoorbij gaan n1oeten '"ij de lezers 
op1nerkza<un n1 aken d at de gc,vezen H ave11vliet, 
t en \Yest.zij cle der sta d - zie onzen gekleurden 
plattegrond - buiten de Yersterkingen gelaten 
\\'as ge" ·eest en boYendien Yan alle betrekkingen 
zoO\\·cl n1 et de h aYen als n1et de binncngracht, 
\Ycrd afgesneden door den b elegeraar - bij n1iddel 
ecner loopgracht - en door de b elegerden. Deze 
};)at st e h r,riclen oYer den ouden H aYenvliet t'Yee 
dij ken "!.} ~, ij de der P olcle rYesting gelegd, 01n 
den Yijancl het b enuttigen er Yan t e zijnen voor 
<lccle t e bclctten4. ... 

In den Groenen Dijk \Yerd dus een gat gegraYen, 
en door kleine tnij nen verg root , t ot ruin1 I So voet 
kruinsbreec.lte . \\Tat er al cl~ oostzijde der stad , 
r 7 jaren Yrocger had pl aat s .gehad, geschiedde 
thans t er \Ycstzij dc : de zee bek\Yan1 \Tijen loop 
in het land . I)oederYoorraacl, \\ .. crktui gen Yan allen 
aard , \Yijn- en bi ertonnen, alles spoelde de zee ,, .. eg , 
dc\Yelkc t ot aan den s luisvliet Yan Albertus -fort 
alles onder '"atcr zette en zelfs n1eni gen soldaat, 
111 Ct de /:\\·en1kunst onlJekcnu, \'e rZ\\'Olg , zonder 
Yan hen te spreken di e in de herst ellings,Yerken 
h et tegen\\'Oorclige n1et het ceu\Yi ge yer\Yisselen 

( 1 ) C. De Bonours, b l . 41 . 
( 2} Flemtng . b l. 349 . - Op een en Engelsehen plattegr ond va n 

1Sgo (Huot d Offiu). leest men de benam tng van << Tlu lukt (lake = 
meet ), toegepast op eene p laats ten oosten der stad . 

(3) De Bonours h l. 12:!; F leming, b l. 99; Belleroche, b l. 17 en 51. 
(4) F ra nscb verbaal, fo r. 

1noesten 1 • Doch ook de belegerden mochten op 
hun Porc-Epic, hunne contrescherp, de rijsbeklee
ding van Z andhi lle, den onder\';.'"al van H elle11l01ld 
en op de bol,,·erken der zeezijde 1neni g spoor be
schou\Yen van nadeel door de zee t e,veeggebracht2

• 

H et geYolg hierYan \Yas dat de zee\\'"ateren 
de stad bijna Yan alle kanten 01nspoelden , niet 
zonder geyaar Yoor de Yestingen, voor \velke de 
zee, 01n de schade die zij er dik,vijls aan toebracht3 , 

bijna een zoo geduchte Yij ancl als de belegeraar 
zelf -vvas . D e toenaderings,verken van dezen laatste 
\Verélen nu op dien zandigen en n1oer assigen grond 
nog n1oeilijker en lastiger dan vroeger . Bij de 
duinen Yan A lbe1~tus zonk 1nen t ot h alf been in 
den vochti gen grond. Si11 te-Clara scheen te n1idden 
een n1eer te liggen t er\vij l, 01n naar de << r edouten )) 
yan l/ aldez, F arias, S. Jacob, S. lv! a1"ia en S. F1'a11-
ciscus te trekken, n1en t ot boYen de knieën in het 
\\'ater schoot . Otn Yan het \Yest- naar h et oostkan1p 
t e gaan - door \Yeiden en n1oerassen been -
b ehoefde 1nen drie uren4. D e Spanj aarden konden 
dus slechts bij laag \Vat er hunne aanvallen en 
andere ondernemingen aangaan, en n1oesten 
b oYendien bij het \vassen Yan h et getij son1s 1net 
haast \Yegtrekken . 't Gebeurde zelfs , zooals t en 
geYolge Yan het groote tij Yan 3I october r6o r , 
dat het land t en zuiden en t en zuid''"esten der stad 
1neer dan eene uur Yerre onder \Y·ater stond en dat 
al de trancheën ten \Vest en, onder de duinen, in 
het zuiden en het zuidoosten, ook Yol \va t er 
\Varen, hetgeen de b eleger aars genoodzaakte op 
de platteforn1s te vluchten5. Ook hield de bcze ting 
der belegerde st ad dag en nacht \Yacht op alle 
lage \va t eren, t otdat het ,, .. a ter hoog genoeg ,, .. as 
0111 de vrees Yoor eenen aanYal ,, .. eg te nen1 en t1 . 
De Groene Dijk ,,~erd, ja , her1naakt , doch t en prijze 
van schatten geld en stroon1 en bloed. D e belegc
raars n1oest en zich Jus ,,·eder door kostbare 
zec\Yeringen tegen het afspoelen hunner \Yerken 
beveili gen. Oostende geleek bijna op een eiland, 
door t alrijke , kloeke bol"·crken verst erkt. B onours 

(1) De Bonours, bi. I23. 

(2) Id. , b l. 124. 

t3J F leming, h l. 434, 456, 458, 471. 
(.~ J Bonours, b l. 197: « P assant à basse-marée depuis S. Clai re 

aS. Mtcbel. Car a utr emen t, convtent de necesstté su l\·re Ja chaus
see royale, et tlrer par Oudenbourg et Paskendael. » 

(5) F leming, b l. 38 . 
(6 Id., bl. 2~0. 
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Yergehjkt het bij een Z\\?ancnnest, te n1idclen van 
eenen vijver, en bij een spook bcsten1d 0111 het 
leger·schrik in te jagen1

• 

~iet alleen door het betnoeilijkcn van den aan
val> ook op eene andere, nog doeln1atigere ''"ijs 
\Yas de zee Yoor de Ycrdediging eene bron' an 
sterkte, natnelijk door de bijna ongestoorde betrek
kingen oYer zee n1etZeeland en Holland, gedurende 
geheel de belegering.- Het eerste \verk van den 
belegeraar \vas, natuurlijk, de \IVesthaYen Yoor 
de belegerden onbruikbaar te tnaken en de in- en 
uitYaart der schepen, door de oosthaven of Geule 
zoo niet te beletten, althans zooveel tnogelijk te be
n1ocilijken. De belegerden beproefden het itnn1ers, 
hunne schepen door de Geule te doen Yaren en 
achter den bedekten '"eg te lossen. Doch het 
geschut Yan het oostkan1p n1aakte zulks hoogst 
geYaarlijk . Ook toen generaal Vere 1net zijn Yolk 
te Oostende k,, .. am, n1oest hij het n1et booten op het 
strand vóór de Oude Stad aan \Val zetten2

• Doch, 
op ziJn beYel, den 4 oogst 1601, doorstak men 
ten zuidoosten der Nieu'\\,.e Kerk eene contre
scherp.> , achter het (Oost) ravelijn Yan het 
spaansclz Bol,,~erk, hetgeen het \Vater der Geule 
in de stadsgracht deed spoelen - in den Colck, 
zegt het Fransch verhaal - en deze Yoor de 
inkon1ende schepen toegankelijk n1aakte. Recht 
over de opening in de contrescherp die de Geule 
n1et de stadsgracht ,·erbond, n1aakten de beleger
den, in de 1naand october van hetzelfèle jaar4, de 
Spaausche lzah e 1naan, on1 de batterij van Bucquoy 
tegen te \verken. De gracht der noordvesting Yer
strekte tot bassin in \Yelken \Tere, volgens hij 
schrijft, dik,vijls meer dan honderd schepen zag 
liggen. 't Was als een bosch Yan n1asten, zegt 
Flen1ing5, en de vijand die er op schoot verbruikte 
1neer kruit dan de schade bedroeg. Doch cle Inasten 
'verden plat gelegd om ze tegen het vijandelijk 
geschut te beveiligen. Ten einde het in- en uitvaren 

(1) BI. 6o. 
(2) E . Belleroche, cc The Siege of Ostend or the New Troy, 1601-

1604 », hl. 17: cc ••• For the ha\·ens beyng taken from us thear 
« reasteath onlye the disent before the owld town, which beying 
« bare shore is not for all kynde of shypping .. )) schreef V~re 
aan Cecil (uit Oostende, 7 juli 1601, Belleroche, bl. 63) . -Brief 
van Ce'--il aan Burghley, 15 juli 1601 (Londen, State Paprr Offict, 
Caltndar of State papers (domtstic), nr 18, vol. CCXXXI). 

(3) Haestens, bl. 78. 
(4) P. Henrard, Histoire du Siège d'Ostuzdt, bi. 63. 
(5) Bl. 2J7. 

• 

der schepen-daartegen nog zekerder te beschermen, 
\vcrd er een ander kanaal gegraven, niet tusschen 
het Oost-Ravelijn en de Tafel van Mozesr, maar· 
tusschen Engelenberg en het N.-0.-Bolvverk, bij 
onzen Ouden Vuurtoren. De doorsteking, in septen1-
her 16o1 reeds gebruikbaar\ was, schijnt het, den 
27 januari daarna nog niet voltrokken: n1en moest 
eerst ecne zekere hoeveelheid. rijshout en andere 
stoffen vervvachten, door de Staten gezonden3 • 

Volgens Haestens, \vas men den g maart nog 
aan dit \Verk bezig, en \vas het korten tijd nadien 

· opgen1aakt4. 
De eerste « atnn1onitieschepen » der Staten zeil

den den 3I juli r6oi binnen5 • Den g oogst, vertelt 
Flen1ing6

, k\vam een schipper van Breda in de 
gtJule, « \vesende den eersten die sedert die be
legheringhe daerinne \Vas ghearriveert. » De gou
verneur beschonk he1n tnet drie stukken goud 
de\velke tnet eenen zijden nestelinek op zijne borst 
\Verden vastgetnaakt. Zulks herinnert aan de rozen
hoeden van I 446. « So dat>>, zegt dezelfde schrijver, 
« d1e voorszeide geule ofte reviere alsdoen ghenaemt 
\\rert die nieu\ve haYen, die tot het overgaen Yan 
de stadt, van alle de schippers beseylt 'viert. »Ja, 
en later nog, daar de belegeraar de haven sterker 
en sterker benau"·de, \Yas er van eene derde haYen 
quaestie - tusschen de oude en de nieu,ve, of, 
0111 nader te bepalen, tusschen den Leugenaar en 
de T afel'ZJaJt ... ~! o::es- en zulks reeds in de n1aand 
oogst 16027 • Zij zal Yeel kosten, schreef Sydney, 
n1aar de vijand zal ze in geen t\vintig jaren kunnen 
\vegnen1en~. De schrijvers zijn echter niet zeer 
klaar en verstaanbaar nopens dit punt. Flem1ng 
spreekt op Yerscheidene plaatsen9 van eene nieu\Ye 
haven, doch hij schijnt de haYen tusschen Engelen
berg en het Noordoost-Bol\verk - die, uit
wijzens de plans en het schrijYen Yan Francis 
V ere, reeds in clecen1ber I60I 10 bestond- te Yer-

(.r) Volgens Vere. De namen der bekende plattegTonden komen 
niet zeer ove-:-een met dte van Vere's schrijven. 

(2) Naar lu id van een Engelsch verslag Yan 22. september t6or 
nopens den staat der bezetting. 

t3) « We have there a{most cutt through a new haven also, 
« close to the East Ravelin, but the finishing of yt ( ... foresayd . . . ) 
<C must of necessity he deferred till the States send more rise and 
« other necessaryes that belonge thereto )) t 27 januari rno2 ·. 

(4) Bl. xJo. 
(5)Fleming, hl. 78. 
(6) BI. 88. 

• 

(7) Brief van Sydney aan den graaf van Nottingham, t6 oogst 
16oz . -Bericht van 18 september 16"12 (Ruord offiuJ. 

(8) Zelfde dagteekening (Rtcord offiu). 
(9) Zie verder. 
(xo) Ja in scpternber 1601 reeds (zie hooger het stuk van 

'l2 sept. t6ot). 
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\Varren n1et de derde haven of tweede uieuzve lzavc11, 
omtrent in het 1nidden der oude stad 7

• Dat deze 
derde haven een eenvoudig ont\verp bleef, zullen 
''rij niet be"\Yeren : de be\voording van « de nieu\v 
hegonste haven», \Velke Fleming op bladzijde 347 
yan zijn \Verk gebruikt en de plattegrond van het 
Duitsch Dagregister zijn klaar genoeg. Bovendien, 
den 20 septe1nber I6o3 schreef vVin\VOod aan 
Cecil dat n1en reeds begonnen \vas 2

• Of echter 
van die derde haven \verkelijk gebruik gen1aakt 
\verd, is eene andere Yraag \Yelke 'vij Yoor drie 
redenen durven beneenen. Eerst en vooral, de 
afwezigheid van eenen stelligen tekst in Flen1ing 
<lienaangaande en het voorloopig karakter Yan dit 
ont\verp . In 't begin van n1aart I6o3 schrijft hij 
dat het noodig beYonden \Yercl de nieu,ve haven 
dadelijk te bereiden « om door den extren1en noot 
« uyt ende in de stadt te con11nen, ende dat by soo 
« verre die Yoorschreven geule onghebruyckelijck 
<< ghen1aeckt \verde3 • )) Men zou die gereed n1aken 
« soncler dat die doorghesteecken \Verde, ten \Vare 
« dat den uytersten noot sulcx vereyschte. >> Doch 
de Groote ]{at van den belegeraar heinoeilijkte 
grootelijks de begonnen ondernen1ing4. In noven1-
ber I6o3 \Yas de nieu,, .. e haven nog niet in gebruik, 
noch zelfs in april I6o45 • De t\veede reden onzer 
bet\vijfeling ligt in de on1standigheid dat Fle1ning, 
de innen1ing vern1eldende, door de Spanjaarden, 
den I8 septen1ber I604, van Schottenberg en 
Bekaf, die zeer dicht bij de plaats der nieu\ve of 
derde haven stonden, zich vergenoegt n1et de 
vrees uit te drukken dat de belegeraar zich n1eester 
n1aakte van de nieu\ve haven « \vaer door hy ons 
« alle hulpe van secours ende hope van eenighe 
« uytco1nste soude benomen hebben. >> Hierdoor 
bedoelt hij klaarblijkelijk de. haven tusschen het 
Noord-Oost BoluJerk en de E11gele11berg, 1neer 
buiten het bereik des vijands gelegen . Eindelijk 
de n1elding op eenen plattegrond Yan Oostende, 
in het Rijksarchief be,vaard, dat deze opening 
later toegestopt is ge,\·eest6 , schijnt ons deze 
"''eerlegging te voltrekken. vVij haasten ons deze 
«haakjes» te sluiten en op het gen1ak Yan toevoer 
--- -------- --- - -------

( 1 1 << The enemy had non straig-htened this also by their float of 
great planks hearing ordnance on the geule, that thcy of the 
town were fa in to make a second tuw haveJl a ga i nst the m idst of the 
old town, >) schrijft Verc in zijne commeutades (aangehaald door 
M. Ed. Belleroche, op.cit., bl. 63, ze nota. ) 

(:.:) « Now they g oe in hand with a new haven. » (Record Office.) 
(3 ) BI. J4 5. 
(.1) Ib .. bl. 348. 
(5' Dui tsch plan. 
(6J Belleroc-he, bl. 63, 2(' aanteekening. 

van troepen, levensmiddelen en wapens terug te 
kotnen. 

Steeds \Verd er door de be1niddeling van de 
Staten-Generaal alles \vat noodig was, als geschut 
van verschillend kalib'er, affuiten, kogels, vuur- en 
lichtkogels, buskruit, vuurwerk, rijshout, planken, 
n1edicijnen, l~vensn1iddelen Yan allerlei aard, 'vijn, 
bier, brandstoffen, enz ., in groote hoeveelheden 
aangebracht door de schepen, die \vel eens schade 
leden Yan het Yuur des belegeraars 1naar toch de 
haven bereikten, « tot groot -verdriedt ende hert
« S\Veer van den viand >> (Fleming). Alzoo yan 
29 oogst tot I?- septe1nber I6oi, dus in 19 dagen, 
k'van1en I8I geladen schepen binnen. Op 29 oogst 
alleen k\van1en er 70, op 3o oogst 40 schepen 
binnen r. Den 16 october I60I lagen hier 94 schepen, 
klein en groot; Yan af oogst \.Varen er 3I5 i.n- en 
22I uitgezeild\ altijd op hunne reis door oorlogs
schepen vergezeld. Niet 1ninder dan 3ooo schepen 
k\.van1en gedurende het beleg in, vvaarvan ruin1 
100 door den vijand in den grond geschoten of 
genon1en \verden. 6oo "\verden door hen bij het 
inkon1en n1in of n1eer Z\~Taar beschadigd. In de 
haven lagen. ook ge,voonlijk Yerscheidene roei
jachten 01n de ben1anning en lading der op de reede 
liggende schepen en oorlogsschepen bij laag ''?ater 
af te halen, en sloepen, 01n de in- en uitYarende 
schepen te << seconderen >>. In 1nei I 6o3 kreeg de 
Onder-Adn1iraal Jan Geerbrantszone, die Yoor 
Duinkerke lag, beYel een zijner zeiljachten en een 
kloek fregat naar Oostende te zenden, 0111 de 
schepen tusschen de Yloot en de stad te << con
voyeren :; » . Doch, bij kans tot het laatste toe bleef 
de stad in betrekking met de zee. « Het '''as te 
<< ver\vonderen », zegt Flen1ing4, << hoe \Yeynich 
<< die cloecke scllippers op haer lieder schieten 
« achten, ende hoe onversaechdelijck sy met vollen 
« zeylen voorby hare Baterijen 1net die schepen 
<< voorby zeylden ».Vruchteloos bleven des belege
raars pogingen 0111 het invaren der schepen doel
n1ati g te belemn1eren5 • 

Ontzettende gevaarten van rijsvverken overgroote 
schanskorven, groöte geblindeerde houtengalerijen 
en vlooten, ''raarop geschut, duizendtallen zand-

( r) Volgens de berekening van Van Sypesteyn. bl. 2~. Zie ook 
bl. r3 en rr~. 

(2) Id., hl. 38, aanteekening. 
{3) Fleming, hl. 3rg (dec. 1002', hl. 37I (mei r6o3), hl. 414, .p6. 

(4) BI. 34S {april r6o3). 
{S l In het kwartier van Bucquoy Jagen vijf groote en wel 

« gbemande sloupen », om de uitvarende schepen te be~chadigen 
(Flem1ng, bi. 3rg). 
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zakken nz., 'Y rd n daartc (' d or 1 ·"\ 1 a.njaard ~n 
1net Ïl1spanuin fT aang bracht. D ' stad ï u poort 
lev rde hlijl n d stadsrt..k c:"\ning nv;:\r het jaar 
r6q2- 1 óo3, ·' n ~ngr;) Is h ~~ « k 'ts )> '111 nlt:t t 've 
and :\r =- ... het en Ü1 d.:. ha v n v.an Qost nd gez n kc n 
te ,, .. rden 1

• \ rncht looze poging·en, door satnen
'vt~rking yan zeegnlv n ' 11 kanon,·uur ver1jd ,ld. 

pi nol a n 'T'argone, ze o \YIJ v rder zi '=' 11 zull · n, 
voer ~n niet betflr. ~ paan'" he oorlogsvloot van 

t her I )0.:!, tt rr~n di der tatf'n U l tg ~r "Cd, 
dt:elle h ~t lot der J\ rn1a ~a ,~ .. ln I 58 " . 

\ oegt hit::rbij enig 1r,ede orzal,en Yan vertra
g-inrr zooals de 1nuiterijen ond ·' r de sol lat ~n Yan 

• 

het kan1p d li ~t Yan \ "' l·c 'vaarvan 'vij straks 
Si roken zullen, len aan,·al van luis ten jar':\ 1604, 
en tnen zal Yerstaan hoe het k\Yan1 dat 1neer clan 
drie jaren verlocpen 1110 s t o:.n eer de ..... paanschc 
Ylag- die d ':.I r \ i ereenigde- I ro' in 1·n op de 'vall n 

zon vervangen ,·,an het geducht Oostende, c< den 
schrik der \\'~reld en h ~t \VOnder der heclchd~1 ag
sch oorlogen n g lijk Bonours zegt'. 1\tien begrijpt 
d~1t I~I ~ndrik I\1, koning van Frankrijk, 1net den 
1\artshertog sch ~rtste toen h -'nl dcz ~s yoorne.n1cn 
ter oor k\vatn., Oostende te netnen : cc \ T entr -

aint-Gris, prendre ()stende2 ? >> 

1-I ad Aartshertog 1\l bertus al zijne n1acht ge
bruikt tot het beletten d ~ r betrekkingen tusschen 
d sterl·te en de ze , zeker 7ouden de belegerings
''"erken zoolang niet geduurd hebben. Al zijne 
pogino·en in dien zin hlcYen dus bij gebrek aan 
scheepstnacht, \ 'ruchteloos, en hij zag zich ge
d,vongen den langen ,,·eg in te slaan, dezen van 
een · langdurige en lastige belegering, die slechts 
in ~ eptc1nber 1604 zou 'indigen. 

~ J. De eerste f/esti;tg. 

Ziet gij daar op onze 1 laat, rondon1 n1et ,,~ater 
ornringd de 111et bo]\verk 0 11 OlllSÎngelde 'csting 
liagen, in t"\Yee ong~lijke deelen door eene binuen
haven gescheiden, en tusschen t\vee of lieYcr drie 
Yljandelijke kan1pe n gesloten ? 't I. de ge,Yezen 
bloeiende visschersst~1d, later een geducht roof
nest en thans en ,,·ijd Yer1naarcl bol,Yerk ge
'Yorden . Alhoe,vel hier en daar iet\Yat Yan de 
streng .geschiçdkundige Yerhouclingen af"·iJkende, 
geeft dit tafereel~ het toentnalig uitzicht van vesting 
en kan1p getrou·,v, en zelfs schilderachtig en nau\Y
gezet \\·eder. De \vaterspiL g~l der zee ligt n1et 
talrijke Yaartuigen beschadu" .. d : eene blijkbare 
zinspeling op den bijna ongehinderden toevoer van 
n1anschap, levens1niddelen en krijgsgereedschap 
:1aar de stad. ~aderbij deze laatste beschou\vende, 
bespeurt 1nen er zonder n1oeite, beneYens den Toren
der Oude Kerk in de Oude Stad, de :t\ieu\ve I~erk, de 
t\\pee ingangen der Geule, de poorten, de Yooruit
springende, eenigszins bekron1pen afgeteekendc 

------- --------------
(1) F 0 42: cc De kercke ende Disch deser stede es men schuldich -cc o\·er de le\·erynghe van een jnghelsche ketse, omme met noch 

« twee andere scepen ghesoncken te ,,·erdene in de havene van 
c( Osthende, I ICL l p. Betaelt in minderynghe van dese IICL [ p. 
(t an Pauwels Rneben van tselve scip an de caye ligghende ghe
<( \\·aect t hebbene par ordonnancie van 23 april x6o3 XXX l p. » 

C2) Naar alle \vaarschijnlijkheid eene navolging - in het 
Museum van Brussel bewaard - van Brueghel's (I567-I6:!5) 
schilderij. Mr Is. Van lseghem, te Schaerbeek, bezit een tafereel 
der Belegering, van denzelfden. 

}Jolder\verken, ja zelfs de schepen in de tot kon1 
Yerstrekkcntle noordgracht. In den achtergrond 
ligt het oostk<.1111p dat, onder het bevel staande 
van Charles De Longueval, graaf van Bucquoy -
die later, in den l)ertigjarigen Oorlog, eenen 
luistervollen naan1 ver\,~erven moest" - de "\vijde 
Geule beheer::.cht. Rechts loopt een - 1net opzet 
sterk al deze zijde gebracht - kanaal, naar het 
S. Clara-fort, ot Jerdc kan1p4. Men ben1erkt de 
forten S. I\'larie, S. Isabella en S. Albertus, de
'velke san1en tnet het fort S. Anna of het Rood 
Huis5 , S. lVIichiels of Colonzbie, S. Catharina of 
Grootendorst, S. Lucas, S. Clara of S. Jans-Steeu0 

en Breedene, en verscheidene n1inder aanzienlijke . 
\Verken de stad van verre of dichtbij on1ringden. 
Het rijkste deel der schilderij is het tafereel 'Tan 
het l1oofdk,vartier, n1et de salcizioni of \YOrsten, 
tenten, barakken, '\\rinkels en 1nagazijnen, de galg
plaats, de ''ragens, de schepen en schuiten die 
langs de Iperleet en hare oude en nieu\Ye Yertak-

ti) << Ostende, l'effroy de l'univers et la mer\'eille des guerres de 
notre temps » (bl. 532). , 

(2) Duyck, 11 I, bl. 107. - Van Sypesteyn, bi. 24. 
(3} P. · Henrard. bl. 53. 
(4) De Bqnours, bl. 182-184. 
(5) P. Henrard, op. cit .• bl. 43. 
(6) Was dit geene zinspeling op den naam \'an het dorp Steene? 

Duitsch dagregister; t< Clara oder S. Johans stein. n Haestens 
• 

(b. g8) zegt: « de schans-ten-steen. » 



.. 

~et beleg unn ®ostenbe, ge}ic~t o~ knntlJ en !•tnb. 

1btt ou~e ~ostenbe 
t)oot l5t>w. \l'Uettnck. 
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kingen' de krijgsgereedschappen aanbrachten de
welke ,door hunnen O\'ervloed en hunne verscheiden
heid, aan het kamp het voorkomen van een gehucht 
gaven•. Een oogenblik was er spraak dat Albertus 
voornemens was de duin bij de sluis door te 
snijden en eene haven aldaar te maken3 • Achteraan 
of liever dicht bij de hand staat een deel ruiterij, 
hier wellicht door den schilder geplaatst, omdat 
het peerdeiwolk aan het uiteinde des kamps ge
legerd was. De Bonours zegt dat de ruiterij van 
Albertus Raverside voor kwartier gekozen had, 
waaraan hij den naam geeft van Neer : « een 
geruïneerd dorp4 » . 

Aan den voet van het tafereel, aan deze zijde 
van het kanaal, ziet men de tenten die tot sacristij 
en kapel der Jezuïeten dienden, de aalmoezeniers 
Yan het leger : het Heilig Misoffer is juist in gang . 
Niet zelden ]n,·amen eenige soldaten, vooraleer 
een gevaarlijk werk te gaan verrichten, de Heilige 
Sacramenten ontvangen . De Montpleincl1amp zegt 
dat het beleg van Oostende een aanzienlijk getal 
zendelingen slachtofferde, zooals Pater Spikerman, 
dien men den apostel der Duitsehen bijnoemde 
en die meer dan tachtig officieren tot het katholiek 
geloof b,ekeerde5 , en Pater Hendrik Gerlaci, vroe
ger deken van Sipt-Pieters-Leeuw. Een kogel trof 
hei11, toen hij bezig was zijn officie te lezen6 • De 
Paters droegen in het kamp het Heilig Sacrament 
met groote plechtigheid naar de zieken, onder 
begeleiding van talrijke ftambeeuwdragers. Men 
riep de soldaten tot de mis met klokgelui : drie
maal daags trompeltede men den Angelus. Een 
eeuwig licht brandde voor het beeld van Onze
Lieve-Vrouw in de tent der Paters. Er waren 
weinig schildwachten die zich 's nachts niet eens 
keerden al deze zijde, om de Moeder Gods te aan
roepen. Ziet gij ginds dat verheven werk, vlak voor 
Z a11dhille1, nevens de oude· haven, hetwelk de stad 
van de westzijde overheerscht? 't Is de plattejorm, 
un hmût et large cavalier, zegt D e Bonours8 , in het 
fransch M ont-Hultin of M ont-Gibel, in het Duitsch 
----~--------------------

(1) Fleming, bl. 6g en -;o. 
(2) Het gezamenlijke der eerste toebereidsels vertegenwoordigde 

eene som van achthonderd duizend guldens, zegt Bonours. 
(3) Briefvan De Sailly, 27 juli r6o3. 
(4) Bl. I03. 
(5) Zie De Montpleinchamp, op. cil., bl. 241, 275, 426. 
(6) Aualec.les pour servir à l'hisloire ecclésiaslique de la B elgique, 

1866, liL 
(7) Fleming, bl. 348. 
(8) BI. 3oi. Men kent ook de geschiedkundige schilderij van 

Sebastiaan Franks (r5:8), toebehoorende aan M. Henry Hucks 
Gitto te Londen. 

. 
Kick-in-die-Pot' of die Katze geheeten, en meest 
onder de benaming bekend van Groote Kat- in 
vergelijking bij de mindere werken der belege
raars, dewelke men somtijds katten• noemde -
die in de eerste maanden van r6oz opgericht werd 
en waaruit men zelfs de menschen op de straten 
der stad kon beschieten. Dit werk bedekte I07üü 

vierkante voeten, had eene binnenruimte van 38 
tot 40 meters boven den grond verheven, was al 
boven van eene borstwering van drie meters 
voorzien en met zeven halve kanonnen gewapend. 
Aanzienlijk veel schade veroorzaakte die cc kat », 

voornaamlijk . op de opening en den overgang 
tusschen beide steden . Te Mariakerke was er 
voor eenige jaren eene bil, bekend onder den 
naam van << De Spanjaard », en in de zooge
noemde cc Spanjaardspanne '' heeft men, schijnt 
het, meermaals geldstukjes van den Spaansehen 
tijd gevonden. 

Albertus' voorwacht, bestaande uit drie Spaan
sche regimenten, legerde in de duinen ; de Bur
gondiërs en de Walen, achter deze laatste. De 

• 

achterwacht, samengesteld uit Bademonts regiment 
en de Vrije compagniën (Walen en Duitschers) 
s~ond op ééne lijn. Bachten den laatsten rang van 
het voetvolk was het geschut geplaatst . 

Den 8 juli r6or kwam de Aartshertog Albertus, 
die den 29 juni uit Brussel-vertrokken was3 , langs 
de 's heer \1\T outermansvaart naar het kamp voor 
Oostende. De gedachte involgende van Colanel 
Nikolaas De Catris, besloot Albertus den voor
naamsten aanval te richten op het Porc-Epic en 
vervolgens op Zandhille. Eens meester van dit 
laatste werk, was men het ook van de Oude 
Stad en van de haven, en met de gemeenschap 
tusschen zee en vesting te beletten, zou men deze 
laatste noodzakelijk machteloos maken4. Met 
dat plan meende men wellicht in korten tijd de 
vesting te vermeesteren. Onder den invloed der
zelfde hoop stelden de Bruggelingen alle vreugde-

(r) Te Bergen-op-Zoom bestaat er nog een klein fort dat den 
naam draagt ,·an " Kijk in de pot ". 

(2 ) Duitsch dagregister, fo 5 · « des Feinds hohe kaltzen •>. 
Haestens, bl. 128 en 137. 

(3) Dagboek van Jan De Pottre, rS4g-r6o2, bl. 201. 

(4 j P. Henrard, bl. 28. Een Spaansch HS. v.h. Rijksarchief 
(papieren uit We enen den 9 oct. I856 teruggezonden, bundel XI V), 
raadt den aanval der stad al 't westen aan, met behulp eener 
loopgraaf tusschen de plattifonn en de lange calaya en der " boca 
del Tunuldycq o cana/ viuo "·Zie Fleming, bl. 88 . 

• 
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betooning ter gelegenheid der inkon1st Yan prinses 
Isal>ella in hunne stad uit, tot na de innen1ing van 
Oostende'. Eilaas ! drie Yolle jaren 111oesten Yer
strijken eer hun die blijde tijding ter oor zou 
komen ... 

Zoohaast alles in gereedheid 'vas, begon de 
belegering. Albertus' leger opende zijn kanonYuur 
den 6 juli 1601 aan de 'vestzijde d~r stad, en den 
8 juli al den oostkant. Het getal kanons in batterij 
'"as 58, '\'einigen tijd nad1en 86 en omtrent half
september 106. J)e uitgestrektheid der talrijke 
\verken Yergde eene nacht,vacht van ongeyeer 
3ooo 1nan. 1\1et den eersten keer ging het er van 
'veerskanten dapper op los; noch poeder noch geld 
''7erden gespaard. Reeds in de ~erste ,,·eek telde 
n1en te Oostende 5oo dooden en 3oo ge,vonden2

• 

Uit de gezegden Yan Yerschillende schrijvers n1ag 
tnen besluiten dat et in oogst r6or n1instens 3o,ooo 
en enkele dagen zooo tot 3ooo schoten op de 
stad \verden gelost·'. Op 3o juli 1601 lagen er in 
het gasthuis van Middelburg reeds t,,-eehondercl 
gek,vetsten en zieken Yan Oostende, en dat ,·an 
\llissingen '"'as Yol. l\1en 'vas genoodzaakt pak
huizen en kerken als hospitalen te benuttigen4 • Den 
eersten octoLer telde n1en zeYentig gesneuvelde 
Engelsche officieren en de <<chirurgijns» Yerklaar
den dat zij reeds n1eer dan 5oo personen artnen 
en beenen hadden afgezet'. \ Tan der Noot6 , gouYer
neur van Oostenèle, liet het vuur der belegeraars 
niet onbeant,voord, integendeel, hij gebruikte al
thans veel n=1eer busl~ruit dan de belegeraar -
alleen in de n1aand oogst 16or '""erden in de 
vesting 7 5ooo pond pul ,·er verschoten 7 • Er 'vas 
bijna nergens geene , .,rijheid, vertelt Fletning, 
'vant het ijzer vloog als regen. De schrijvers de'r 
belegering spreken Yan niets anders dan van 
kanonnaden en beschietingen, zoo ge''Teldig 
<< alsof de \vereld zou vergaan~ », van aan- CIJ 
- - .. -- -----

(1) 6 jnli 16o1, Besluitenboek der Schepenen. 
~2 ) Van Sypesteyn, hl. r 4· 
(3) Id., bl. 18. 
14 ) Ed. Bellcrochc bl. 84-86. Zie ook eenen brief ,·an Jacques 

Moens en Jan Van Pere aan den burgemeester van Goes, 2 oogst 
!6o 1 (archief \'an Zeeland). De Notulen Yan 160 1 (bL 194) noemen 
zekeren doctor Cor. van .Nieuwenhoven, doctor Medicus te 
Oostende. Sommige zieken '"a~en << bevroren », en moesten hierom 
de beenen afgezet worden; vele hadden geene kleederen meer en 
moesten voorloopig deze gebruiken van personen in de gasthuizen 
o\·erlcden {Notulen I6or, bl. 25I en 16o2, bl. rg5J. 

(5) Flerning. 
(6) Opvolger van gouverneur heer Van Cruyninghen (Notulen, 

16t'n, bl. 23g). In 1S99 voer.de zekere Cuteler het bevel alhier, 
schijnt het (Notulen I599, bi. 352 19 nov.). 

l7) Van Sypesteyn, hl.. 18. 
8) H aestens. 

uitvallen, van schepen die trots het vijandelij 
vuur er in gelukten de ha,·en binnen te Yaren, va 
herstelling van aanvals- of Yerdedigings,,· rken e 
andere soortgelijke feiten 'vier eentoonigheid doo 
eenige YOOrnan1e daadzaken 'vordt afgebrok~ 
zooals nan1eJijk de noodlottige dood van Chatillot 
de aanYal Yan 2 I october r6oi, de krijgslist va 
generaal Vere en de storn1 van 7 januari 160 

Hendrik Yan Chatillon, graaf Yan Coligny 
kleinzoon van den grooten Fransehen admirac: 
die op S. Bartholotneusnacht in I S72 verging 
k\van1 in de laatste dagen Yan oogst 1601, 111 
8oo Franschen, « de bloen1 zijner natie>>, in d 
vesting aan. Het plan van den jongen Coligny 
een Yeelheloveng n1an, die aangeduid ,,~as 01 

Vere te vervangen 1 
- 'vas, op Albertus' leger, da 

in drie katnpen 'vijd en breed Yerdeeld \\"as 
krachtdadige uitvallen te doen en n1et den Yijan 

• 

n1an tegen n1an te vechten, tegenstrijdig 1net he 
bijzonderlijk verdedigend karakter der Hollanders 
in al hunne oorlogen en Yestingen bespeurbaar 
Alles 'vas Yoor eenen dergelijken uit,·al gereed 
toen bij een gesprek tnet andere officieren 01 
Zandhille, den 10 septetnber 16or, een kanonkoge 
het bovengedeelte van zijn hoofd tot onder det 
neus k,, .. atn \vegnen1en. Zijn lijk ''"erd gebalsen1c 
en naar Zeeland ingescheept, nadat eerst d 
inge,vanden, n1et groote eer, in de kerk 'vare 
begraven ge,veest2

• Vooral de f ... ransche soldaten 
die ergen OYerlast hadden Yan hunne Engelsch 
lotgenooten en die in hetn eenen n1achtigen be 
schertner zagen, \varen door dit verlies zeer getrof. 
fen en ook onttnoedigd3 • Aan het groot plan doo 
den gesneuYelden jongman voorgestaan, ,,·erd nie 
n1eer gedacht en de belegerden bepaalden er zich 
toe 0111 ,,~eder kleine uitvallen te doen en een ver
bazend kanon- en ge,,~eerYuur te onderhouden. D 
schrijYer van het Engelsch \verk over de belege
ring beJnerkt~ dat in zake ''an uitvallen op de 
belegeraars, de bezetting Yan het begin tot het 
einde nooit den- ge,venschten uitslag bereikte. 

Den 16 october 1601 deden de belegeraars met 
ruin1 2000 tnan cenen ver,,·oeden aanval op het nog 
1naar half voltooide Spaansch Ravelijn, gelegen 
aan de Geule, en namen het jn, maar konden er 

(r ) P. Henrard, bl. S4.- Brief van Hendrik IV aan den Herto~ 
van Montmorency, 19 september 16o1 (Berger,. Correspondance 
de Henri I V). 

(2) Fleming, bi. 112·113. 

(3~ Van Sypesteyn, bi. 3.,.. 
(4 ) BeUeroche. bi. 70~ c in these the garrisnn Cailed signally from 

beginning to end. ,> 
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geen stand in houden door het geweldig vuur van 
den hoofdwal ; den volgenden morgen hernamen 
de belegerden dit werk na een vreesdijk gevecht. 
vVeinigen tijd nadien werd er een nog geweldigere 
aanval gedaan. Doch. tusschen beide greep eene 
daad plaats, waarvan de voortreffelijkheid heftig 
besproken is geweest en die geen bloed maar veel 
inkt heeft gekost'. 

Wij bedoelen de krijgslist van den Engelsehen 
gouverneur, generaal Vere. Francis Vere- een 
uitstekend veldoverste, lid van het Engelsch par
lement, boezemvri end van koningin Elisabeth, en 
bovendien nog een geletterd man die gedenkschrif
ten, onder andere nopens den slag van Nieupoort, 
in denwelken hij zich onderscheiden had, heeft 
nagelaten, en wiens geslacht - een echt helden
geslacht - in de belegering van Oostende door 
niet minder dan vijf zijner leden vertegenwoordigd 
geweest is 2

, was door de Staten met het opper
bevelhebberschap van Oostende bekleed geweest. 
In den nacht van den r5 juli kwam hij alhier met 
zijne troepen aan . Doch door eene kwetsuur aan 
't hoofd, krank en koortsig geworden, omtr~nt 

eene maand nadien, moest hij naar Middelburg 
vervoer~ worden, na het opperbevel aan Van der 
Noot te hebben opgedragen . Hersteld geworden 
keerde hij den rg september terug. 't Is hij die de 
nieuwe binnenhaven voor de schepen gebruikelijk 
maakte en de Poldenverken oprichtte, zoo wij 
reeds gezegd hebben. 't Is ook Francis Vere die, 
na het verlies ondergaan in het verstoaten van den 
jongsten aanval der belegeraars, den zwakken 
::;taat van bezetting en van verdedigingswerken in 
aanmerking nemende, zijnen toevlucht nam tot 
eene geveinsde onderhandeling tot overgaaf, ten 
einde tijd te winnen, in afwachting der door vorst 
en tegenstrijdige winden weerhouden schepen, die 
manschap, krijgsgereedschap en levensmiddelen 
moesten aanbrengen . Van Sypesteyn3 beweert dat 
« dit niet voortreffelijk middel door eenigen van 
den krijgsraad zeer bestreden werd, maar einde
lijk door de meerderheid aangenomen om den 
<' uytersten noodt >> . Een eventijdig Engelsch 
vlugschrift stelt zulks vast en Fleming bevestigt 
het, doch bemerkt de geleerde Hollandsche ge-

(1) Zie Ed. Belleroche, bl. 73 en 106. 
(2) De Stadsrekening van Vlissingen, over het jaar r6o i·I6o2, 

!Je,·at den volgenden tekst: «Betaeld aan d heer Jan Lambrechtsen 
<< Coole ende dat over een oxhoofd rooden wijn om die te 
"scheijncken aen ridder Veer tot Oosteijnde, 4-o-o "· (Archief 
van Vlissingen, register van" extracten "uit de stadsrekeningen 
van t6oo tot 17So). 

!3) BI. 4S. 

schiedschrijver Dr Fru yn', Ogle spreekt hen hier 
tegen en de omstandigheden zijn niet in staat deze 
zienswijs te ondersteunen. Wij vernemen inderdaad 
niet dat V ere door de Staten werd verzocht zich 
te rechtveerdigen, hetgeen anderszins het geval 
geweest zou zijn. Het is in alle geval zeker dat hij 
noch de onderbomige officieren noch de stedelijke 
magistraten in zijn geheim inliet, tegen de gebrui
ken van den oorlog. Ook viel het den gouverneur 
moeilijk onder de Fransche en Hollandsche 
officieren iemand te vinden die naar het Spaansch 
kamp als gijzelaar wilde trekken. vVel is waar 
dat twee Fransche officieren, La Coutière en 
Focheron, hunpe dienstwilligheid verleenden om 
de eerste uitnoodiging tot een onderhoud vanwege 
Vere den Aartshertog over te brengen. Doch een 
van hen, La Coutière, was een der hoogere 
officieren, dewelke volgens Fleming, geraadple~gd 
werden. Vere was ten lan·gen laatste genoodzaakt 
de hulp van twee zijner landgenooten in te roepen, 
hetgeen gelukte, eene omstandigheid die niet 
ongeschikt was om aan de geheele zaak eenen 
schijn van verraad te geven . Gijzelaars werden 
dus van beide zijden geleverd en een wapenstil
stand voor 24 uren gesloten . Men weet dat Vere, 
onder een uitgevonden voorwendsel, de Spaansche 
gijzelaars met den vallenden nacht, zonder hen ge
hoord te heb ben, heenzond-eene vreemde manier 
om de belegeraar aan de ernstigheid van den 
wapenstilstand te doen gelooven en de Engelsche 
gijzelaars gerust te stellen . 

Doch, bemerkt Dr Fruyn, Vcre's handelwijs 
had argwaan teweeggebracht, die dreigde tot 
opstand over te gaan en de gouverneur zag zich in 
de onmogelijkheid zijne gedachte te laten kennen 
in de tegenwoordigheid der Spaansche gijzelaars. 
Pas ook waren deze weg of hij riep al zijne 
officieren te zamen en, na veel redekaveling 
gelukte het hem hunne weifelende medewerking 
te bekomen . Dan werden de onderhandelingen 
hernomen, de onaangenaamheid van daags te 
voren aan een misverstand toegeschreven en de 
wapenstilstand verlengd. De Spaansche gijzelaars 
keerden den volgenden avond terug. 

! 1) In het verslag der afdeeling van geschiedenis en oudheids
kunde der Nederlandsche maatschappij van Letterkunde van 
Leyden, over het jaar 188g-go. Artikel van D•· R. Fruin : « Sir 
Francis Vere als bevelhebber te Oostende in 1601 (Overgedrukt 
in Belleroche's werk, bl. 106 en volgende). Fruyn volgt hier 
voornamelijk een naamloos Engelsch vlugschrift door eenen 
ooggetuige in 1 6o2 in het li cht g ezonden (Bclleroche, bl. 109). 

(2) <<Ogle»,door Dillingham, bi. IS4,aangehaa!d door R. Fruyn. 

• 
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l)es anderdaags, (I :s lc Kerstdag), bleef de 
\Vapeustilstand nog doorgaan en er vereenigden 
zich op de terreinen rondotn de stad duizenden 
toeschou\vers Yan de ornliggende plaatsen. Het 
\Yas eene volkotnen kern1is of voll{sfeest, \\:aarbij 
ook de Aartshertog n1et zijnen staf, e,·enals de 
Aartshertog n1et hYintig hofdan1es tot nabij de 
':vallen k\van1en, en belegeraars en belegerden te 
zan1en een glas dronken en feest YÎerden. Intusschen 
,kreeg de listige gouYerneur Yan Oostende, die 
gedurende den \vapenstilstand 1net alle krachten 
aan de 'vallen had laten \Yerken, tijding dat Yijf 
oorlogsschepen tnet troepen voor de haven \Yaren 
gekon1en en er nog .achttien in het gezicht lagen. 
Toen '':ierp hij het n1asker af en zeide aan de 
Spaansche gijzelaars - ,,·elke hij n1et eene ru\v
heid had behandeld :'~laarbij Albertus' riddei·lijk
heid en grootn1oed;gheid ïn die 01nstandigheden 
tan1elijk afstak - dat hij niet n1eer dacht aan 
capitulatie of \vapenstand ; dat zij terug konden 
gaan en de vijandelijkheden den volgenden n1orgen 
zouden hervat \Vorden 1 • 

Dat deze handel"\vijs den belegeraar sterk vcr
bitterde, ligt voor de hand. Generaal Henrard legt 
echter den Aartshertog een driedubbel ongelijk, 
\\rat zij"ue doen\vijs aangaat, ten laste. Eerst, hij 
\'erleende den gouYerneur Yan Oostende te Yeel 
tijd 0111 te onderhandelen . \Vaaron1, ~oen de cha
n1ade in den tnorgen Yan den 22 december geslagen 
\vas ge,veest, _ge,vacht tot den nan1iddag Yan den 
zj 0111 onderhandelaars te zenden ? Vl aaron1, ten 
t\veede, liet hij de onderhandelingen geschieden te 
Oostende, hij die niet n1eester vvas Yan de zee en 
de aankon1st Yan hulp niet beietten kon? En \\·elke 
\vaarborg ,,~erd er gcyraagd tegen den tnogelijken 
toeYoer van hulp binnen de Ycst1ng ? Geene. Zoo 
Yerblijd '''as Albertus, de stad Oostende zonder 
slag of stoot in zijne handen te zien vallen, dat hij 
niet eens de goede trou,\· van den Engelsehen 
gouverneur bet\vijfelde. Dadelijk n1aakte hij zich 
gereed on1 dezen laatste zijne list duur betaald 
te zetten. Een groote aanYal op de stad \verd 
besloten. 

Den 7 januari 1602, toen een ontzettend kanon
vuur, dat t\vaalf uren aanhield, op eenige punten 
bres had geschoten, vielen de belegeraars, bij 
laag \va ter, des avonds te zeyen uren, de stad met 

ongeveer 6ooo soldaten al vier zijden aan, tet 
einde de Yerdediging te verdeelen : op het Ekster 
nest, op de Polder\verken, op t\Yee ''restraYelijnct 
- 0111 de Contrescherp te doorsnijden en de stads 
gracht droog te trekken ; de YOornaan1ste aanval 
tnet 2000 111an, \Vas gericht tegen Zandhille, cl 
sleutel der Oude Stad, ,, .. ier vern1eestering cl 
hetrekkingen n1et de zee Ü1 des belegeraars tnach 
zou brengen 1

• Hier stond de broeder Yan Franci 
\r ere, de n1oedige Horatio V ere, n1et t\\'"aalf uitge 
zochte con1pagniën. Vere had een groot geta 
flan1beeu\Yen en pektonnen doen aansteken, die a 
de bressen uitn1untend \'erlichtten. Een t\veegc 
vecht greep plaats, zoo n1oorddaclig D ls zeker 
zelden is g~leYerd . De belegeraar, die de havet 
'''as doorge,vaad, zette zijne ladders tegen de n1ure1 
van de drie n1eest bedreigde ,,·erken en \Yas 

genoodzaakt telkens opnieu\v te stortnen, daar 
zijne ruiters de terugtrekkenden n1eedoogenloos 
tnet sabelhou\ven . opjoegen en zoo noodig neder-

. ' 
velden. Op de bressen \verd 1nan tegen n1an Yer-
\voed ge\'ochten. Telkens de belegeraar door de 
bres in het bastion drong, telkens sloegen de 
dappere Yerdedigers hen1 \\'eder terug. Al n1et eens 
nan1 de belegerde zijnen toeylucht tot een \vapen 
op het,velk de Spanjaard niet ·gerekend had : 
n1en opende de \i\1 estsluis, de ,,·ateren der grachten 
liepen in zee, n1et dat geYolg dat de Spanjaarden 
n1et ladders en al reddeloos on1verge''rorpen 
\Yerden. Vele ''rerden naar zee ,,·eg gespoeld, en zij 
die reeels op de ''"allen of op de bressen ,,·aren 
doorgedrongen, ,,·er den zonder genade afgen1aakt2

• 

Het Spaansch leger verloor ruin1 2Soo tnan, onder 
deze een groot getal officieren YéU1 hoogeren en 
lageren rang. \T an de Yerdedigers \varen er slechts 
6o gedood . Het opruin1en der lijken kostte zoo 
groote inspanning dat in de eerste dagen niet aan 
vijandelijkheden \Yerd gedacht. 

Een tnaatregel \.velken Yolgens Sailly's schrij,Ten3 

de belegeraar een oogenblik Yan zin \Vaste gebrui
ken, bestond in het n1aken van sluizen op al de 
kanalen \Vier ,,·ater uit het land in de t\vee haYens 
der stad liep, ten einde deze laatste te doen 
verzanden. Otn oYerstroon1ing te YOorkotnen, 
zouden aan die \\·aters andere uitgangen gegeYcn 
\Vorden. 

Reeds een half jaar \vas het beleg in gang, en 
de juistheid der ''"oorden van Hendrik IV \Yas 

(1) P . Henrard b. 72-73. Zie de aanteekening bi. 72. 
(2) Van Sypesteyn,. op.cit., bJ. 5I en volg. 
(3) 24 januari 1602 (archief ''an Middelburg'. 
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reeds ten volle bewezen, dat het een langdurig en 
kostbaar beleg zou zijn' . Niet zonder reden merkt 
een tijdgenoot op dat de belegeraar, in plaats van 
de zegepraal te bekomen, er zich integendeel 
meer en meer van verwijderde. Noch mijn noch 
sap noch bres, noch poging to"t uithongering ge
lukten•. Leger eilland, die eene spoedige bemach
tiging van Oostende verhoopt hadden, waren ont
moedigd. Doch de herinnering der geleden kwalen, 
van dewelke men zonder de inneming van het 
geducht rooversnest niet kon Yerlost worden, 
beurde de gemoederen op . Het was beter « eene 
hittere . pil in te zwelgen dan altijd ziek te 
blijven·1 

" · 

Van a·pril IÓ02 tot april Ióo3 geschiedde er niets 

bijzonders . Het belang des oorlogs wordt in dit 
tijdperk verplaatst naar de bewegingen van 
Maurits' leger in Braband en Limburg'. !,-aten wij 
van die tusschenpoos gebruik maken, Oil). aan 
sterkte en kamp een bezoek te brengen en kennis 
te maken met eenige wetensweerdigheden van dez~ 
langdurige, en onder menig opzicht belang\\·ek
kende krijgsonderneming, die vanwege menig 
aanzienlijk personaadje, door de nieuwsgierigheid 
aangespoord, werd toegeschouwd, alsof het een 
tournooi gold van weleer'. Eerst en vooral, ons 
voornemen getrouw, van de vera.nderingen op het 
stuk van· woor1_sten en straten gesproken . 

§ 4. Bi.fzonderlzeden. 

De gevolgen van zulk eene gewelclige en aan
houdende beschieting, voor huizen en alle andere 
gebouwen, laten zich licht begrijpen. Onder de 
gebouwen die veel schade leden haalt men het 
huis aan van den gouverneur en de woonst van 
den con1missaris van levensmiddelen (N ie. K ien)4 . 
Haestens vertelt dat een kogel van 40 pond in zijn 
kantoor, of in dat van den persoon met \\·iens hulp 
hij zijn werk geschreven heeft, viel en een aantal 
zijner memoriën en papieren, betrekkelijk de 
geschiedenis der belegering, vernielde;. Men was 
weldra genoodzaakt de huisdaken - waarvan een 
groot getal door het vijandelijk vuur vernield 
werden - af te nemen6 , ja zelfs onder de aarde te 
wonen en zich te beschutten bij middel van steenen 
hutten7 van dakpannen voorzien - in het Fransch 
loges of cabanes genoemd - geplaatst achter de 
bolwerken en de '' traversen "• ook nog achter de 
sterke muren der kerk. De belegering was nog 
maar eene maand aan den gang, toen cle Engel
schen te dien einde de groene markt uitgroeven8 : 

hetgeen niet anders zal geweest zijn dan de ledige 
plaats of soort Yan weide gelegen nabij de Nieuwe 

Ir) Corrtsfot~dance de Hwri IV, brief van r3 o0gst r6o4 aan den 
hertog van l\1ontmorency. 

(2) Fleming. 
(3) Resolutiënboek der wet van Brugge, fo 273 (vergadering van 

12 october r6or '· 
' (4) Haestens, bl. 77 en 79· 
(5 1 BI. I37 (uitgaaf van r6r3). 
(t') Van Meteren. 
(7! Fleming, bi. 268 . 
18) Dagregister, bl. 8 en 8 v. 

Kerk, waar de ·bezetting hare oefening deed en de 
. -

wapenschouwingen plaats grepen-' . 
' De snort van kelder, met twee pilasters, een 

gewelf van 2 I/2 meters dikte 1 en van eene opper
vlakte van ongeveer acht op tien meters, welke men 
dicht achter de autaarmuren der west- en middel
beuken der ·gebrande kerk ontdekte, en die lang tot 
voor korten tijd nog als citeern is gebruikt ge"· eest, 
was naar allewaarschijnlijkheid de «grootc (poeder)
kelder n, waar Philips Fleming ergens ge\Yag Yan 
maakt•. Men weet dat men, op. bevel der Staten 
steeds vijftig duizend pond kruit ter zijde moest 
houden5 • 

In het zuidwesten der stad groeven de beleger
den insgelijks eene ledige plaats uit en V ere liet in 
eene der oostred011 te u eene goed versterkte Yer
blijfplaats voor de geneesbare zieken en gekwet
sten bereiden : vandaar de naam van Hospitaal 
die aan deze redoute gegeven werd. Ten gevolge 
van een schrijven van Maurits, die op 26 mei I6oz 
bevel had gegeven, spoedig hutten voor de sol
daten te maken6 , werd er in de volgende maand 
juli besloten vijfhonderd hutten op te richten, 
waarvan 289 dadelijk geplaatst werden als volgt7 : 

(r ) Zie J. Bosscha, op. cit., bi. 3o5·3r r. 
(21 De Bonours . 
(3) De Bonours, bl. rn. 
!4) BI. 582. -De maat der steenen pleit geheel ten g-unste 

dezer ,·eronderstelling (5 r/2- 9- 21 centimeters). 
(5) Maart 1602, Fleming, bi. 2:!8. 
16) Flem.ing, bi. 261. 
17) Id. , bl. 277. - Vroeger reeds, namelijk in november 1597, 

besloot de Raad van Staten twee schepen strooi naar Oostende te 
zenden om hutten te maken (A rchief van 's Gravenhage). 
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19 in en I8 onder het Pekelsbol\v-erk, 67 achter 
den Rosmeulen, tusschen eerstgenoetnd Bol\Yerk 
en de \V estpoort ; z5 onder Hellen1ond ; 42 bij 
\ Tlatnn1enberg ; 2 r tusschen de Oostpoort en het 
I.) ekels bol \ver k ; 4S Lij den lVI eulen onder het 
Pekclsbol\verk ; I8 in de Oude Stad, ook zooveel 
in het Spaansch bol,verk en r6 tusschen die hutten 
en het Poldcrbol\verk. De Bonours ge,vaagt ook 
Yan verYoerbare hutten, op lage ,, .. ielen ge,~estigd. 
De Staten deden in de t\Yeede helft van het jaar 
I602 geheel de stad herbou,ven1 en dezelYe door 
ecne bijzondere schikking der straten tegen het 
kanon Yan het kan1p doeln1atig beYeiligen . Boven
dien \\"Crden niet zonder croed o·cyolrr2 de \'OOr-

' '-' b b b' 

naan1ste straten, en bijzonderlijk de Ooststraat 
opgcgraYen en n1ct aarden << traversen n of Yer
schansingen - n1et rijshout gebonden en dertig 
Yoet dik3 - bezet, ter beschern1ing Yan krijgsvolk, 
burgers en zoetelaren, en on1 << die daghelijcxsche 
n1iscrie te bcletten4 )) . Ook zeilen \verden op 
son11nige plaatsen benuttigd 0111 den vijand, bijzon
derlijk aan dezes << CaYallier n, het gezicht der stad 
te benen1en5 • Gouverneur \ ' ere deed eenige huizen 
bijna geheel n1et aarde vullen 0111 de naburige 
gebou\ven te be\varen" en het gebruikbare hout der 
in puin vallende "\VOonsteden in zijne n1agazijnen 
dragen7. Het jaar r6o4 zou nog grootere verande
ringen zien gebeuren . 

Bijna geene Europeesche natie \vas er die niet 
eens of 1neern1alen in de Yerschillende bezettingen 
die naar Oostende, hetzij yoor of in de beroerten 
gezonden \\"erden, vertegen,,·oordigd \Verd. Span
jaarden, \V alen, Vlan1ingen, N eerlanders, Duit
schen, Schotten, Franschen, Engelsehen hebben 
\Vij reeds aldaar aangetroffen. Gedurende de Drie
jarige Belegering telde men son1s te Oostende niet 
.n1inder dan Yijf natiën te gelijk : Nederlanders, 
Franschen, Engelschen, Duitsehers en z,Yitscrs. 
Bij den aanvang van het beleg, op 6 juli r6oi, 
\vas er in de Yesting een garnizoen van ruin1 
-t5oo n1an, van allerlei natiën, \Vaarvan ongeYeer 
I/3 Nederlanders, I/3 Engelsehen en r/3 Fransehen 
en Duitschers. 
- ---~-~------------------

( 1) Fransch verhaal, fo 88 v. 
(2) Bonours. 
(3) Fleming, bi. 233-234. 
(4) Id., bl. 114. 

(5) Id., bl. 349· 
(6J !)e Bonours. 
f7) Id., bl. t82. 

De Engelsehen 1naakten deel Yan de treepet 
,,·elke koningin Elisabeth bij Yerschillende verdra 

' 

gen aan de Staten-Generaal beloofd had. De Fran 
schen \Yaren n1eestal 1)rotestantsche edellieden, 
ge\vezen strijders Yan de oorlogen der Ligue \Yelke 
de Yrede uit het land Yer\\·ijclerd hield, of ,, .. el 
jongelingen Yan goede fatniliën die de kunst Yan 
den oorlog in de school van 1\tiaurits Ynn Nassau,, .. 
en zijne generalen k\van1en leeren. \\l ij hebben 
gezien hoe een hunner - Coligny - zijne cleel
nen1ing in Oostendes Yerdediging duur bekocht. 
\\' at de Duitsehers en Z\Yitsers betreft, die ,,·aren 
huurlingen, die· alle partijen dienden en onder alle 
Yaandels plaats nan1en, als n1cn ze n1aar goed · 
betaalder . Gedurende het beleg bleef het garnizoen 
bijna altijd boven gezeid cijfer Yan -t5oo n1an, 
daar onophoudelijk versche troepen \Verdcn aan
gevoerd, ter\vijl de ge,vonden en zieken geregeld 
naar de bestendige of ·voorloopige hospitalen Yan 
Zeeland alsook van Holland gezonden \verden. 
Enkele n1alen \vas de sterkte der verdediging tot 
6ooo en 7000 1nan opgeYoercl ; zij bedroeg nooit 
n1inder dan 3ooo n1an. Ruiterij vvas er te OostenGe 
niet : er \Yaren toch ongeveer 3oo trekpeerelen 
tot het aanbrengen Yan bouwstoffen en krijgs
gereedschap naar de \Verken en \vallen2

• 

Zoo eyen hebben \\'"ij van Engelsche soldaten 
gesproken. Acht Engelsche cotnpagniën landden, 
den rg septen1ber I6or, te Oostende aan, onder 
het bevel Yan Francis Vere3 • Duizend van die 
soldaten \Varen door de stad Londen geleverd 
ge,veest4 . Den I 8 septen1 ber I 6o I telde n1en te 
Oostende niet n1inder dan 4,633 1nan, Engelsche 
troepen5 • Een echt \Voest Yolk \varen die Engel
schen, n1ecst afkon1stig uit de gevangenissen, en 
\Yierden van nie1nand gezocht, noch van burgeriJ 
noch van hunne strijdgenooten. « Het schuün van 
de vvereld zei n1en reeds in I 58g, sprekende Yan · 
de Engelsche soldaten die n1en Oostende\vaarts 
zond6

• Van de eerst aangekotnene, die gele rokken 
droegen, spreekt n1en \Yeinig. Maar de laatste, 
n1et roode rokken, schenen losgelaten duivels )>, 

zegt Flen1ing. Overmoedig in het gevecht, steeds 
belust op uitvallen in de hoop van buit te krijgen, 

(r) Ibid. 
(2) Van Sypesteyn, bl. 20. 
(3) Belleroche, bl. 17. 

~4J Id., bl. 24. 
(?) Van Sypesteyn, bl. 38 (aanteekening). 
(6) Belleroche, bl. 26. 
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waren zij binnen de wallen plunderziek en oproe
rig'. Bij een en brand, plunderden zij, onder den 
schijn van te blusschen, drie winkels in de buurt 
geheel uit; later, uit vrees van ontdekt te worden, 
haalden zij de huizen eenvoudig om ; eens werd 
het gasthuis geplunJerd en de zieken van alle 
kostbaarheden beroofd, ja Flemings woonst werd 
den 24 oogst r6or door hen gansch beroofd en 
« in den gront ter neder gheworpen ''· Zelfs voor 
gruweldaden weken zij niet achteruit" . Zij plun
derden den specerijenwinkel - van groote \Veerde 
-van BERTOLl\1EEUS THIJSSE::\, die i_n zijn huis 
het hoof cl was afgeschoten ~eweest3 • V ere luisterde 
naa!· de klachten der burgers niet, die hunne stad 
bij een gestrand schip .-ergeleken, aan de genade 
der schipbreukelingen overgelaten4. Door hunne 
onachtzaamheid staken de Engelsche soldaten het 
vuur in 't kruitmagazijn, hetgeen aan omtrent 
dertig personen afgrijselijke brand\vonden toe
bracht5. Niet te verwonderen is het dus dat er 
groote hoeveelheden van die gasten naar hunne 
streek werden teruggezonden, zoo dat er in den 
aanvang van r6oz slechts 8oo Engelsche meer te 
Oostende '''aren6 • Fleming Yertelt dat hij eens in 
de kerk-. komende eenige soldaten bezig zag eenen 
hunner medegezellen, dien zij lichtelijk met lonten 
in eene mat gebonden hadden, te begraven . Doch 
daar het graf met water vervuld was, wierpen zij 
hem er in, en omdat het water telkenreize het 
lichaam naar boven al den kant deed drijven, 
poogden de soldaten hetzelve met hunne pijken 
onder het water te houden om het des te beter 
met aarde te bedekken. Gelijk de Auditeur dit 
schouwspel bezag, bemerkte hij dat de doode 
zijnen eenen arm uit de mat trok om zich tegen 
het steken der pijken te verweren . Aanstonds trok 
Fleming zijn rapier uit en, met behulp van eenen 
<< conducteur ", dreef hij de soldaten uiteen, die 
alreeds onder malkaar de kleederen van den armen 
man gedeeld hadden 7 • « vVy hebben hem uyt die 
« matte ghesneden ende wederom een ander matte 
« in de kercke ghehaelt, ende hem die om het lijf 
« ghebonden ende wederomme in sijn quarti er 
« ghebracht. Het was een fraey cloeck J onckman, 
« die van de sieckte overwonnen zijnde tot alsukken · 
---·-----------------------

( I) Van Sypestcyn, bi. 16-17. 
(~)Zie Belleroche, bi. 41, derde aanteekcning 
t3l Fleming, bi. 7S . 
(4l Belleroche, bi. 26. 
!5) Juli I6o r (Fleming, bi. 79). 
(6) Bosscha, I, bi. 292 (Belleroche, bi. 27, aanteekening) . 
(7) De schrijver voegt daarbij dat de soldaten riepen en 

zwoeren: "Godts wons by my !recht hy is deedt" (Enge lsch deadJ. 

« benautheyt was .ghecomen: ende dat alleenelijek 
« om sijne deederen wille' >> . 

Onder de matrozen hadden er ook meermaals 
wanorders plaats•. Het is bekend dat de kanons 
der vesting bemand waren door zeelieden der 
oorlogsschepen3 • 

Van groot nut waren voor de belege·rden de zoo
genaamde cc springers " - waar wij reeds van 
gesproken hebben- die bij de uitvallen als gidsen 
dienden, dagelijks met hunne springstokken over 
het strand, het vloeizand en de l~anaaltjes den 
vijand met de grootste onverschrokkenheid O\·er
vielen4, en niet alleen schildwachten, maar per
sonen van groot aanzien, ja zelfs ruiters, soms 
binnen Oostende gevangen brachten. Steeds 
wisten zij tijding omtrent de voornemens van den 
vijand mede te deelen. De gouverneur Van der 
Noot nam eerst veertig, later nog twintig van die 
cc seer cloecke waeghalsen " tegen goede betaling 
(r rfz gulden daags) in dienst. In mei r6o4 bleef 
er slechts één van dit getal meer o.-er. 

De sterfte onder de soldaten der bezetting werd 
nog vermeerderd door alle slag van ziekten als 
bloedloop, scheurbuik , heete koorts en zelfs door 
de pest, natuurlij·ke gevolgen van gebrek aan 
genoegzamen ·watervoorraad, van zware vermoei
nissen en vooral van de uitwasemingen van zooveel 
lijken. Wat echter wonderlijk zal schijnen is het 
samengaan van ziekte en werkeloosheid, zooals 
men het bemerkte onder 't rustig bestuur van Van 
Dorp. De pest hield op met het hernemen yan 
den strijd5. Vere verklaarde (october r6or) dat er 
van het 6ooo man sterke garnizoen slechts op 
z6oo weerbare soldaten kon gerekend worden6 • 

Eerst in mei r6oz werd men de pest gewaar. Een, 
twee , ja drie pestmeesters moesten aangesteld 
worden. Er sterven te Oostende van zestig tot 
tachtig personen daags, door de pest, schreef men 
uit Vlissingen den r6 noYember r6oz 7 • De gom·er
neur en Je krijgsraad, bevindende dat op het kerk
hof, zoohaast er een cc spijt >> aarde gestoken was, 
de graven vol water liepen, hetgeen voor de open
bare gezondheid een ernstig gevaar was, deden 
terstond het kerkhof drie voeten hoogen, om de 
lijken meer van h~t water te bevrijden8 • In de 

( I) BI. 229-
(2) Brieven van Van der Noot aan de Staten van Zeeland 

(archief Zeeland i. 
(31 Belleroe he, bi. 6I, aanteekening. 
(4) Van Sypesteyn, bl. 23 . - De Bonours, bi. 88-89. 
r 5) Belleroche, sa11ilary aJpecl, bi. 40 en Yolg. 
{6) Van Sypesteyn, bi. 42. 
(7) Ongeleekende brief. Rteord Offiet. 
{8) Fleming-, bi. 229. 

• 
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kerk (de nieu'\ve kerk), dje tevens als begraafplaats 
en krijO'sYoorraadn1agazijn diende, v;;as het bijna 
eYen gelijk, zooals 1nen uit eenen tekst Yan Flen1ing 
1 ·an opn1aken 1 • 

\ an a11e zjjden ingesloten, nJoesten zich de 
Yerdcdi a ers der Ycsting alles : ni t alleen bouv\r

stoffen en geschut, n1aar voedsel, (,.eneeslnicldelen, 

ja \vater en bier2 oYer zee, uit EnO'cland of Zeeland 
• 

doen toezenden. 1\1en leest gedurig, ben1erkt I3elle-
roche3, van de aanko1nst van visscherssloepen 
(s7nacÁ's) en d1t bcJeg Jeyert 1njsschien het eerste 
Yoorbeeld op Yan zending Yan leYencl gedierte 
o,·er zee. Ook Yer,,-onderue de eerste aankotnst 
YéH1 Yette ossen en schapen de .. 'panjaarden 

grootelijks. Alle soorten Yan y.ruchtcn ,\·aren in 
overYloed te krijgen, alsof 1nen in An1sterdan1 
,~·are, en all ~s \vas er goedkoop, zegt de schrijYer 

Yan het J)uitsch Ycrhaal; }:t'Jctn1ng be,veert dat de 
l~ ... ransche \\·jjn YOOr 3, 4 en 5 stLÜvcrs de pot, bier 
Yoor d =- helft, Yersche Yisch en fijne oesters Yoor -
~(~n c< bagatel )) en andere ,,·aren insge11jks aan 
Jagen prijs te bekon1en ,,~aren. l\1eer clan honderd
duizend rijnsche guld ns \Yaren op het tijdstip van 
I7 111aart 1604, voor verzorging van zieke en 

gck\\"Ctste krijgslieden sedert den slag Yoor Ni eu
poort uitgegeyen ge\Yeest4. 

}\T u eens gezien '''elke Yoor het kan1p, in het 
opzicht \'an openbare gezondheid en sterfte, de 
geYolgen ''raren van deze belegering. 

liet ge,,·eldig en aanhoudend geschut der 
belegerde Yesting, de lastige corv·eeën, de lang
durigh 3 ld der belegering en, YOoral in den \vinter
tijd, de vochtige da1npkring, eene n1oerassige 

streek, ge\vcldige en koude "·inden en regens, 
beneYens alle slag Yan ziekten en ongesteldheden : 
't spande al te zan1en ou1 lilet leven in het kan1p van 
den · ... 1\.artshertog alles behalve verdraagzaarn te 
tnaken. Op lilet laatste van de eerste n~aand der be

legering.(juli I6oi)\iVaren de gasthuizen van Brugge 
en van de andere on1liggende plaatsen prop,·ol ,·an 
zieken en ge''ronclen. I\1en ,,·as genoodzaakt er te 

zenden naar de Jnalil.Hen- en vroli,venkloosters der 

(x) Ibid. Zie hoog er. 
(2 1 (( ••. Alhier geene bequame waters en syn om brouwen bidde 

(< di~e selvc (bier ende v:ater) ons te senden )) (posts&J·iptum van eenen 
brief van Ch. Van der Noot aan de Sta1en \'an Zeeland, 8 juli 1601). 
-Archief van Zeeland. - << Schipbier )), zeggen de Notulen der 
Staten va.n Zeeland, 1601, bl. 202. 

(3) BI. 83. 
( 4) Notulen der Staten van Zeeland, 1604, hl. 42. 

streek, zoo al- het 0. L ... \ rou,,·t-,.a..."thuis te I per. 1) 
gasthoYen lagen ,·ol Yan g k'vet te personen van 
hoo,_,.en rang. I ; e Hos pi tal n v-an ~. !VIa~dal na 1 en 
Yan 0. L. \~rou,,~ Yan de Potterij, t - Brn (_"'ge, ont

Yingen Yele zieken en gek,vetsten y·an het katnp : 
op ~én en dag lagen er in dit laatste 111 er dan I 3t o. 
lVIet zooveel genegenheid ,,·erden zij door de 
Zuste;rs bezorgd, zegt d ':) toen1nalige l3is chop 
Yan l3rugge, dat een aantal Duitschc en l~ransche 
ketters bij deze g~Iegenheid tot den schoot d :\r 

\\·are l'"erk terugkeerclcn2
• Het Sjnt-J ans-l-Iospita81 

te l3rugge ook ontYing vele gek,,·etste en zieke sol
daten, ·În de jaren 1602, I6o3 en 1604"· Uit dien 
hoofde kreeg het eenc to laag, Y<:ln \Yegc d ~ \T1 r 
I. ... eden, Yan I 2 groot en daags voor cl ken persoon, 
en 8 grooten en een rantsoen brood van anderhalf 
pond daags, Yan\Yege den « adn1inistré1teur Yan 

den Spacnschen hospitaele n. l)e pestziekte, zelfs, 
zoo 't schijnt, de 1nclaatscheicl4, tnaa ktc hier ook 
in de .streek tot 1n het Veurne-J-\tn bachtsche5 , 

slachtoflers0
• 1"',yee hospitalen, Yan het ka1np 

afgezonderd, \Yerden opgericht, een ten \Vesten, 
tusschen 1\.lbertus-fort en I .... effinghe; het ander, a l 
den kant Yan Blanken berg he, nevens de duincn7. 

IJrinses Isabella liet niet na hare teeclere ge
Yoelens opzichtens de lijdende soldaten te doen 

blijkcn8
. De Aartshertogen gaven aanboudende 

be,vijzen van het ge\,·icht dat zij aan eene der 
\'OOrnaaJnste ondernen1jnrren hunner rerreerinrr b t> b 

hechtten. Zij deden a l ,,~at in hunne 1nacht vvas, 

gebruikten ({ rijp en groen)>, volgens de uitdruk
king Yan den Engelsehen afgezant te Parijs9, 0111 
het beleg te doen gelukken . Dik"~ijls verbleven zij 

in bet kan1p, of,,·el nan1en zij hunnen intrek in h et 

naburig Nieupoort 10
• %ij huisden in een gchou'v 

(I) Besluitenboekder Staten v. Vlaanderen, 3juli 1602- zoogst 
x6o3. Stadsarchief van Brugge. C. De Bonours, bi. I 48. 

(:)Verslag, reeds vermeld, van Bisschop C. Ph. H.odoan (1607). 

Zie hoog er bi. 269. 
{3} Hekeningen van S. Jans·Hospitaal te Brugge, t6oz-I61l4. 

fos 64. 65; zGrJ4-t6n5, f"() 6r. Het gezamenlijke der aan het liospJ
taal betaalde toelagen beliep tot zg6ö i 5 s. 1 I gr. (Welwillende 

mcdedceling). 
Ct l Hcmbry, 1/i'Sioire de P,Jeuin, 11, bi. 317. 
(5) Jaar boeken, I V, bi. 26. 
(6} H.esolutiënboek der 13rugschc wethouders, fo 293, 16 juli 

J6o3. -Staatsarchief te Brugge, reg. 1288, fo 54. 
(7) De Bonours, bl. -4 72. 
(8) De Bonours, bi. 14S. e< Isabellc qui faisait l'office d'hospita~ 

lière à Bruges n, zegt De Montpleinchamp (bl. Z57'· 
(90 u And tbey cmploy Ie vtrl et le sec » (Ed. Bellerochc, 

bij voegsel1 bi. 65). 
( 10) t< Oe Infante moet vandaag uit Brugge vertrekken om haren 

int.Fek te Nieupoort te nemen, ten einde dichter bij het leger te 
''lezen, en betzelve aan te m oedigen,') stchreef Anthoine De SaiUy, 
den 3o juli I6cu . (Archief van Zeeland. t( Relatiën en Staten. ))J 
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dat sedert ecmven' aan de Abdij der Duinen toe
behoorde - het dm111en Iw u s daarom geheeten- en 
dat heden nog bestaat, in de Oostendsche Straat, 
nummer zes, thans eigendom van M . J. Gommers
L oppens: het is een dervoornaamste oude gebouwen 

van ::--J ie u poort . D e magistraat ui er s tad deed de 
straat \Yaar clit hu is of li ever << 't P allais van haer
Ii edcr hoochcden n gelegen w as schoon houden". 
Gedurende hun verblijf te Ni eupoort. g ingen de 
Aartshertogen Albertus en I sabella den 3 mei 
r 6o3 naa r Veurne , om de H . Krui sprocessie bij te 
wonen; na in de S . VValburgiskerk hunne gebeden 
gedaan te hebben, volgelen z ij den geheelen omme
gang van het H . Krui s ·; . L angen t ijd heeft er te 
?viari akerkc, wijk Albertus , eene herberg met het 
uith angbord "..J.lbertus eu ! sabel/a bestaan, w aar 
de Aartshertogen zouden gehui svest hebben. \Vij 
gelooven dat dit ni ets ander dan een verdichtsel 
is , w einig geloofwecrcliger cl an de legende der 
I sabella-J..:J eur4_, ecne kleur . di e toen sedert lang 
bekend '"as" . 

Om de soldaten door het gezicht der soms 
-

(1) Volgens een register van he t jaa r t3 I3 in het Rijksarch ief. 
(2 ) Heken ing·en uer s tad ~i eupoo rt , J60J·2 . f0• 23, 3u , .. , 36, 37; 

1602-3 , fo< :d, 2S v. - F• 40 v• : « Ma th ys Ruelens van coope 
,, ende le veryngh e va n XXXVI [l deylc n om me te repa rerent huus 
" van den du nen a ls haerl iecler hooch ed en daer quaemen Iogieren ; 
,, es per o rdonna ntie betaelt LXI [ XI s. p . R ekening r6o4·16oS, 
u f• .p : hantwerc k g hedaen in t du unenh uus. " 

(3) J aerboeken van Veurne en Veurna mbacht, IV, bi. 2 1. 

(4) D •ctwnnair. dt l'Amtublemw t et de la Dé<oration. door H enry 
Havard, 11 I b i. 53-5;. 

(5) Eug . Bochart in zijn u Ostmdt à la""'"'· D ictionnaire l>istoriqru 
<< des rues, pl11cts, mo""""u ts, promw adu, t l,. " bi. r33 : « C'est dans 
"eet te c hambre q u'au deb ut d u siege , l'Arch id uch esse fi t Ie solen· 
"nel serment d e ne p as ..:h a ng er de linge a vant la redd ition d e la 
u place. » 

schrikkelijk verminkte lijken niet te ontmoedigen, 
deed men ze met takken verduiken en slechts met 
den avond wegdragen en t er aarde bestellen . Vele 
soldaten werden te Mariakerke ' of in de duinen2

, 

andere - waarschijnlijk officieren en personen van 
rang - in de kerk yan Nieupoort begraven3 • 

Niet zeer gemakkelijk ware de juiste berekening 
van het getal der slachtoffers welke dit lang beleg 
aan belegeraars en verdedigers gekost heeft . Gemis 
\'an toezicht over veel ingeschreYen strijders en 
van nauwkeurige waarneming van den dood of de 
herstelling der talrijke gekwetsten, legt het wijd
Ioopi g Yerschil 'uit onder cl e c ijfers der slachtoffers . 
door de schrijYer s aangegeven4. Van juli r6or tot 
maart r 6o3 zouden er van de belegeraars reeels 
r S,ooo gesnem ·elcl of geston en zijn, volgens cl en 
schrijver van Jl!femO?'ab!e S iege d'Osteude5 en de 
ambtelijke bekendmaking der 0\'ergave van 
Oostende schat het geta l gesneuvelde verdediger s 
op een cijfer tusschen 6o en So duizencl6 . H et 
eenige dat zeker is , 't is dat Yan w eerskanten bij 
ti enduizendtallen strijders met hun bloed het 
zand Yan Oostende geverfd hebben . Op Oostend e 
Yooral mocht men de woorden toepassen van 
Chatillon, admiraal van Frankrijk, dat de lang
duri ge belegcringen van groote steden de begraa f
plaatsen zijn Yan groote kampen . · N ab ij het 
Zuidwest-R avelijn was er eene plaats , op het 
Duitsch plan Fleisc!tba11/l (VIeeschbank) genaamd, 
omdat, zegt de beschrijving, aldaar zooYeel sol
daten hun leven gelaten hebben . Ook moet men 
niet verwonderel zijl) d at, in oogst r6o3 , yeel krij gs
li eden ontli epen, onder deze die vooP Oostende 
bestemd waren, op het vernemen van het snem ·elen 
van een aantal kapiteinen7. Er w as spraak Yan 
twee duizend Yrijwilli gers in Engeland \'OO r 
Oostende t e li chten. << Maar toen z ij hooren dat 
<< zij naar Oostende moeten n, schreef RichardotH, 

(1 ) D e Montplc inch a mp , bi. 247. 
(2) D e Bonuurs . 
(3) R ek. dier ker k, 16o4-r 6o5 : « ontfaen ,·a n mynen heere den 

« P astor o ,•er de sepulture va n d ive rsche lieden g hebrocht n1t 
" leger voor Oosthende begraven soo jn de voorkerc ke a ls jn de n 
« hooghen choor van den 18 septembre tot den ró octohre r 6o4 
« CXXXI [ p . " enz. 

(4) Zie de aanteekeningen van D e Saint-Gen ois (L e Chäteau de 
W ildenbor g ou les Mu tinés du Siege d 'Os tende, Il, hl. 171). 

(5) BI. 133 . 
(6) Rijksar ch ief, R eg. n r gzo de r Reken ingen kamer. 
(7) N otulen róo3, bi. r5o, 6 oogst. - N ogal vreemdsoort ig is 

het fei t dat in oogst 16o3 veel hon den gevraagd werden voor 
Oostende om de verwisse ld wordende soldaten u it- en in te laten 
ko men met meer zekerheid . N ot ulen 1003, bi. 143. 

(8) Brie f aa n pr ins Aa lbrecht (E . Delleroche , bi. 81). 
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« laten de 1ne ste ,·rij,villi n·ers aan-tond~ den 
« moed zakken >>. 

11:ar1 n1en binnen ()ostende Yan de Engelsehen 
en hunne buitensporigheden te kl2gen, de belege
raar \vist te spreken Yan de n1uiterijen zijner son1~ 
onregelmatig betaalde ~o]daten : nootlzakelijk ge
volg Yan den geldelijken toestand, en Yan oneen1g
heden spruitende u1t de san1en t ~111ng der troepen. 
Hier ook in1n1 rs stonden Yersch11Jjgenatiën neYens 
elkander: Spanjaarden, Belgen, Duitschcn, Fran
schen, Ieren, een chte hutsepot Yan Yolkeren, 
bemerkt l'viotley~. Ten einde de geschillen plaats 
te doen nJaken Yoor eene nuttige 'YedijYering, 
'ver den jn a pril I 6o.3 de verschillige natiën uit 
cl ~,,·elke h et leger san1engesteld 'vas, n1et goed 
gevolg, schijnt het, Yercleeld. Den Spanjaarden gaf 
1nen de dichtst bij de zee gelegen aannaderings
,,·crken ; de Italianen Yolgden ; 1necJ· zuid,vaarts 
stonden de Burgoneliers en de \\'";den. !~orten tijd 
voor den aanYang der belegering ,,·as er n1uiterij 
in het kamp, nan1clijJ~ onclcr de soldaten Yan het 
S. Isahella-fort uitgeborsten en de Staten van 
\l]a~tndercn hadden - al schoorYoetende - eene 
so1n van 6ooo guldens Yerleend 0111 hunne e1schen 
teYolrloen2

• Den I3juli ''"as de zaak \ereffend. 
Straks zinspeelden \vjj op den geldelijken toe

stand, aan -den\Yelkcn die krijgs,·erricbting, Yoor 
beide ziiden, harde schol\:ken n1oest toebrengen ,. 
Honderd duizend guldens te 1naand "·as, volgens 
den geschiedschjjvcr En1n1~ nue] , , ... an ~l\1 eteren.-;, het 

bedrag der n1aandelijksche onkosten der verdedi
ging van Oostende: een cijfer dat niet OYerdreven 
is, \"Cr1nits afgezant \i\lin\\·ood, op het gezag van 
bevoegde n1ana n steunende, de clagelijksche uit
gaven der Staten YOOr Oostende en YOOr het leger 
op niet n1inder dan Sooo kronen bcrekencle4. De 
cc provisie » naar Oostende sedert het begin des 
belegs gezonden beliep, op 4 1naart I 602, tot 
bijna I oo,ooo ponJ sterling;; . J~r bestond jn de 
X\TI Je eeuv•.r eene bijzondere rekeniug \Yegens 
de c< directie » Yau de helegering Yan Oostende, 
oYer de jaren 1602 en r6o.1, in het Ncderl:1ndsch 

fi ) << An olla podrida of natinnalitics ,,, 
(2) Staatsarchief te Rrug'~rc. J\·eg-. 642, Jo mei en 8 juni 16cn. 
(3) F•1 4 ï4 a. - De Staten ,·an Zeeland hadden het ·bijzonderlijk 

Jas tig- (]\1otulnt, I6 .. n- I 6ü4, passim ). In september of october I6ot 

verleenden zij op verzoek der S.·G. 4 ooJooo 1 ijnsche guldens \'00r 
de behoeften van Oostende (Kntu,cn 1601. bL 336). 

~ 4) Brief aan Cecil, 5 september 16e>J. Record Office. h1et dank 
v.reze hier ,·ermeld dat een aanzienlijk rretal der hier benuttigde 
l~ngelsche oorkcmden ons door den achtbaten Heer Ed. Belleroche 
bekend g·emaakt zijn geworden. 

(5) Ib. B~ief van GilpiJL 

Rijksarchief, doch di 
voorhanden 1 • 

rekenino- is niet 1neer 
• 

Groot ook natuurlijk \Varen de geldelijke op0ffe
ringen ,,·elke de Aartshertogen en het land zich 
voor de belegering getroosten n1oesten, die aan d 
eerste, Yolgens De Bonours, dertig n1illioen gulden 
en aan de Staten Yan \ laanderen, boven hunne 
ge"·one n1aandelijksche bede van go,ooo guldens, 
eene soJn Yan 6oo,ooo guldens gekost heeft. l)e 
Staten hadden de betaling der helft dier son1 be
loofd n1et den aanYang der belegering, en deze der 
andere helft bij de overgaaf der stad. Doch nog geen 
t'Yce n1aanden \varen sedert het eerste kanonschot 
verloopen, toen Albertus reeds 01n de t\\·eedc drie
honderd duizend guldens k\Yain : de eerste ,,·aren 
reeds op 2

• Al de steden van \ Tl aanderen n1oesten 
bou\'\·stoffen Ie,reren YOOr die beleE"erinrr in ,,·]er 

'-' h, 

,,·elgelukken 1edereèn belangstellenel 'vas·;. De 
stadsrekeningen Yan Tieupoort n1elden n1enige 
leYeringen Yoor het beleg van Oostend ~, zooals 
een k,g_ssijn voor het fort Sint-Albertus - leYens
nliddelen Yoor hetzelfde fort - bou,vstoffen, zooals 
ankers, ti1nn1erhout, 1nastbalken, << capanen >>, t\\rP.C 

\vagens n1et peerd, toerusting van rijsbooten<t, en 
zoo 'oort. De stad Brugge betaalde ongev-eer 
z5 [ grootcn daags, ,·oor cc cor,·eeën » en leYerit:
gen Y~n haver en hooi5 • Tot in het begin Yan het 
jaar I635 bespeurt n1en in de Oudcnburgsch ~ 
stadsrekeningen sporen ,·an opeischingen in geld 

en Yoertuig ter gelegenheid der belegering '"''n 
Oostende11

• De Staten \~an Rijsel, IJO\Ya~ti en 
Orchies schonken eenc bede van zo,ooo guldens 
te n1aand in de jaren I60I·I6oz en r6oz-r6o3, en 
bo,·endien nog eene andere van 4o,ooo guldens in 
vier n1aanden te betalen, tot \'Ortlering van het 
beleg van Oostenc1~7 ,. \i\'ij hebben haast on1 naar 
Ocstende terug- te keeren, al"·aar de zaken cene 
andere, en voor den belegeraar alleszins gunstig 
'ven ding 1net het jaar I 6o3 nenlen. 

• 

(I) ~1ededeeling '{an ~1. Th. ,H. F. \ 7an Hicmsdijk. 
{2) Hegisters der besluiten der Staten van VJaandcrcn. der 

schepenen van het Vrije en der stad Brug•.,.c. Haestens. bi. 86-gt. 
- Spanje zond z5,oo~J guldens te maand. 

(3 • Zie o. a. de laatste ''er.zamclingen ,·an oorkonden O\'Cr Gent 
door l\f. F. Dep\ltler uitgege,·cn (Petit CartuJaire de Gand), de 
rekeningen der stad Brugge, enz. 

(4) Rek. der stad ~ieupoort, 1604-16o5, fo .JO. Zie hooger bJ. 286. 
Zie o0k de rekeningen van Diksmuide I6C)O, foti 3.5, 40. 1S; 1 Ó04-

16o5. fu 8 ( , .. 
(5) Gemeld Resolutiënboek (o 260 (16 april t6o2~. 
(6) Jlistoirt d'Oudazbou1g. I bi. 32,2. 

{7} ~nvn1tairt des Ard:ives du Dij1a1ltmtnl du Nord, 1 hl. 3c.J .. 
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§ 5 . i nneming der P older1.verken ( I Ó april z6o3). SjJinola . 

Den I 3 april I6o3 namen de Spanjaarden, 
na een verwoed gevecht, de drie zoogenaamde 
vierkante Polderwerken in : West-, P older- en 
Zuidcarrés, niet ten onrechte als de sleutel van 
Oostendes Yesting beschouwd . Groot mocht het 
verlies di er werken ...-oor de verdedigers heeten ; 
daa r achter de wallen derzelve door den belege
raar batterijen werden aangelegd, die wegens den 
korten afstand veel nadeel in de yesting deden en 
weder hooge traversen en andere w erken onmis
baar maakten. De veroverde \verken of« carrés >J, 

di e met een kloek paalwerk omringd, al de stad
zijde met eene goede borstwering bekroond en 
met kanonnen gewapend werden, ontvingen de 
namen vanS . Eugenia-, S. J ans- en S . Philippus
forten' . Dadelijk was de Aartshertog van Brussel 
gekomen om zijn leger geluk te wenschen en 
cc omme mids het jnnemen van de forten jn de 
cc polders het exploict te voorderen ende t e acce
cc lereren, dat God gelieve t zijnder eere ende 
cc 's lands ghemeene ruste >> , schrijft de griffier van 
Brugge, den doortocht van Albertus meldende> . 

Van Ge drie jaren der kostbare belegering van 
Oostende was het laatst e voorzeker het merk
weerdigste, van october r 6o3 tot september 1604. 
'Wat Spanje ni et vermocht ging Albertus aan 
private fortuin, aan eene bandelsmaatschappij 
vragen : aan die der Spinolas. 

D e naam der Spinalas - cene der oudste en 
weelderigste geslachten van Genua - dewelke 
als handelaars en bankiers sedert lange jaren met 
d e Nederlanden in betrekking stonden, \vas op 
het gebied J er wapenen met lui ster omgeven . 
Getuige claa rYan Ettore Spi.nola, die t e L epante 
aanwezig was; de zeeveldo,·erste Frederik Spinola 
en Alll·clio z ijn luitenant; Scipio, algemeen kapi
t ein en gouverneur van Limburg en Outre- 1eusc; 
\mbrosius eindelijk, w aarvan hier spraak is . 

Ambrosiu s Spinola3 , een ftink man, die het vorig 
jaar eeni ge maanden in de Nederlanden a ls vrij
" ·illi ger had doorgebracht, en in wiens naam men 
h t latijnsch w oot cl spina•doorn zonder moeite 
herkende, zou den doorn trekken uit den gekwet-
ten voet Yan den L eeuw van Vlaanderen, volgens 

(1) P. H enrarJ, bi. 89. 
( ~ ) Resolutiënboek, 12 april1 6o2, f0 290 v.- Sedertden aanvang 

Jes beleg-s tot 1 april 16d, z~gt Van Sypesteyn, had men in de 
s taJ z5o,ooo kt1gels, van 36, 40 , 46 en 5o pond , geschoten (bi. 63). 

(3) OuJste zoon ,-an den Gcnueeschen patricier Philips Spinola. 

de schilderachtige uitdrukking eener prent die 
iets later in Duitschland werd uitgegeven' . Hij 
aanveerdele het hem opgedragen opperbevelheb
berschap der belegeringstroepen YOOr Oostende 
en stemde er in toe, in afwachting der uit Spanje 
verwachte geldmiddelen en der beden des lands, 
alle onkosten d er belegering voor te schieten . D e 

• 

• 
• 

I 

I 
. I 

• 

• 

• • 
• 

' '----- ·-
Ach , ach , scbreyet de r Belgisch L öuw I Mir i st an allen sey tten 

weh: I Blutigec wunden hab i eh viel I Rundt u robher des Streits 
ist kein ziel. I OSTEND E war ein dom, roerekt wol I Sehr 
scharpff in roemes Fu sscs Sn!: In langer zei! kein Artzet ich 
Vinden k< n t, so ro h ht heil en roi ch 1 SPIN OLA doch zuro letzsten 
kam 1 Seins H ernn befelch s ich on-:!crnaro: I Preys und E hr wolt 
er erwerben In seinero Aropt, oder sterben. I Nach g rosser ro üh 
und arbeit schwer f OSTE:-1 DE hat gewonn~n Er I Last sich kein 
Ge l! noch onkos t dawrn I Auff sei nen Feind thut li stig lawrn · I 
Obnl angs dam ach si eh obe1 n Rhein I Begeben, nac h Frieslandt 
hinein: 1 Reutter und knecht für Oldenziel I In g leichem auch für 
Lingen viel2 I Schicket, und beyde Orter baldt I Tbet brengen 
under semen ·Gwa lt. I Eins ist noch obrig, das durcb Ihn. Ruh und 
Fried ihrn fortgang gewi nn. 

N. B. De eers te letters van elk \'ers maken de vo lgende woorden 
uit: Ambrosius Spiuo/a Obnst.r (hoofdman, kapitein). 

overdracht van bevel aan Ambrosius Spinola, die 
eerst de stad en de Yraag·van de mogelijkheid der
zelver bemachtiging door twee erYaren Italiaan
sche officieren, Pompeo Justiniano en J acomo de 

( t) Een afdruksel wordt in de Stadsboekzaal bewaard . 
(2 ) Oldenzaal en Ling-en duor Spinola in 16oS bemachtigd. 
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-

I eraamrl, zrmt!er t · kunnen lt: werk ge~teld 

~·r,rrlen. \lf n b,., nnd f'chtcr go rl tiP sluis die in 
rit· r·rmtrP. chr~rp IH·zuJdcn hd . paan· eh Bolwerk 
lag, 1·n rlrH'r dl'n h,Jd r l'n lang-· Por -Epi c in rle 

r,ut\t· ha\ en liep, te " \'l'r!'terd:cn, te ,·crclicl.:cn 
t·nrlt' tP \'1'1 s 'l'(;l.:r·n·n "• waarrlonr t•r altijd 'an 
dnt• tt1t 'j, r WJr·t walf!r in de" sclwurin~ "bleef 
~;t;wn' . J)r ZP sluis k11n l11l walf'l' uit de stads-
1-{r;,r·htt·n 111 drie urc·n lossrn•. :\{, n poogde ook, 
d111 h \TUl hl(·lorJs, diJtJr IH't lt:ggen ' an Ct nen 
g1 fl()ll'n d;11n 111 lll't zuidl'n, ll\'1'1' cenc diepl' kn•ck, 
lwt \\'al•·r dat UIL lwt lanrl kwam np te hoUilcn, 
11111 dt•s 'IJ'IIlds l11 ·n;HII'rin;...s\~1 rJ.:,•n kn Wt'sten tt

dot·n stll. t;t:tT1 3• Et•r. uit\'.d \\ t nl door tl•· J, lq~er

tlt'll nlt't r .lnr, sr,Jtblc •n op 9 april gedaan, met ht•t 
doPI rlc· \1'111Ît'ling lt• IH'prnP\t'n df'l' \'Ïjanclclijke 

-
batterijen in den Polder. Joch w~rd af!.!e>-la~t.·n. 

\\' eini"'e da;; n daarna 'crrichttcn ZIJ eenen 'rcc:>e
lijken torm op het \\'e,-tr:H·clijn. \'oet voor " t.t 
werd de hrl ,·cnledi:.!d, maar :t l'd zont! -pin l.t 

• 
meuwc troepen ten aam·ai en, na een n'&\\'t t d 
~e,·echt, waarbiJ :.troomt n bloe•l doeiden t n \'Un 

heide zijden n· 'I bra\·cn ncu\·elllcn, zo d. t op 
u · brc" de lijkPn WC' I t 'LC pijken hl o~ la~t'n, 
Ycrtclt Flemin", bleef de 'panjaanl mee t~.:r '. n 
dit belangrijk "t'rk, ten g"' olgc ·waan .m Pon
Epic niet w ·inig wt•nl he<lreirrd. De G n 'r:-tlc 

• 'tat ·n dt r \'creèniguc ProYinci~.:n hL , ·ol •n t•t•ncn 
algemet nen biddag, \'O(lr de bewaring dn lwk
gf•nlc stad < >ostl·nd '' . 

ó. !Je 'l'ct.•cedt• Vt·\ling of Eentc noorsJIIjding dt'r _'-,rad. 

I >o1 11 \~'rlfl!lt·liljkt· z:tal·, die• \':til dt· h:lrdm>l-hg
ht ui \oill dt·n slrqd \\t•bprckt•nd g..tui!,:t! In lwt 
'<llllllitzic·ht dP1 innc lllÎng \':tl1 dt·n honlih' al, door

SJwdt •n tl1· lwlq,:t·rclt •n dt• holwnl.t•n lllt.t d\\ars
dijl;t·11, ~·11 ;wht•·r dc·zc ·lv•· rit hllt•n zij " rdn·nche
llll'lllt•n "• llÎt'U\\'t' \\':dlt•n 1'11 l•ol\\ t•rl 1'11 op•. Z11n 
dtHIJS!It t•d nH:ll 1/dmoud, dP l! 'c·~t- ••n Zuid- (n l 

I 'o/d(l-) lml ,•c•rla·u. :u htt·r dt'\\ •·Ik., 1111'11 1 •·n Vum,• 
/'n!t'·h'Pi• 1'11 t'Pil •\'it'lt1•' ll't 1-H•t<'c'lijn bouwde, 
gt'\'olgd tltHit' t't' IH' :lllrlt'lt' dnoi'SiliJdÎI1g lllt'l l\\ t't' 

Jt,fl\ t' lll,tl\1'11, Zlllld:tt d1• bt•lt>gt'J'.l,ll dl' \ t.'slÏng 

\ tlt'l \ '11111' \ 'Pl l 11 pii'-:L•)IÎI' "• ?.Pgg t'll d' tll g
gt'(liÎgi'll 11111t' tln!ll'lll •n, n.t clt·n gnmd met i(ljll 
l•lm'd "' t'l \ !IH'cltg lll'::>prnclll t1• htlln n. \ an 
~) JWSlt') 11 ht'\\t'Ctt tl,tl l't'll ht•"Juit in dien r.in, 
1 ,.,.d 'l't l'g, n.unelitk n.1 f'Ul gt pt cl-\ ' n l'i et1'1' 
\ ',111 C :hi lt'llt• 1111 t l'1 in ~l.ntnt , 'o r dt' •• n-
1.,, 1\l l \ .111 tlt'll t't'l t "Cilt l'lllt J.' ,ti 'l>ll\ 'lllt'liJ' \.Hl 

tl .. ltt1d1· 17 d,,,•mbcr tho1, \\ .l 'lllllllll'll 

~,.,, ,.,. t . l >nmiddl'lijk 11.1 dt'?. !' .1 nkt'un t '' • nl 
hit l'lllt ti•· ,, n a lil\ :tng g••m,1.1kl 1111 t ..z • 111. n, dre 

1 dt'l I) utt•n th,l •. l.t.u a.m mn :-.lt'n '' '' k n 
111 •• ut 1 111 1 • I >ng '\ t r • 1 n 'i1 rd•· '.111 dt.: pi • t. 
ou d.t. td r \\urtltn p ••· • ., n. 

lt. 1' m t ihJk ' tl.tl '' rl> 
,J,, .1r cl r d · tt.tltn, tl kdd1 r 'n rl 

1 I lcn I , bi. 4• 

I· I .. l>l. • • 
I ld,. IJ. -t • 

1 I , bi. 4 • 

• 

• • 11 .,~lt i 1 
"ronch -

lt•n \';Hl ''l'l oud • huizen, die nwl grouk tllut·itt• 
mol'stt•n uitgchrokPn worden', donr sold.1kn dil' 
dt• wapt·ns in dt• hand "roehkn, a!'gi'J11,lt dtn r 
aJI,t•id, !'trijd ··n \\'~H·ht, en ond'r h •t pt•rsnunlijk 
lt>t•zichl, zoo later h ·slnll'n "t•rd, \'an l'olotwl en 
luitcnant-c·olnn 'Is, t•lk op hunne• b url - in drit· 
m .mdc n stond hl'l g• n•cd, dank zij dt' 'ulhc•rcli11;.: 
\';tn (,hl. lt'llcs, de g1 oot•· ·omnH n \oor dit \\ 'I i 
bt !'< h1~ h. ar gcstt•ld t'n dt• " Pil •hdt c 't'llJd. · c' U· 

ra •Ï1•" ':111 t'l'lll •tlt·rJ .• \ . n dt 11 \'twt \',Jil het I 'oldt·c
Hoh\ t'rh. l.t,; l'f ••en p(lt•l \ ;111 W,tlt'l <'ll . I IJl· ; de 
1-,!l'lllltl was on\, . t 1 n z, nd 1g•. ZorH\ t•l tot dt• • p1u'

dig • '• ltrckl..uag . I. to ht t bl'z •ttt·n d ·r 11Ît'll\\ 
\\'t rl.:ut \\ e1 den duizt•nd ,., 1. ~tw c I dat ·n : an dt 

St. t1 n g vr. agtl • I lt>n r juni '' t rdt•n \'IJ cc rn
p..t •n1 ·n n. ar ( >• :-.ltnd•· in"· h •pt6

. 

Jlit \\1 1 j., tJ( dit t'Cr [(' ,tl lliJdÎn' tn•klt' uit \ 11 

d1 lH oli I •r, dtt, n ztudwf' en d .. r . t, d l •t •• lil dt• 

, lHk h.1\t..::l t·n h · t nd uil clrll' h. tion , nnrlr r dt· 

n.111wn ,,111 • 'ieU\\ l'oltii'J·Bul\\t'rk, • 'it•lJ\\ \\' t
BohH rk en. ·i1 uw IJ I mond I k nd,cn en • h, he 

111. 111 Ik dt r t\\ c uitt•ind• 11, t ·t \\Ijl ne 
tkrd h. h · m an - h t m U\\ P ltlt•r- H. 'cltJn 
- \ ruit I .... , tu. h n d l\\ m l 

I I ,S priJ I !en, I 1• lH, I 

e1n n , bi . .5 .. : .. 
3 l • bi. '~· 
• Dl. -Op p n (Hn '• /U.rtr•t•J, 

nr ld. >.x.b a 
I ,bi). 
I. l.S •• 
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bastions. De nieu""'e ,,,allen werden dus ge1naal, t 
na.ar het plan der oude, zonder nochtans de J;:ana
len en 1noerassen die de eerste ,·estingen onge
naal;:baar 1naakten1

• Bij middel van drie poorten 
,vas die binnen,•esting met het o,1erige der stad in 
betrel;:king. De uitstekende , ,estingbouwkundige 
David ,ran Orliens ,vas den 3 r januari I 604 in 
Oostende teruggeko1nen n1et eenige bel;:wan1e 
helpers, en leidde de werl,zaa1nheden, ,vaar,,an 
zoo,,eel zou afhangen. 

Dat zal geen geringe a1·beid geweest zijn, 11a de 
belegering, al die werl;:en uit den weg te 1nal;:cn en 
aan Oostende weder het uitzicht eener stad te 
ge,,en. Lees 1naar eens de ,.,olgende uittrel;:sels t1it 
de stadsrel;:ening , ,an i.606 : 

cc Aen Nicolaes Pre,1ioet (?) 111etten zynen over 
cc t weere11 ,,a11 eenen dy·cl;: j11 de 111iddel , ·an de 
cc noordstrate, 01n111e t ope11en t passaigc ten fine 
c, ,,an aldae1 te 111ogl1en gaen ende passeren nacr 
<< de ,vcstpoorte ... Aen ses soldaten o,,e1· t ruyn1en 
c, ende deu1·stel;:en ,,a11 een bolle,ver];: ligghende 
cc j11 t 111iddel ,•a11 de strate loopende van de oost
cc poo1·te nae1- de ,vestpoorte 01111ne te hebben 
,c libre passagie. Ae11 der1zelven (A. Vla111incl;:) 
cc IIc XXXII {, V. S. T. ter causen dat l1y 

·cc ve1·1naect ende gherepareert l1eeft de strate 
c, begl1innende ,,an buyten de westpoorte tot 
<< , 1oorbij de Brauwerie daer jeghen,voordelicl;: 
cc woent de wede we Jan F auconnier, die gheheel 
cc onrydelijcl;: ende onghebruijcl,elicl;: was, deur 
cc de groote diepte ende 011groondeloosl1eyt van 
cc diere daer gheene ,vagl1en 11ochte peerden en 
<< consten passeren ende ,1an daertoe gl1ele,1ert 
c< t l1ebbene de 111aterialen ,·an 1·ys, gheerden, 
cc steen, behou,1encle totten zel ,·e11 ,•:ercl,en. Aen 
c< Jan Van Bo1-111 o,1er de lever)rngl1e ,·an dr)·e 
c< boon1kens veroorboort jn t leggl1en ,1a11 de brug
c< ghe jn de 1niddel ,,an de stede•. An Andries 
c, Witlit(?) ende Se,·e1·a111s (?) Ha1nste 111etten zynen 
c~ t,,·e honde1·t tacl1tenticl1 guldenen o,•e1· l1et vullen 
<< , ·an diveerscl1e putten, daelen ende ,,·aete1·en 
cc gl1eleghen hebbende jn de straeten deser stede 
<< loopende nae1· de westpoo1-te e11de oock jn eenighe 
<< andere d,veersst1·aeten, 111etgaeders ,•an gheslicl1t 
<c t l1ebben eenighe bolle,vercI,en ende blenden jn 
cc dezel,1e straeten gl1eleghen hebbende3 

ii ••• 

(1) Dt1itsch Dagregister. De Bonours, bi. j69 . De ,·ermenigvul
diging van bolwerken, wier namen niet overal op dezelfde wijs 
schijnen aangeteekend te zijn. e11 bovendien soms denzelfden 
naam als de ot1de overeenkomstige werken ontvinge1,, bemoeilijkt 
een weinig het volgen der bewegingen der belegeraars. 

(2\ F 0' 36 verso, 37 v., 41, 42 v. Reg. n° 37404, rijksarchief. 
13) R~g. 37406. 

Op r6 juni 1604 lagen er 18 co111pagniën in de 
stad ; 16 Engelscl1e co1npagniën stonden onder 
liet be,•el , ·an Ch. Fairfax'. Volgens een Nee1:
landscl1 ,·erslag be,•atte de bezetting toen 3685 
gezonde 1nanscl1appen•. 

De stad kan het nog lang uitl1oude11, scl1rijft 
l;:apitein Ch. Fairfax uit Oostende den 14 juni aan 
den graaf , ·an N 01-tl1u111berland, en zou reeds , •er
loren zijn, hadden wij 1net eenen sterl;:en ,1ijand te 
doe11 gehad3 • Deze laatste is meester , ,an hetPolder
bolwerll dat ve1·laten is, ter uitneming ,,an eenige 
kleine wachten voor de 1nijnen, e11 zal wellicht 
ook Helle1nond aan,·allen : giste1·en is hij o,•er de 
oude ha,,en 1net cc rijs- en steenzinkers4 i> get1-ol;:l;:en, 
en l1eeft hij zich e~nen ,veg in de zuidzijde ,·an dit 
bolwerl;: gebaand. Wa11peerwij al die werken zullen 
ve1-loren l1ebben, dan l1ebbe11 wij nog eene stad -
,velke l1ij ( de briefwisselaar schrijft in het Engelscl1), 
cc tlie Ra1npie1' ii noe1nt - 18 voet hoog, 1net eene 
g1-acht ,1an 40 breed, welke ,vij bopen te betwisten 
totdat zijne Excellencie ( d. i. Prins Maurits) Sluis 
zal be1nachtigd hebben. Wij doen ons best, ,vant 
alhoewel onze nieuwe werl;:en goed zijn, nochtans 
de oude zijn sterk en beheerschen de west,verl;:en5 • 

Winwood had ook niet te ,,eel , 1ertrouwen in de 
tweede vesting, zoo hij eenige dagen later scl1reef: 
cc de vijand heeft al de werl,en ,,er1neesterd en ons 
volk is binnen de nieuwe verschansing getrol-;:l;:en 
die twijfelachtig tegen het kanon bestand is. ii Hij 
,,oegt er zelfs bij dat het best van al, een goed 
verdrag zal zijnó. Wat er van zij, de ,1ero,•ering de1· 
t,veede ,,erschansing l,ostte ,·eel 111oeite. 

Intusscl1en ,verden de belegeringsverrichtingen 
har<lnel;:]{ig doorgezet, dewijl de verdedigir,g, in 
weerwil van l1et verlies ,,an veel bel{wa111e officie
ren, bewijzen leverde van 1noed en dapperheid, e11 
zich niet liet storen door de brie,1en well<e aan 
stokken g-ebonden, uit het ka1np, toegeworpen 
werden, 01n haar den 1noed te benemen en goed 
!{wartier in ge,1al ,,an o,1ergaaf te beloven. De 
bedreigingen claa1·in , 1er,·at werden beantwoord 
met brie,•en in vier talen door Fleming op hoog
hartigen toon geschre,,en, en aan eenen pijl gebon-
- . -·------------------- --- -

(1) Record office, n' 187 (verslag). 
(zJ Rijksarchief van Nederland. Bundel: Oldenbarnevelt, Beleg 

van Oostende. 
(3) If we had found a strong resisting enemy. 
(~) Sinkers of r ise and stone. 
(5) Archieven van Londen. 
(6) Brief aan Cecil, Haag 27 juni 1664. Record office. 
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den uit eene l1andboog 11aar de11 ,,ijand gescl1ote11. 
Op eenen dag ,ver·den rui111 1200 111an en 26 

officiere11 der belegerde11 buiten ge,1echt gesteld. 
De11 6 juni sneu,·elde gou,1erneur Jacob Van der 
Meer, !1ee1· ,•an Bere11drecht; zijn op,1olger, 
Antonius Va11 U tenho,,e, , ·oerde nog rnaar ee11 
tiental dage11 l1et be,•el, toe11 hij eenen l,ogel in 
clen nel;: 011t,·ing. Auditeur· Flerning , -ertelt dat hij 
111et bel1ulp ,·an eenige officiere11 e11 soldaten 
l1aastig 111oest toeloopen 0111 he111 naar zij11 loge-
111ent te doe11 ,•oeren: de Engelscl1e11 e11 andere 
solclate11, die l1e111 , ·001· dood aanzage11, \\'are11 reeds 
hezig 111et zij11 licl1aa111 uit l1et BoJ,,,erl;: te slepen, 
tc,vege !1etzel,•e te plunclere11'. 

Op , ·erzoel;: de1· lede11 ,1a11 de11 l,rijgsraad, die 
0111 eene11 ,•erstandigen e11 bel,,,•a111e11 gou,•erneur 
gescl1re,,e11 l1adde11, 111et belofte tot den laatsten 
druppel ,·a11 l1u11 l)loed de ,,esti11g te zulle11 , •erde
digen2, he11oe111de P1·ins Maurits dadelijl;: tot 
gou,•erneur ,·an Ooste11de den Colo11el , ·an l1et 
Waalscl1 1·egi111ent J 011l,l1eer Daniel De He1·taing, 
l1eer ,ra11 Marquette3 • Deze laatste, een n1a11 ,,an 
groote bel,,vaa111l1ei d e11 als een der ,,erdienste
lijkste be,,elhebbers , •an l1et leger bel,end, had 
den State11 groote die11ste11 bij Nieupoort be,vezen, 
,vas ree'ds v1·oege1· (rg janua1·i 1602) als Colonel in 
Oostende ge,,·eest en later bij ee11en uit,•al zoo 
z,vaar ge,,.,ond, dat l1ij zij11 recl1ter l)ee11 111oest 
,vorde11 afgezet: ,,a11daar zijn toenaa111 ,•an<< ja1nbe 
de bois >> l1e111 door de F1·anscl1e11 gege,,en. Mar
c1uette zou de negende e11 laatste gou,rerneur \'an 
Oostende gedurende ee11e belegering wezen, i11 
de,vell,e drie gou,,ernet1rs het le,,en liete11, en 
111eestal de andere z,vare ,~1onden bel,wa1nen. 

Niet ,,,einig ,,erbaasd stond ,ie nieu,,•e gouver
neur, die den 27 jt1ni ,vas aa11gel,01nen, toen l1ij al 

-----------·-------

(1) Fleming, bi. 555. 
(2) Van Sypesteyn, bi. 98, 
(3) Heneg·ou,v. Hij was een der onderteekenaars van het Edelen

verbo11d (ibid. , 2• aanteek.) . 

• 

cle buiten,verl,e11 en een deel ,-- an den hoofd~raJ 
' gel1eel door· 111ijnen , ·e r11i eld, als eenen ,,01,11e-

looze11 hoop, reeds in de hande11 zag ,,an den 
vijand, die op de ,,eroverde batterijen reeds 
So stul;:J;:en geschut had geplant1

• Voet ,,oor ,,oet 
werd de binneno1ntrel;: aanl1oudend ,,e1·dedigd. 
Dagelijl,s ,,Ioge11 er 111ij11en op en waren de , ·erde
digers tot den te1·ugtocl1t in de scl1ansen ged~ron
gen, docl1 nooit zonder bloedige ge,,echten. De 
Oude Stad ,vas -gel1eel on,1rij gemaal,t. De zee
~·erl,e11 en !1unnen << clefencien >> ,varen in eenen 
<< soberen >> staat, daar 111en de bouwstoffen in de 
nieu,ve ret1·encl1e1nente11 of schansen gebruil,e11 
1noest2. Zoo hardnel,l,ig ,vas de strijd dat ,vei
nigen tijd ,,oor l1et einde der belegering, 1nen 
bijna zoo 011zel,er ~·as nopens den uitslag, als bij 
d·en aanvang. D1·ie 1naande113 , ja ééne 1naand{ 
,,oor de o,,ergaaf de1· stad, zond 111en bescl1ri}
,,i11gen in l1et licl1t ,,an dit ge1·ucl1t111al,end beleg, 
bescl1rij,1ingen ,vier naa111loosl1eid ,1erl,laa1·baar is 
door l1unne hoedanigheid ,1a11 sa111enl1a11g , •an 
brief,,,isselingen, e11 wier opstelle1·s i11 hu11 slot
~roord zeggen dat de belegering steeds ,1oortduurt. 
Dichter en dichter naderde intusscl1en de l)elege
raar. Tot op t~·ee plaatsen lag l1ij in de << contre
scher·p >>, dewell,e l1ij begon door te snijden, alzoo 
naderende tot op de gracht , ·an l1et nieu,v ,,·e1·l,, 
,vaari11 !1ij ,,,eldra, onder de bescl1ern1ing zijns 
l,anons, 111et zijne gaanderijen zou ko111en legere11, 
0111 in l,01·ten tijd , ·óór de nieuwe West- e11 Polcler-
1·a,,elijnen t e ,·erschijnen. De stad lag als rnet 
eenen da111p o,,ertrol;:];:e11, !,laar ,·an het onophou
delijl,, geweldig gescl1ut5 • 

(1) Fle,nin.g; bl. 560. 
(z) Fle,ning, bi. 563. 
t3; Het Fransch verhaal. 
(4) Het Duitsch "Tagregistcr ,,_ Zie ho<'ger bi . 9. 
(5) Fleming, bi. 569. 
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§ 7. Derde ett laatste Vesti·ng of Nieitw Tro;·a (t1veede groote doors11i_jding). 

Meer dan acht maanden waren 1·eeds verstrel,en 
sede1·t Spinola het opperbe,,el der belegering in. 
handen had geno111en. De stad was gedol,,en, 
011de1-i11ijnd, afgeknaagd, om zoo te zeggen, en in 

• 

weerwil der ,vanl1opige pogingen der Spanjaa1·den, 
nog wederstond zij. Oostende gelee!;: op eene 
on,,ernielba1·e rots, ,vie1· ,,oet door de ,voedende 
zeebaren zoude inge,·reten geweest zijn . Van alle 
zijden ,vas de belegerde plaats dicht ingesloten; de 
vesti11gs,verken \ 'erdwe11e11 de eene na de andere, 
door oijl en poeder vernield. Dat de belegerde11 
in het 011ge1nal, zaten in eene gedurig 11auwe1· en 
nauwe1· ,vorde11de ,,esting, zal 1nen zo11der 1noeite 
begrijpen. En nocl1tans die l1and,,ol st1·ijders, die 
aa11 ga11sch ee11 leger het l1oofd 111oest bieden, gaf 
l1et nog niet op : hu11ne 111oed en on,,ersaagdheid 
, ,ulden ell,e11 afg1·011d ,vell,en de Spa11jaarden voor 
hen open•len ; hoe 11ader de belegeraar l,wa1n, l1oe 
spitsvondiger en !1oe onderne111ender de genie 
werd van Mau1·its' soldaten' . En we1·l,elijl{, om
streel;:s !1alf-juni, werd er besloten, onde1· het be
leid ,,an eenen uitnen1enden Engelschen ingenieu1-, 
Ralff Dexter bij 11aa1n, een t,veede groot cc 1·etre11-
cl1e1nent >i of afsnijding cc wat te ruggl1e in de 
leechte i> te 1naken, on1 cc oft den uytte1·sten noot 
,,ereyscl1te, aldaer onse retarde (retraite) te 1nogen 
11e111en, ende dat allee11lijcl{ 01n den tijdt scherpe
lijck te 1ne11aige1·en, e11de in de besoignie houden ii, 
i11 de 1naat ,,an het 111ogelijke2

• Dus niet, volgens 
de 111eening va11 den belegeraar, 0111 goede ,,oor
,vaa1·den van o,,ergaaf te bel{o1ne113 , 1naar in de 
l1oop ~ ontzet. Met duizend 1nan werd daa1-a<J,n, 
niet den 19 april, ,,olgens Va11 Sypesteyns zeggen4, 
maai· 111et dt eerste dagen van juli 1604 begonnen5 • 

Zoo zou een groot derde der ,,esting dooi· de 
nieu,ve afsnijding ingesloten, en twee derden opge
ge,,en ~ro1·den. 't Was hetgeen de schrij,•ers ,,an 
Oostendes beiegering het derde Oostende oflie,,er 

(i) L e Chàteau de Wildenborg 011 les M11tinés d1t Siège ti'Ostende, door 
Boude St-Geno is, II, bl. 139, 

(2) Fleming, bl. 551, 

(3) C. De Bnnours, bl. 479. 

(4) BI. 90. 
(5) Duitsch Dagregister, 2• deel, bl. 13. Zie Fleming, bl. 563, 

564 en 571. 

OsttnDaM I11Jtla paCJs (1604). 
Ik zal den vrede ,·oorstellen (1). 

het Nieuw Troja heetten, dat den l1elden1noed en 
l1ardnel;:l,igheid (le1· ,,erdedige1·s van Ho1neres ,,er-
111aard Troja in het geheugen riep. De Duitscl1e 
bescl1rijving ,,an l1et beleg noe111t het een nieuw 
cc Fort-Royal ii

2
• 't Is ,vellicht op dit werk dat e1· 

in de latere stadsrel,eningen, sprel,ende ,,an de 
citadelle, gezinspeeld wordt3 • 

Bij het gra,·en stootte 1nen op het gebre!( aa11 
zoden en aarcle. Op , ,oorstel , ,an Van der Meer 
besloot dE- Icrijgsraad, na heftige tege11l,anting ,,a11 
son1111ige leden, 1net het oog op de gezondheid, de 
lijl-::en ,,an v1·iend e11 vijand, waar toch zoo,,elen ,,an 
onbegraven lagen, bij l1et opwerpen der wallen in 
plaats va11 aarde te geb1·uil{en4 • Aan de soldaten 
,verd I 5 stuivers beloofd ,,001· el!{ lij 1, dat zij te1· 
versterl,ing der borst~·e1·ing aanbrengen l(onden. 
De kerl,ho,,en werden opgegra,,en 0111 lijken te 
1{1-ijgen en 111enige uitval werd gedaan 111et het 
doel lijl,en te ,,e1·za111elen e11 te ,,erl,oopen. 

Het Nieitw Troy·a, dat tü.sschen de huidige 
G1·oote 1narkt en de Visscl1erskaai lag, sloot aan, 
van den eenen kant aan het Pekelbolwcrl..: en 
, ,an den anderen, aan de Kaaipoort, bij de oude 
ha,,enbrug en was met twee bolwerl..:en ,,oorzie11, 
die beide 111et de ee1·ste 'Polder- en Westpoort
bolwerke1i o,,ereenkwa1nen en diensvolgens ook 
dezelfde namen droegen, gelijl( Vlam1nenberg 
(anders Noordbolwerl( geheeten) met Helmond en 
Zandl1ille5 • Het ,ver!..: ~,as negen , ,oet djep en zes 
en ,,eertig 1100g. Men ~'as zelfs ,,oorne1nens, zegt 
het Duitsch Dag1·egiste1·6 , bij 1niddel eener get1le, 

11) Er bestaat een « cachet » van Oostende, eenen Pater 
Capucien in eenen boot verbeeldende met het volgend randschrift; 
Ostende misericordiam nostram (?). 

12) Eene g-elijkaardige spreekwijs des tijds vindt men in Vere's 
brief aan Ceci l (5 april 16o3 1?) ;,,. « thear wyl be no possibilitye 
« to take any ether Royal waye for the leavying of thatt siege this 
« season " · Record Ofiïce. 

(3) l~ek. 1609, fo 36 v0 • Herstelling der« brtigghe van de citadel/1 
,, wesende van stadswerken." F 0 51 v.: « ... al,e de huusen van de 
,, borg her ie staende jn de c ita.delle binnen der voorseide stede ... » 

(4) Van Sypesteyn, bl. 90-9_1. - Bisschop Rodoan schreef in zijn 
Yerslag ; « Ostendanz ..... tantis repl,ta111 cadaverib1's ut ipsa 111ce11ia ex 
" cap11lis mortuorum et casorum ossib11s etiamnum construcla conspicia11-
« tuY "· - Pierre Mathieu, bl. 273 (aangehaald door l(ervyn, 
Hist, de Flandre, VI, bl. 420' . 

(5) Duitsch Dagregister, fo xJ en het S• plan. Rijksarchief, Hs. 

plan 92. 
(6) Ibid. 

' 
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deze laatste sterl,te rondom in water te zetten, 01n 
die voor de ,,ijandelijl,e n1ijnen ongenaal,baar te 
1nal,en. Doch het schijnt niet dat aan die gedacl1te 
ge,,olg gegeven is ge,veest. Wat 1neer is, de Z1iid
west- en Spaa11sch-Bolwerke1i ,verden afgesneden, 
rondo1n 111et ,,,ater 01nringd en alzoo tot afzonder
lijl,e ,verleen ge1naalct'. Matrozen, << pro,,iandiers ,, 
en soldaten krege11 alle dage11 4 scl1ellingen of 25 
st11i,,ers, die 's avonds regel111atig betaald werde11 . 
i\!Ioet 1nen de nogal blijl,baar o,,ertollige gezegden 
,,a11 l1et Duitsch Dagregister geloo,,en, dan werd 
nooit gee11 lcer111is of boerenfeest zoo luidruchtig 
en zoo ,,reugdig ge,,ierd als het ,ver], dat zij te 
Oostende ,,ei·richtten 2

• N ee11, de Staten wilden 
Ooste11de i1iet opge,,e11 . Zij ,varen ,,an ge,1oelen 
dat l1et bel1oud dier plaats hun 111eer tot eer zou 
,,erstrel,lcen dan de ,1ero,,eri11g eener andere3 • 

Hetgeen de11 1noed der , 1erdedigers i11eest ,1an 
al en tot l1et laatste toe opbeurde, was. cle hoop op 
ontzet dooi· liet leger ,,an Prins Maurits: iets waar
,,an in (lece111ber 1602 i·eeds spraa];: was, toen de 
belegeraar traagzaai11 docl1 zelcer ,,orderde al de 
oostzijde der plaats, en ei· ge,,reesd ,verd dat l1ij 
opnieuw zou pogen al de zuid- en ,vestzijden te 
naderei1'. Aan onrecl1tstreel,sche pogingen 01n de 

' belegerden ter hulp te lco1nen door eene afleiding, 
,vaardoor de ,1ijand genoodzaal,t werd het belege
ringslcorps zeer te verzwalcken, ontbral, het niet. 
Zoo werd dooi· Prins Maurits een ,,rij ster], leger 
te ,,e]de gebracht, waar111ede hij eerst Rijnberl, 
(3o juli 1601) en later nog andere sterl,ten be1nach
tigdc ; op r no,,e1nber 1601 sloeg l1ij het beleg 
voor 's H ertogenboscl1 2

• Op aandrang der Konin
gin Eli sabeth wei·d een tocl1t langs de Maas naar 
Brabancl onderno1nen, 01n langs dien ,veg be,,rijd te 
,,,orden ,,an de lcostbare ,,erdedigi11g ,,a11 Oostende . 
D e Staten l1adde11 al hu11 beleid 11oodig 0111, gedu
i·ende l1 et beleg dier stad, 111et de belangen hunner 
Rept1blielc t11sscl1e11 de inblazingen der ho,·en ,,a11 
L onden en Parijs dooi· te zeilen, ,vier eensgezind
]1eid 0111 het l1uis ,,an Oostenrijl, te lc11alclcen, 
, 1erl)rolc en ,vercl dooi· een wederzijdscl1 inis
tro11,,,en. Hendril, IV ,,reesde dat de l,rachtdadige 
l)ij sta11d door Elisabetl1 ,,erleend tot het bel1oud 
,,an Oostende, op eene ,,estiging der Engelschen 
in Vlaanderen, te Ooste11de , Gre,1elinge11 en Duin-

(1) Duitsch verhaal, bl. 14. - Zie ook hel pla n ,·an Van Sanders' 
Flaudria i//14s/rata. 

(2) F 0 15v. 
(3) Brief va11 \Vin wood aan Cecil, 12 j11li 1004 (Record Office) . 
(4) Notulen 1602, bl. 229, 5 december. 
(5) Va n Sypes tein. bi . 25-26. 

kerke zou uitloopen' en beloofde hulp, zoo de 
Staten hun leger daarheen zonden 01n dit gewest 
los te 111aken van Braband 2

• De hoop op recht
streel,sch ontzet werd echter nimmer verwezenlijkt, 
en zull,s door gebrek aan toereikende middelen en 
aan eensgezindheid en, inag 1nen d-aarbij ,,oegen 
door de on,vetendheid waarin n1en ,,er keerde nopens 
de inzichten van den nieuwen koning van Engeland 
Jan VI,. bij wien de Staten dezelfde ge,,oelens 
opzicl1tens henzel,,en, na111elijJ.c op het stul, der 
verdediging ,,an Oostende, hadden gehoopt te 
vinden als bij zijne ,,oorzate, Elisabeth3 , doch die 
hun ,,erzoel, oi:i1 bijstand tot het onderne111en van 
het ontzet slechts in alge1nee11e bewoordingen had 
beantwoord. << Nocl1 in Engeland noch hier ziet 
1nen n1iddel 0111 de stad ,,an buiten te helpen. Met 
alleenlijl, haar ,,oort 1nanschap te zenden ver
sterl,t 111e11 111eer de faa111 der Staten, die plaats 
lang te behouden, dan de hoop dezelve te blijven 
be~raren, i> schreef, op 3o n1aart 1604, sir John Ogle 
aan Cecil, uit den Haag4 • In het jaar 1604 echter, 
toen het te Oostende met de ,•erdediging tot het 
uiterste was gelco111en, beslote11 eindelijk de Staten 
te beproe,,en die vesting 111et geweld te ontzetten. 
Maurits beloofde Vlaande1·en voor Hendrik IV te 
,,erovei·en, inits deze lcrachtdadige hulp zond, en 
Hendrik IV beloofde tot dat einde 5000 i11an 
hulptroepen. Het leger van Prins Maurits ,,erliet 
Zeeland den 25 api·il, nam eenige dagen later 
IJ sendijke, Aarde11burg en Middelburg in Vlaan
deren in en l,~'a111 op l1et laatste ,,an mei de stad 
Sluis belegeren. Uit , ,1·ees ,,oor pogingen tot ontzet 
door Ma11rits' leger dat ,1óór Sluis lag, en ten einde 
Oostende 111eester te zijn eer er aan ontzet ],on 
,vorden gedacht, liet de Aartshertog ,,an alle zijden 
troepen naar Oostende rukJ...-en - i·ui111 30.000 1na11 

e11 ,verde11 alle l,rachten ingespannen5 • 

Het ,vas den 19 juli of daaro111trent. De batterij 
van den belegeraar bestond uit 38 stul,l,en gescl1ut, 

• 

in eene lijn, op de ingenon1e11 eerste vesti11g, en 

(r) Francis Vere schreef aan Cec il, den 24 april 1603, dat het 
bij eenbrengen der gehecle legermacht te Greveli11g en, met het 
oog op de bemachtiging dier plaats en van het overig e der kust 
of tot het aanvallen van het beleg eringsleger het bes te middel to t 
ontzet ,vas (Record Office) . 

(z) Bosscha, I, bi. 309. 
(3) Brief der Staten aan Cecil, 27 maart (Engelsche jaartelling) 

8 april 16oJ (Record Office ). 
(4) Record Office. 
(5) Van Sypesteyn, bl. 96. 
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uit twaalf op de Kat en de buitenwerken. De 
nieuwe vesting was toen tegen het l(anon niet 
bestand, zoo dat de belegeraa1· ze in drie uren 
tijds plat geschoten l1ad. Doch l1ij wist niet uit die 
01nstandigheid zij11 voordeel te trekken en liet den 
belegerden tijd 01n den nieu,ven << rampier >> l(anon
vrij te 111aken. Onde1-tusscl1en ,,,erkten deze aan 
hun laatste cc retrencl1en1ent J> steeds voort, << zoo
dat het, schreef C. Fai1-fax den 8 oogst aan den 
graaf van Northumberla11d, na weinige dagen in 
staat van , ,erdediging zal wezen >>. Fairfax ,,oegt 
daarbij dat zij een !{anaal geg1-aven hebben tusschen 
het Zuid bolwerk en de l1a,,enpoort (the Water Port) 
in de Oude Stad, gei-eed om l1et zeewater 111et den 
eersten spring,,loed te ont,,angen r 

De belegeraar die, thans aan de gracl1t gel{o
men der eerste afsnijding, zijne aan,,allen tege11 
het Nieuw Polderwerk wendde, en er in gelukt 
,vas, aan den ,·oet ,,an het Nie1~w Porc-Epic te 
legeren, ging weldra zij11e gaanderijen op de11 wal 
der ee1·ste afsnijding _l{omen richten. Hij legde den 
17 oogst eene 111ijn aan de trenchee van Helle-
1nond : dit was reeds de 33e die , ,an beide zijden 
op de oude bolwerJ.,e11 was gelegd geweest. Den 
23 oogst brachten de belegerden de Get1le, ,vaar 
straks spraak ,,an is geweest en die dwai·s door 
de Marl.;:t gegra,,en was, 1net de zuidoost-stads
gracht en de oude l1a,,en i11 betrekl-:ing, en l1et 
,vater liep nu op zijnen tijd op en af. Men bevond 
ecl1ter dat de grond aan de zuidzijde wel drie 
, ,oet l1ooger was dan aan de Noordzijde, hetgeen 
eene , ,erdieping , ,ergde, ten einde eene betere 
cc opening en haven >> te hebben. 

Spinolas plan be,•atte de inne1ning, eerst ,,an de 
,vestelijl{e sterl-::ten, ,,ervolgens ,,an de Oude Stad, 
en eindelijl{ den aan,•al op de laatste wijl.;:schans 
der l)elege1·den. Met 111ijnen en tegen1nijnen ,verd 
Porc-Epic nu zoo l)e"'\\rerkt en er werd aldaa1· 
dagelijl-:s, ja bijna ono11houdelijl,, zoo ge,1ochten 
dat Fle111ing en De Bonours hunne bewondering 
niet genoeg l,::unnen lucht ge,,en o,1er de dapper
heid ,,an beide partijen. Vooral de Duitschers 
onderscheidden zich nu 2

• Ma1·quette was aanhou
clend bij den storm aanwezig 01n de soldaten 
111oed te ge,,e11. De belegeraar was 111et zijne 
werken genaderd tot op de kruin der borstwerin
gen ,,an Zandhille en Helmond. Zandhille, dat de 

(1 ) Record Office, nr 229. Fairfax sneuvelde kort daarna. 
(2) Zie den tekst eener Duitsche prent (Stadsboekzaal), ,vaarin 

graven van Hac en van H oie genoemd en 't Nieuw Troje Adio 
_gehee!en worden. Gedrt1kt door Sam. Dillbat1m, Auspurg. 

oude have11 overheerschte en hetwell{ de 111enigte 
l{anonballen in zij11e zijde geschoten op eenen 
ijze1·en 111uur deed gelijl.;:en', en de ,vanhoop was 
der belegeraars ! Eens 111eester , ,a11 Zandhille, 
gerélal-:ten de Spanjaarden bini1en de Oude Stad, 
en dan zoudei1 zij alle bet1·el,lcingen inet cle zee 
011derbreken e11 de haven - de gei1le - ·in l1unne 
hanclen hebben. Doch i1og stroo111en bloe,i 1noes
ten ,1e1·gote11 "'\\'01·den eer er ,1an o,,ergaaf zou 
spi·aal.;: wezen. 't Is toen dat de belegeraars, die 
na de inne111ing der t"'\\reede ,,esting, zich al zeer 
,,eri·e waanden, de andere dooi·snijding ontdel-:ten, 
l1et dei·de Oostende of Klein T roje2 • 

Hetge,,angenhuis "'\\1as gansch i1eêrgeschoten ei1 de 
gou,1erneur ,,ond l1et geraadzaain de talrijl.;:e krijgs
ge,1ange11en naar Zeeland te zendei1 (24 oogst)3 • 

De geest onder de l)ezettii1g was, spijts ge,,aren en 
ontberingei1, zoo goed, dat, toen den 7 septe111ber 
eenige ·co111pagniëi1 binnen Oostende aangewezen 
werdei1 pn1 111et de scl1epei1 naai· Zeeland te , ·er
trekl.;:en, alle soldaten zicl1 als één mai1 daai·tegei1 
,

1erzetten4 • De toestand ,,e1·ei·ge1-de 111eer en meer. 
Dagelijl,s gingen de belegeraai·s ,,ooi·uit ; al de 
hoofd,verken wa1·ei1 ingeno1nen ; elken dag spron
gen er 1nijnen ei1 ,1erloren de belegerden - tocl1 
e,,en als de tegenstanders - ,1ele dappei·ei1. Ook 
Christoffel De Bonoui·s ,'Verd ii1 een dier inoordda
dige ge,1echten gewond5 • De belegei·aars ,1erloren 
eens niet 1nindei· dan 32 l,apiteins in negei1 dagei16 • 

Den ro septei11ber stoncl de belegeraar ,·oor l1et 
Nieuw West-Ravelfj11 en op ,•erscl1eidene plaatsei1 
,,an l1et nieuw cc 1·eti·enchei11ent >>. Nog een ,veinig 
en het Nieitw H el111ond lag_ in zijne inacl1t, in l1et
well-:: hij 111ijnen legde, zooals ii1 het· Niettw West
bolwe1'k en ii1 het Nie11,e1 Polderbolwerk, zoodat l1ij 
zoo,1eel als 1neestei· ,,,as dei· eerste afsnijding?. In 
de bastions Z a11dl1ille en H el11io11d wa1·en rediiits of 
afsnijdingei1 gereed gen1aal,t, geheel onderi11ijnd, 
die i11et leeu,'Ven111oed, , 1oet ,,oor ,1oet, ,1e1·dedigd 
werden8

• Docl1 zij ,vei-den eindelijl,:: (r3 septem
bei·), na een 111ooi·ddadig gevecht van drie urei1, 
ingenoinen9. Denzelfden dag ont,,ingen de Statei1-
Generaal een ,,ei·slag uit Oostende, "'\\'aaruit bleel.;: 

( r ) Fleming, Ll. 188. Op zekeren plattegrond noemt men Zand-
hille, Jujeri (helle van zand ?1 

(2) C. De Bonours, bi. 588. 

(31 Archief van Middelburg. 
(4) Van Sypesteyn, bi. 101. 

(5) De Bonours, bi. 554. 
(6) BI. 5ï7 • 
(71 Fleming, bi. 574. 
(8) Van Sypesteyn, bi. 100, 

(9) BI. 102. 
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dat er daar niet 111ee1· dan over de 1800 gezonde 
soldaten ,varen. D e Staten besloten den Prins te 
ve1·zoe l-:en spoedig duize11d ,,ersche soldaten der
,vaarts te ze11de11, en 500 soldaten , ·an de compa
gnië11 die langst in die vesting gelegen l1adden, 
claaruit t e tre].;: J.;:en 1 • 

' 

0 11der cle belege1·den l-:,va111 de tij cling der inne-
111ing , 1an Slui s (27 oogst) de ge111oederen opbeuren 
e11 de l1oop op ontzet doe11 he1·le, 1en. D och t erwijl 
de Staten de ge1naal, t e , 1ero,1eringen enl,el als 1nid
delen bescl1ou,vden 01n tot l1 et eigenlijke doel, l1et 
ontzet ,,an Oostende, te geral-: en en van gedacht 
,varen dat 111e11 11u al ,vat 1ne11scl1elijl, 1nogelijl.;: v\'as 
i11 het ,ve1·J.;: 111oest st ellen, 0111 den Spanjaard door 
ge,veld te d,vinge11, eene belegeri11 g op t e brel,e11, 
waar geheel Europa de oogen op ge,1estigd had, hiel
den Pri11 s Maurits en de Stadhoude1· , 1a11 Friesland 
ee11e onderneming , gelijl.;: de Staten ,,erlangden, 
voor 011doenlijl.;: en l1oogst gevaarlijl.;: en ,,·aren ,,an 
ge,,oelen dat 111e11, 111et de , 1ero,1e1·de plaatsen in 
Vlaanderen ,,oort t e ,1 er sterl,e11, eenen ,,asten ,,oet 
aldaar 111oest tracl1ten te behoude11, na de on,1er-
111ijdelij.l.;:e bezwijl, ing van Oostende 2

• E n toe11 de 
Staten l1e11 bepaaldelijl.;: afvroegen of hun dan geen 
111iddelen bel-:end ,varen, 0111 Oostende rechtst1·ee l.;:s 
of onrecl1tstreeks te ontzetten , beant,voordden Prins 
Maurits c11 graaf Wille111 deze ,,raag ro11du.it 111et 
11een. D e S taten drongen echter aa11 en , 1erzochten 
de11 P1·ins (12 septe1nber ) bi11ne11 acl1t dage11 alles 
tot dat einde gereed t e 111al,en, in , 1oege dat er 
1 I o, 11 2, 11 5 of 120 co111pag11iën soldate11 ,,rij 
zoude11 zij11 t e dien ei11de - i11tt1sschen ver,,vachtte 
111e11 de bescl1re, 1en ruiterij e11 l, 11ecl1ten - << ende 
<< dat 1ne11 111ette sel,,c sa! 111ogen 111 archeren 01n 
<< soo tot Blanc].;:enbe1·cl1 als elders de gelegen
<< t l1c),t des ' ')'andts t e besichti ge11 ende te beproe
<< , ,en de passage te ge,vin11e11 soo, 1eele eenichsins 
« 111enscl1elycl-:, 111ogelyc l.;: ende doe11ly·cl.;: es . >> I s 
dan l1et 011tzet 11i et 111ogelijl-:, 111en zou daar t,,,ee-
111aal 24 uren in slagorde blij,1en 0111 te zie11 of de 
,,ija11cl slag ,,,il le, 1eren. De afge,1eerdigden der 
stad Oostende zal 111e11 , ·erzel.;:e1·en dat n1en 1net 
Gocls l1ul p l1e11 << zeer co1·ts >> zal ontzetten , en 
,,erzoel.;:en ,,,eder t e l-:ee1·e11 e11 111et den l, rij gsraad 
te Ooste11de te onderzoel.;:en en te laten ,veten , i11 

( I J Ac ten en resolutiën der Sta ten-Generaal. Nederlandsch 
l<ijksarchief. 

(e.) Bosscha, I , bl. 314-31 5. 

hoe,1eel tijd ten hoogste zij zouden moeten ontzet 
worden. De Prins gaf ,,oor antwoord dat hij hun 
,·erzoe].;: zou nale, 1en. D e Oostendsche afge,1eer
digden , 1ertrol;: J.;:en dan 111et 300 guldens 1 • D en I 3 
september schrij,1en de gou,,erneur en de krij gs
raad ,·an Oostende aan de Gene1·ale Staten dat de 
,,ij and Z andliille ingeno111en en andere w erl,en 
bij:1a , 1e1·111eestercl heeft; hij is nu dicht bij S cl1ot
te11be1'g ; zoo zal hij J.;:01nen tot op hunne nieuwe 
ha,,en. Zij , 1roegen dus hulp. D adelijk werd er hun 
wedergeschreven 01n l1en te ,,erzoeken het nog 
t,vintig dagen uit te houden : ,vaar de krijgsraad 
op ant,voordde dat nie111a11d eene uitr !,on bepalen. 
H et , ,erzoek der Staten ,vas zeer , 1leiend ,,oor de 
, 1erdedigers, 111aar gelijl.;: een schrijver zegt, dat 
was 111eer dan l1etgeen N ederlandsche l<oppigheid, 
Engelsche da1)perheid en Fransche stout1noedig
heid , 1e1ï11ochten2

• Intt1sscl1en l, ,va111en er , 1an tijd 
tot tijd 110g steeds schepen in de ha,•en : 1ne11 zou 
gezegd l1ebben dat zij ,,oor jar en , ,001·raad nog 
binnenbracl1te11 3 • D e belegeraar ,vas reeds tot de 
kaai4, ja bij cle Oude K erl, genaderd en er ].;:wamen 
nog zesti en scl1epen binnen5 • 

D en 16 septembe1· ontvangen de Staten de 
tijding dat de belegeraar Nieitzv H el11io1id be1nach
tigd l1eeft, alsmede de Wes t- en P olderbolwe1'ke11. 
N a den Prins geraadpleegd te hebbe11, \1erzoeken 
zij he1n den gou,,erneur van Oostende hei1nelijlc 
toe t e laten de stad t e verlat en, reddende en be
scl1adigende w at l1ij ],an. Men zal nog eenige 
oorlogsschepen 1net << cl1aloupen l) derwaarts zen
den, ,,,ier ].;:apiteins dagelijl,s 111et den gou,1e1·neu1· 
betrel,king n1oesten l1ebben en handelen ,,olgens 
zijne be,,elen. D en 18 september schrijft 1nen aan 
de co1111nissarissen Mousse1·y en KIEN dat alles te 
Sluis ge1·eed is ,,oor den tocl1t tot ontzet, d ocl1, 
bij de 011zel,erl1eid ,1an den uitslag , 1noeten zij 
l1ei111elijl.;: l.;:a11on en munitiën naar Z eeland insche
pen. 's Anderdaags - het ,vas een zondag -
, ,ernee1nt 1nen dat de vij and Scl1ottenberg l1eeft 
doen springen6 en bij de Oude K er].;: geko1nen ,,,as : 
de ].;: rijgsraad va11 Oostende ,,1·aagt v\1 at er t e doe11 
st aat. K ort daarna ontvangt 1nen eenen anderen 
brief, geschre,,en en o,1erhandigd door baljuw 
Martens en burgemeester Gilli s H ora : de ,,ijand 

( 1) « Ac ten en Resolutiën van Staten Generael ». 

(2) E. Belleroche, b i. 55. 
(3) De Bonours , bl . 575 . 
(4) BI . 585 (12 september) . 
(5) BI . 589. 
(6) Zi e Fleming, bl . 576 (18 september). 

-
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is in den nacht bij 1niddel eener gaanderij Yan 
li elle11zoud tot naar de Cayepoorte gekon1en on1 

alzoo hetNieuu1 Zandhille in den rug te beschieten. 
Hij heeft ook eene poging op de Oude l{erk 
gedaan aan \\·ier voet hij legert : eerstdaags zal hij 
dit vverk vern1eesteren, hetgeen hen1 aan den boord 
der nieu"\ve haven zal brengen. Na rijpe beraad
slaging 1vordt er besloten bij Prins Manrits aan 
te dringen Oostende tèr hulp te kotnen. Zoo dit 
ontnogelijk js~ zal .de Gouverneur trachten eerhjke 
« capitulatie » te n1aken, begrijpende het Yertrek 
van al het volk, van de schepen, van oorlogsvoor
raad en « provisie », zoo niet, de beste overeen
komst n1ogelijk. Eene be'\iveging des legers zou 
van aard zijn het hekon1en ' ran een gunstig akkoord 
te vergetnakkelijken. Op 1naandag 20 septen1ber 
besluit 1nen den Prins te verzoeken \vederOH1 te 
beproeven, langs den zekersten \veg, de brieYen 
welke 1nen aan die van Oostende besloten had te 
schrijven, ter heste1ntning te zenden en, in \veer
wil der vertoonde bez,varen, het leger naar 
J)anJtne of naar Blankenberghe te leiden 0111 het 
bekon1en yan <c beter appointen1ent )) te begun
stigen. Nagenoeg alle ingezetenen van Oostende, 
tnannen, \TOl:l'\Ven en kinderen, zoon1ede alle kost
baarheden en bruikbaar geschut \verden in dien 
nacht naar Zeeland verscheept1

• Ook V\r.as Fle1ning 
den 19 septen1ber uit Oostende naar Zeeland ge
zonden geweest tnet zijne papieren en YOornan1e 
hescheiden2 

.. Het stadsarchief "\vas reeds vroeger 
door de zorgen van burgetneester Ghyselinck ook 
der\vaarts gevoerd ge,~.reest:;. Langer duren kon 
het niet. Den 19 septen1her had de belegeraar tot 
het Niet.t'l.V-Troye begonnen te naderen, c< het\\relk 
door 0ns niet had kunnen behouden "\VOrden », 

zegt Flen1ing4. De aarde l1ad nog geene yastheid 
gekregen en bovendien, door de Yerovering van 
Sc!t.otte1tbctl'g, 'vas de binnenha,?en voor de schepen 
niet n1eer gebruikelijk. Eens de betrekking met de 
zee ·verloren, alles 'vas voor de belegerden ver
loren. Er 'varen toen 3ooo nilannea in stad en 400 

vrou\~'en, zonder de kindere11 te rekenen. \ 7ijftig 
schepen lagen in de binnenhavens. 

Het duurde lang eer gouverneur Marquette er 
toe besloot in onderhandelingen te tredeB, doch 
de zoo plechtig beloofde hulp niet ziende afkomen 

(I) Van Sypesteyn, bl. I·-,5. 
(2~ Fleming~ bl. S77. 
(3) Zie hooger, bl. 
{o~ ) BL 5v?. 
(5) Brief \•an Winwood aan Cecid, 12 (22) september 1604. 

Record Office. I 

en o\·ertuigd dat de vijand '''cHicht in éénen dag 
1neester van de Geule zou zijn1

, deed hij de 
« chatnade >> slaan in de natniddag van 20 septenl
ber en ,,-erden de 11eutenant-colonel Adolf \"an 
Gelder en de kapitein Cornelis \ lan Achthoven 
na:1r Spinola gezonden 0111 o\·er de overgaaf der 
vesting te handelen. T\vce Spaansche hoofd
officieren, de l\1aître-de-Can1p De Fouricourt en 
de sergeant-tnajoor Otannez, k'van1en als gijze
laars in de stad. Spü1ola stond ridderlijk alles toe 
\Vat n1ogelijk "'as. In de hoogste 1naat eervol 
'varen de vo~r,vaarden der oYergaaf YOOr de 
veJ-dediger3. Het garnizoen n1ocht vrij uittrekken, 
hetzij OYer zee, hetzij 1net ,,~agens door Spinola te 
Yerstrekken, 1net alle Yaandels, alle ,,,.apens en 
Yier stukken geschut. De geYangenen van beide 
zijden \Verden losgelaten. De in"'oners 'varen Yrij 
te gaan \Vaar zij ,, .. ilden. De uittocht had plaats 
op 22 septen1ber 16042

• In uitstekende orde 
trokken de dappere verdedigers uit, ruin1 35oo in 
getal, 1net slaanden tron1n1el en Yliegencle vaandels, 
kogels in den n1ond, 1net alle bagage en de YÎer 
beste stukken geschut n1et brandende lonten in 
hun n1idden. De kanons van Oostende n1oesten 
naar Dordrecht geYoerd \VOrden.;. Spinola - uien 
Prins Maurits den onversaagdsten en edelsten 
zijner Yijanden heette4 - ontYing, 1net zijnen staf 
en al zijne beYelhebbers, de Staatsche troepen, 
n1et ontbloot hoofd, geene \voorden sparende 0111 

den gouxerneur en de bevelhebhers zijne hoog
achting en zijne be,vondering Yoor hunnen tnoed 
te betuigen. BoYendien onthaalde hij de hoofd
officieren op eenen prachtigen 1naaltijd. Aan de 
n1indere officieren en aan de troepen \Verclen alJer
lei verversehingen aangeboden. Na eenige uren 
rust nan1 n1en afscheid. Aan alle officieren \Verden 
peerden Yoor de reis naar Sluis Yerschaft en een 
groot getal '"agens door Spinola ter heschikl~ing 
gesteld Yan 1\1arquette, 'vien de ltaliaansche 
be,·elhehber eenen prachtigendegen a]s aandenken 
aanbood. Staten en IJrins ,,·aren het eens OJn de 
geestelijke en. burgerlijke overheden dier stad te 
benoernen onder de uit Oostende geko1nen an1bte-

(1 ) Zelfde brief Véin Winwood. 
(2) E. Belleroche deeit OI> hL 98 \·an zijn werk een oud fransch 

liedeken mede, \vaarvan tie 3" st:rophe aldus Juidt : 
(( Par un mardy à hui ct he ure 1 o·ostende tous sont sorty, I 

Emrnenant pour Ie plus seur f Leur bagaige et arm es au ss i. n 

De OJ.•erloopen gemutineerden (nouvuux gutux) had men eerst 
laten \'Cr trekken, voorzichtigheidshalve. 

(3} « Acten en Res0lutien ,, der Staten-3eneraal, 23 sept. 1004. 

(4} Van S~"pesteyn, b1. 108, 4• aanteckening. 
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naren van Kerk en Staatr. Mailliaert Marthens, 
baljuvv van Oostende, wordt in die hoedanigheid 
te Sluis benoemd\ Gillis Hora, toeziener der 
licenten3 , Philips Flen1ing, auditeur,Van der Noot, 
(rouverneur en kastelein, David Van Orleans, 
h 

,\~achtmeester4. Marquette beschonk n1en met 
eencn gouden keten van duizend guldens en een 
gouden eern1etaal, 'vaarop de verovering van Sluis 
en andere forten yan Vlaanderen n1oesten verbeeld 
,,·orden5 • 

~:indelijk ! Oostende, het 'vijd geduchte roof
nest, ,,·as den vijand ontrukt. « Springt op van 
vreugde n, zong een liedje van den tijd, « 'vant 
voortaan zult gij gerust en op U\\" gen1ak zijn, 
verlost van het rooven en plunderen der oproerige 
Hollanders ... Artesie, Henegou\\r en Vlaanderen 
verheugt u, steekt seffens vreugdevuren aan op 
velden en ,,~egen, dat allen God loYen over deze 
. . 
1 nnen11 ng >> : 

Or Flameng. sautez donc d'aise, I Car vous serez ma in tenant / 
Arepos et à vostre aise, I Car plus ne serez doutant I La vollerie I 
Et plllerie I Des Hollandais meutins, j PlusiellTS outrages I Et 
rapinaiges I Vous ont fai ct les coqnins. I 

Arthois , Hainault et la Flandre, I Bien ,·ous debvez resiouyr I 
Si debvez ~ sans nulle esclandre I Faire sans plus de loisir I Par 
Champs et voye I Les feuz de ioye I Soyent bref allumé: I De 
cesle prise 1 Tous sans reprise I Ayons tous Dieu loue.4 

Een kreet van Yerlossing steeg uit alle hoeken 
en kanten van vV est-Vlaanderen op. 

Denzelfden dag 'verden te Brugge, 's natniddags 
te vier uren, de klok der S. Donaaskerk en de 
stadsklok geloden ; te vijf uren \verd in gezeide 
kerk, in de tegen,voordigheid Yan den n1agistraatvan 
Brugge en der n1eeste schepenen van het Vrije en 
onder eenen groeten toeloop van volk, een plechtig 
Te Deu JJI aangeheven . 's Avonds, te zeven uren, 
luidden de klokken van al de kerken, ter\vijl op 
verscheidene plaatsen, onder andere voor het 
paleis van het Brugsche \ Trije, vreugdevuren aan
stoken en lanteernen rondon1 de Halle en den 
Onze-Lieve-Vrouvl-toren gehangen \Verden7. Den 

(x ) Actenen Resolutiën der Staten-Generaal. 
(2) Was in x5gz secretaris van gouverneur Norrits (Notulen der 

Staten van Zeeland, I5g2, bl. go (l4 juli). 
(3) Acten enz. << By soo Yerre als aldaer den comptoir van licen

ten (gel eet?) wordt. >> 
(4J 12, 18, 21 en 22 october. Zie ook« Het Nederlandsch lieder-

boek» (Gent, t8gr), I. b . 14S. 

(5) 16 dito. 
(6) J"\c- en I 1 cte kou plet. Ed. Belleroche, bl. too. 
(7) << Sec-rete resolutiebouc » der wet van Brugge, x585-J6 .. . , 

{o 3r3 v. Rekening dier stad, 16o4--16o5, fo 41 v. Acta Capituli 
S'. Donat1ani, 22 september 1604.- Rek. van het Vrije, I6o3-I6o4, 
fo 48 en 16o4-1605, fo 67. 

volgenden zondag greep eene algemeene processie 
1net het Hoog,veerdigste rond de stad plaats, en 
den dinsdag daarna, een groote rou,vdienst, 1net 
brooddeeling aan vijftig knechtjongens en vijftig 
n1eiskens der Bogaerde-school, tot laafnis der 
zielen der in de belegering gesneuvelde edellieden, 
kapiteinenen krijgslieden. De vigelielessen 'verden 
door de schepenen van stad en kasteelni j bijge
'voond 1 • Te V eurne \vordt insgelijks en het Te Deu11t 
gezongen, eene algen1eene processie gehouden, en 
's avonds pektonnen gebrand2

• Te Meenen zingt 
n1en den zang van dankzegging en luidt 1nen 
de groote kerkklok". De Nieupoortenaars steken 
vreugdeYuren aan4 . Ja zelfs te Rome, in de hoofd
stad der katholieke \vereld, liet Paus Clen1ens VIII 
het Te Deunl in zijne kapel zeggen, de n1are door 
het kanon Yan het Kasteel Sint-Miehiel Yerkon
digen en t\vee dagen lang I 5o kan0nschoten n1et 
klein geschut geven - iets dat hij in diergelijke 
on1standigheden nog nooit gedaan had - en 
gelastte hij Don Pedro de Toledo, den afgezant 
van Aartshertog Albertus, dezen laatsten zijne 
geluk,venschingen over te rnaken5 • 

Laten wij naar Oostende terugkeeren. Daags na 
de overgaaf -vverd er éene processie gehouden en 
eene plechtige dank1nis gezongen door de aaln1oe
zenieren van het kamp, de Paters J ezuïeten6 , die 
alhier eerst in eene « baracque7 », later in een deel 
der kerk8 , de goddelijke diensten bleven yerrichten 
tot in het jaar 1606, ~ranneer de Bisschop Yan 
Brugge de kerk en het kerkhof k\van1 \Yijden en 
« reconcilieren9 )>. Er bestaat nog een zilveren 

(1 ) Acta, 24 september I6t)4 · 
(2) Jaerboeken van Veurne en Veurne-Ambacht, IV, bl. 28. 
(3) Histoire de Menin, door Rembry. II, bl. 3xg. 
(4) Rek. dier stad. I6'>4-I6o5, fo 34. 
(5) Rijksarchief, lias~f:t van october xSo4. Brief van Don Pedro 

de Tolede aan den Aartshertog, 25 october 16u4 en Kladde des 
antwoords der Aartshertogen {5 november). 

(6) De Bonours, bl. 597 . 
(7) De tekst eener notariPele acte, verleden den 3I mei 16'1.7, 

luidt: « alsulcke partyen Yan huysinghen .. .... staende in de oude 
« stede van noorden palende aen de rcmpaerden van diere, ende 
« van zuyden aen de baracque ter reductie deser stede de kercke 
«van de patres Jesuiten geweest zynde ... » 

(8) Rek. 1607 : « Anderen ontfanck gheprocedeert van de 
« verpachtinghe van het een deel van de kercke daer jeghen
« woordelick den deken ende pasteur deser stede inne woent, by 
<c de paters ,·an de societeyt J esu verlaten t beurlied er vertreeken 
« vut Oostende ». De rekening van het volgende jaar spreekt van 
de « capelle » der Paters. 

(9) Fo 43 : « Ander vuytgheven extraordinaire van oncosten 
« ghedooc-ht ende ghesupporteert ter compste van syne Eerweer
« dieheit van Brugghe binnen deser stede tot wyden ende reconct
« lieren de kercke metten kerckhove naer de reductie derzelver 
« stede ende anderssins ». De stad bood de Paters, ter gelegenheid 
van hun vertrek, een banket aan. 
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beker ., op de buitenzijde van den\\relken het plan 
der belegering en het volgende opschrift gegra
veerd staan : « Oostende, Belegert bij den Aerts
« hertoge Albertus den 5 juni r6or -I- overgegeven 
(( den 22 september 16041 ». Het aandenken der ge
beurtenis van 22 septetnber 1604 \Verd vereeu"\vigd 
door eenen « ommegang >> of processie, die te 
Oostende jaarlijks op den verjaardag der overgaaf 
uitging2

, tot en met het jaar 17973 • 

Den 3 october r6o.c1. kwam de Infante Isabella, 
I 

door het kanaal, te Oostende. Markies Spinola 
bood de Aartshertogen eene prachtige collatie 
aan. 's Anderdaags - eenen zondag - werd het 
geheele leger in oogenschou.\v genon1en en eene 
herhaling gehouden der voornaamste belegerings
\verken en krijgsoefeningen. Men verhaalt dat het 
aanschouV\'en der geruïneerde, vormlooze stad, de 
prinses tranen ontrukte4. 

(1) In bezit \'an Mr 1. Van Iseghem. 
(2) Rek. r662, fo 54. - Ten jare 1673 besloot men die processie 

te houden op den zondag na den verjaardag. 
(3) «De kerkwyding zynde den verjaerdag op denweleken deze 

« Stadt overgegaen is acn de Spangn1aerds die solemnelyck is 
<< geviert geweest en waermede de ministers van den Godsdienst 
« hunne bedieninge hebben moeten staeken als niet gedaen 
«hebbende den eed ingevolge de wet. n Pro memoria op het 
resolutiënboek der kerk, 25 september 1797. 

(4) De B0nours, bi. Sg7-Sg8. 

De zee, de wind, het zand 
Bevochten, saam gez\voren, 

U\\·e eerste grondlage, en 
Wanneer zij, afgemat, 

U rusten lieten, schoof 
Het krijgsgeweld in toren 

En maalde, fijn als meel, 
Uwe felle schansen plat.x 

Beroerten en oorlog hadden de andere steden 
in haren handel of hare nijverheid hard gekrenkt, 
Oostende lag plat, het Oude Oostende \Vas niet 

• • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 

Doch wat was er van de vroegere be\voners 
geworden? 

---·-------- - -- -------

(1) Guido Gezelle. · 
(2) Er stond een opschrift op den sluitsteen der westpoorl, 

gebouwd in 18rg, hetwelk luidde aldus ; « Dum anno 16ox, male 
munita urbs, triurn annorum et ultra, obsidionetm) sustinnit, qttid 
a recentiori et longe fortiori munitione expectandum? » In het 
Vlaamsch ; « Terwijl de stad flauw versterkt, ten jare x6nr, een 
beleg \·an drie jaren en daarboven uitstond, wat is er te 
verwachten van de jongere en veel kloekere versterking? » De 
latijnkennende Oostendenaren antw")ordden daar spottend op ; 
<< tribus diebus » (drie dagen). 

• 



VIJFDE HOOFDSTUK 

es ae 

't Was in de eerste dagen van de n1aand October 
1604. Een paar weken geleden stond te Oostende 
alles nog in vuur en vlam, 't was al geschut dat 
1nen hoorde en zag. Nu echter heerschte eene 
doodsche stilte oyer de stad of liever over dit 
kerkhof~ slechts onderbroken door de eentoonige, 
klagende sten1 der zee die nog altijd, gelijk voor 
honderden jaren, toen de eerste dijken haar geweld 
betoomden, wanneer Oostende ter nauwer nood 
de naan1 \Yas Yan een eenYoudig visschersdorpje, 
de hinderpalen welke zij ontn1oette beurtelings 
streelde en tergde ... Keeren '~'ij onze blikken naar 
de haven : zie daar kon1t een schip binnen. V/ at 
voor een schip is dat? Waar kon1t het vandaan? 
Welke aantrekkelijkheid n1ag eene vernielde en 
verlaten stad den zeevaarders die het draagt \Vel 
inboezetnen ? 't Was l1et ee1'ste vaartuig dat sedert 
de overgaaf der stad Oostende binnen hare haven . 
zeilde. De kapitein van de c( z,vaan » - de naa1n 
van het bedoelde schip - heette J er oen Leeuwe: 
een naa1n die niet vree1nd klinkt. Hij ,, .. as imtners 
bekend alhier in vroegere tijden, onder de be,~oners 
der stad, voor de belegering. Zekere Gillis en J er oen 
Leeuwe staan als weerden of reeders ter vissche.rij 
voor het jaar I 577 aangeteekend 1 • Welnu J er oen 
Leeu\ve \vas de zoon eener Oostendsche familie, 
die t\vintig jaren vroeger, toen hij nog maar een 
tienjarige knaap '~as, 1net hem de stad gelijk zoo
veel anderen, ten gevolge der beroerten verlaten 

(1) tPondgeld) : <<Van Gillis ende Jeroen Leeuwe over heurlieder 
« visschere ontfaen twee ponden neghen scell. een gr. valet 
« XXIX [ IX s. » 

• 
en tn OOP • 

hadden. Sedert dien tijd hadden zijne ouders zich 
in de scheepvaart op Oostland begeven. Eene be
smettelijke ziekte hád hen van dit leven gerukt. 
Maar hun zoon had Oostende, ·zijne n1oederstad, 
niet vergeten. Twintig jaren lang had hij de hoop 
gekoesterd dezelve terug te zien, toen zij weder 
onder het gebied van den katholieken vorst zou 
gekon1en zijn, aldaar eene echtgenoote te netnen 
en zijne dagen te slijten in de stad \Vaar hij ge
wonnen en geboren was 1

• 

Ach! welken droevigen indruk moest het gezicht 
der ~'erwoeste stad op hem niet teweegbrengen ? 
Daar zag hij, on1 ons van de uitdrukkingen onzer 
eventijdige stadsoorkonden te bedienen, niets dan 
c< vague >> erven, barakken en hutten\ vervallen 
en <c geruïneerde >> plaatsen en huizingen3 • De stad 
was ten gevolge der langdurige belegering niet 
alleen beroofd van al de huizingen, die meestendeels 
afgeworpen, afgeschoten en <c der aerden ghelyck » 
ge1naakt waren, n1aar tot zulken staat gebracht, 
dat men bijna geen spoor kon bespeuren van den 
stand der gewezen woonhuizen en van de ligging 
der gronden en er,Ten : men zag niets anders dan 
<c daelynghen, berghen ende sterckten » door den 

(r) Rijksarchief, brievenbundel oct. 16u4 . -Zou bij de persoon 
niet wezen waarvan spraak in de kerkrekening van Nieuwpoort, 
jaar 1604-S (ontvangsten vanwege de visscherij 1 : << J acob Clou 
O\·er Hjeroon Leeuwe? >> 

(2) Haestens (re uitgaaf) bi. 162. 

(3) Register der schepenkamer, eerste jaren na de belegering, 
passim. 

(4) Stadsarchief, register van gifte:p, r6 r r- I6I3, fo 83 v. (6 nov. 
I6I3). 

I 
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}Jieter Frutier en J acob Calu,vaert d e jonge\ 
,vi C)ns vader, JACOB CALU\VAERT, evena ls DAXIE L 

C \ LU\VAERT, a1nbtel ijke betrekkingen in d e Yer - I 

d edig ing de r stad Yervulde : d e eerste \Yas kapitein, 1 

d t \veed e be\vaarde r van h et geschut . B e ide I 
\Verden d oor h et vuur d es b eleger aars ged ood . I 
\~at \Vas er yan a l d e ande re gc,vorden , v an d e 
KrE~S , de \ TELTERSE:S, d e LAi\IPSI XSEX en zoo 
voor t, ' vier n an1en \Yij h ooger alle oogenblikken 
hebben aangetroffen?\\' a ren z ij 1nisschien gesneu
veld op clc \vallen hunner s tad gedurende d e 
l>elegering, di e zulk een en schrik van Inensch en 
levens gekost h ad ? Hier m oeten \vij een oogenblik 
naar het beleg t erugkeeren . C .-A . \ "an Sypest eyn 
~eeft op bla dz ijde 1 26 v an z iJn \verk eene n aam
lijst \'·an J78 hoofd officier en en kapiteinen die aan 
de \·erdccli g ing d eel n a n1 en . In die lij s t vinden \vij 
cl e na1nen van acht O ost endena ren of p erson en die 
als zul ke t en aan zien hunner na n1en schijnen t e 
1noetcn gen o1ncn \Yo rden . H et z ij n : J acob en 
l a ni el C a lu\Y aert, r eeds genoen1d\ ;\ficolaes 
'linckaert, J an C orneliszoon , c;errit Corneliszoon 

de jonge, Aclriaen KIE~ , Aclriaen L e\ve (L ecU\Ye ?) 
<:!11 :\JC.\ SJ US l~IE~ . l)it get al is zekerlijk niet 
g root. l-1· lcn1ing geeft, Yoor de 1naancl j uli r 6or, de 
n~unen , ·an ycr sch eidcne burger s a.an di e in hunne 
huizen d oor h et geschut van den beleger aar \Verden 
d oodgeschoten . ()nder die na1nen \' inden ''"ij die 
van .-tl d r iaeu l{I EN , zoon van Cornelis J-(icn dj e 
in het jaa r r6oo b urgcn1ecsle r \Vas , en Yan Bertoi
JJh'ells 1 husseu, « een e rlic ~nde go et borgcr » , 

ig :\ naar van cene n rijken s pccer ijcn"·inkel · . D e 
ges lachtsboon1 ()livier s !)preekt van C haerlcken 
Ot lVI ERS (·;· I 6o_) , en hunne 1noc<.lc r, ::\I aeyken 
1 )at :-. ns (·;· 1 1o:~), oYcrle<.lcn in de b '\ ! ~gering . De 
,·ade r d r t\Yl' • ecrs tge noetnd ·n, de I>c~n~i onaris 

()LIV IEHS , \ Va te ()ostende O\ c rle dcn d en Jo oog~t 

I5l)u~ . 1 · s ·br ij \ r van het J ) uit~ch v ·rhaaP en 
• 

na h en1 1·1 a t n (> .z ggei1 dat 1net het beleg de 

{ I ) \\ cts re-g ist "rs , pass u1:. J!.ers t genocmde werd g eboren omtrent 
•551. Vóór lc her lCl lcn leeftie hier een bro uwer Frans \ Vilzoets 

hek. 15.19· fu 47). De d rdc was van ' t jaar t 5:t9· In cene ac te van 
_ J juli 1 J07 noemt men J anssonc ,c'l\'ncrt, g ewezen poorter. 
gcb 1 n in t 553 ent en t ~ ~tcupoort wo lllil -- hti~. 

t- ) Flcm ing, hl. 3 ··l· ·I Lt . • p 5. l6 . 1 

(3) BI. 175. I 
( 4) Een ander oud poorter, Joos P arent, O\'Crleed o mtrent 

9 ma nd n \'OOr lc over~(] af lt.t ' te ,. n 3l oogst t6<q vcrleden 
,,~ r de s he pen n dezer .., taJ •. 

(5) F v -· 
l) 131 . 4. Z 1c o k Fletning (hl. 70) die alleenlijk v n h et \'er trek 

à r \'rouw n en k1nd eren gewa .,.. 1na kt. 1 en ?.7 no\•en1ber schree 
burgeme ter r , an d e Staten , ·an Zeel n d u pens 16 'H~es-

J.anderen w nnedc d e s tad bela.l w (No tu len. I 6o t bl. 3gg). 

1neest e in,,·oner s naar K am phYehr (K ampYeer) in 
Z eeland Yertrokken, zood at er alleenlijk ongeveer 
t\veeh onderd huisgezinnen ov erb leven. 

\~reinig of niet s pleit bij gevolg ten gunste een er 
\Yerkza1ne deelneming \vegens d e O ostendsche 
b urgerij in het algem een, noch " ·egens de voor
naamste fa1nilien on zer s tad in h et bijzonder, aan 
een e verdediging die overigens - en " ·el Yoor 
naamlijk in zulke omstand igheden in \vëlke h et 
b eleg van Oost ende zich Yoordecd - h et \Yerk is 
niet van Yreedza n1e burger s n1aar van goed 
geoefende en \Yel ingerichte b ezettingen . Eindelijk 
t oen d e st ad z ich bij v erdrag aan Prins Alb ertus 
o , ·ergaf, Yer gezelden d e gebleYen burger s , ''"elh cht 
tneest zoetelaars, d e bezetting . 

D e uit\,·ij king d er O ost endena ren d agteekende 
echter van veel vroeger nog en had geenc andere 
oorzaak d an d e r eeds hoogtr b eschreven 1 t oestan d 
\Vaar d e b evolking v an Oostende in verkeerde , 
t oen die st ad, na de bevredig ing Yan Vlaander en, 
onder het gebied bleef d er \ 'er ~enigde-Provinci ën 

en van h ar e b ondgenoote , d e koningin v an Enge
lancl2. Verval v an vi ssch erij, \Yanbestuur, ''Fanor
d elijkhcc.len door d e bezettingssolda tcn gepleegd ; 
v erandering d er stad in cenc echte vcrblij fplaat s 
van YÏJ andclijke soldaten en r oovcrs , di e het r eed s 
ycr a rn1d Ginliggende b ijn a t ot ecnc \VoesttJn tnaak
t en, en dit \vel op d e aanhits ing der a fge':>cheiden 
provincien die uit d e Yoortzetting der v ijandelijk
h eden in \ laanderen rechtstreeks en onrecht
stre ~ks haar voordeel trokken, zoo de Sta ten Yan 
Z ech1 nd het onbe,vimpeld b ekcnclen 3 ; eind lijk 
nog < lc vrees Yoor ecnc belegering, \Yaarn1 )de 
O ostende tneer d an eens bedre ig d \vcrd : a lles 
\Verkte te za1nen o n1 de in,vone rs aan t e zetten 
hunn ~ stad t ~ verlat en n naar ·en vr ecdzatn "r 
oord te t rekken : i "ts dat \\ er kelij k, zoo \vij r ·ctL 
gezegd h 'b ben, p laats gre ·p, to t d us verr · <lat 
n1en op het t ijclsti p der belegering h ier a lleenl ijk 
.zoo iets a l~ z :..s honclercl in \YOner s n 1 e r tc lcle4, een 

- -
( t ) Bl. -z33-7. 
(2) l)e a e te n van overdracht van hu i zen en en .. en in h et Vrije, 

namelijk in de nabijheid ,·an ÜO!:i tendc g elegen alsook d e liggers 
krielen \'a ll <c geru ïneerde » of« \'Cr vallen ho fs teden » en d ergelijke 

uitd rukkingen . 
(3) Ztc hoog,er bi. 249. « Ende wa nt w . L . wel i bew ust clattc t 

c< verloop uyt a ndere pro\'intien henvaerts ov lltr I is een van de 
<c meeste \'Oordeel en daer by a lle dcsc eyla ndcn door d'oorloge zijn 
<c gebeneficeert g eworden . zoo ' t ve rmenichvuldig en van den 
<c volcke als ,·an neerin«e; daer o ft o nse m1ddelen van contribu tieu 
<t zoo in jmposten ab ' 'an de land tpachten ende a n dere, zoo 
« rede hek g eworden zyn. D (~otu len 159I, ~~januari, OI. 21 - 2 2) . 

l3r ief a n Cooper . 
4 l De Bonour I bl. .p. 
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cij~er dat nog redund v.rerd door het ,·ertrek der 
meeste overgebleven inv.·oners n1et den aanYang 
des belegs. Onder de omstandigheden die ook tot 
d]e uin,~ijking ''raarschijnlijk hebben bijgedragen 
moet n1en de besmettelijke ziekte rekenen. De 
vrou,,- van F1'a11s J1"ilzoets- dev,·elke Yoor eenige 
dagen naar Holland vertrokken '~;as, 0111 de geYol
gen te vermijden Yan eenen t,i\·ist n1et de l'ij hen1 
gehuisYeste soldaten - OYerleed aan de pest, 
gedurende zjjne kortstondige af,,·ezigheid, in den 
loop Yan I583 1

• Jeroen l..,ceuwe, de jonge schipper 
wiens lotgeYallen de lezer reeds kent, verklaarde 
jn zjjn vertoogschrj ft, dat zijne ouders tnet hen1 de 
stad Yerlaten hadden, on1streeks het jaar I S84, 
01n de "'\\rreedheden niet n1eer te n1oeten aan
schou,~.ren, 'vel1·e de soldaten der bezetting de 
]' atholieke geYangenen deden ondergaan. 

J~n \\·aar trokken de Oostendenaren heen, zal 
n1~n natuurlijk Yragen? \1\iat is er Yan hen ge,vor
dcn? I-lebben zij iets hijzonders Yerricht? Besta:an 
r nog afstan1mel1ngen dezer aloude geslachten ? 

Slechts op de eerste dier vragen verschaften ons de 
geschiedschrijYers en de Oostendsche oorkonden 
een ant\\~oord en dan nog n1aar een oppervlakkig 
ant\\roord. \~lij hebben den naa1n onttnoet Yan 
Veere in het Duitscb verhaal der l)elegering, als 
de plaats \\7aarheen onze landYluchtige burgers 
trokken. \~at de oorkonden onzer stad aangaat, 
\vij bevinden dat ten jare 1612, den 26 nov-etnber, 
de schepenen van Oostende de toelating heko1nen 
hebbende de gronden te verkoopen '"·elke de 
eigenaren niet liet ~n betin11neren, de.zc acte be
kend deden 1naken onder anderen c< in Zeelandt 
daer vele Oostendenaers he1nlieden nu ter tydt 
zyn houdende2 >> en dat zjj drie jaren vroeger (16og) 
de oude stadsarcl1jeven te \ilissingen en te 1\1id
delburg zonden halen~ . l\1cer vonden "\vij hier te 
lande 11iet. Alleen de archiev n van Zeeland, vcr
Jnoedden \\'"ij, '"'raren in staat de ge,vjchtige vraag
punten, die ' 'vij hooger gesteld hebben, te beant
\voorden. 't Is daaron1 ook dat '"rjj ons voor enige 
jaren (1888) der,,,.aarts bega,~en. '"'ij haasten ons te 
zeggen dat 'vij in onze y"er\\"achtingen niet zijn 
teleurgesteld ge,\·eest. \\Tij lJezochten de stedelijke 

(1) Stadsarchief van Oostende, vegister ,.an staten van goedelien, 
x6o4-1627, stuk ''an 31 januari 160 ·• 

(2) 1\.amerboek der wet Yan Oostende. Stadsarchief. 
(3) Zie ho0ger bL 12. 

en kerkclljke archieYen 'yan ~ifiddelburo·, \~eei·e en 
\

711ssÏ1Igen. \ T errassend 1nocht Yoor ons het fei 
heeten dat de eer. te bevoegde persoon dien ,,·ij 
met het doel onzer opzoekingen aldaar beken 
n1aakten, langs de n1oederlijke zijde Yan eenc dic1 
uitge,,-ekcn Oostendsche ge lachten afstan1de. H 
,,·as de geleerde be,,·aarder der ProYincialc 1\r
chieven te 1\1iddelhurg, heer J acob Yan \ 1isYlict, 
die ons hulpYeerdig ter zijde stond, doch nog 
tijdens ons ,·erblijf jo\~ aleheren door eene ziekt~ 
''verd aangetast de,\·elke hen1 na drie 111aanden ten 
grave deed dalen'. J acob van \Tjs,"liet, aan \Vier 
gedachtenis ''rij hier dankbaar hulde brengen, ,,·a .. 
een afstan1n1elincr Yan Egbert Yan \lisYliet, gchu,vc 
met 111 ayken ÜLrVIERS, dochter van heeltneestel 
Ouzaer ÜLIVIERS, gel oren te Oostende den Ir 

februari I56g. J_,aatstgenoenlde ,,·as een der zonei 
Yan pensionaris J ACOB ÜLI,TIERS. lVIeinard Egherts 
zoon Yan \ 7isvliet2

, afkon1stig Yan Gronincren, 
Yestigde zich tegen het laatste der X\ Je een"· t 
\ Tlissingen. l{orten tijd na zijn hu,,-elijk Yerhuisd 

hij naar Ve·ere·;. Aan J acob Yan \ Ïs\'liet hadden "·ij 
de 1nededeeling te clanken van het in zijn gcslach 
nog steeds be\\~aard gebleYen n1erk,\·eerdig fa1nille 
boek dat onze lezers reeds kennen. De leden d r 
fa1nilie ÜLIVIERS, ,,·ier bekende geslachtsboon1 
1net het ejnde der jaren ,~eertienhonderd aanYang 

nee1nt, Yestigden zjch in N oord-Kederland, op 
verschillende plaatsen, zooals \.lissingen, \ 7 eerc, 
l\1iddelburg, llarlingen jn Friesland4. 

Een] ge Oostendsche fa~11ili ·;n ble,·en in :1ct land. 
N anJen Yan Oostendenaren ontn1oet n1en te J~rugge, 
,,·aa1· Coruelis KIEN, zoon ,·an l\1art1n, en ge,vezcn 
burgenleester 'van Oostende, re ds ]n I S84 zich 
vestigde en in I 586 den eed Yan poorter aH egde·:; ; 
te N ieupoort, nan1elijk de l\1EUNJ .. ·cKs, ,,,.aarvan 
verder zal gesproken ,,·orden; de COLEN's: Piete1' 

---

(1" De doodbrief draagt de dagteckcning van 3o decc"mhcr 1888. 
(2 ) N a.gtglas (Lc\ cnsberichten van Zeeuwen . 
(J ) De naam van dit gcslac.ht wnrdt door~ 1agtgJas afgeleid van 

djen van het dorp Jfisvlut, in het \\'estkwartier ,·an Groningen 
gelegen. 

(4) Te I-Iarlingcn: Juonittw$ en Adriatn Olivitrs. Zie hoogcr 
b1. 16g. C ornelis. tgeboren .W Oostende in x56o). zoon \'an Jacob. 
ovcrJeed te :h1.idde1burg en werd in de u oude)> of" S. Pjeterskcrk n 

begra\'~en. -Tc Vlissingen werd,cn beg:ra\'CD : Jacob (T 2::: jan. 
I6o3J, Jeronimus ft 10 jan. J625J, Cornclia (t 25 febr. J632J. Tc 
Veere onhtangt, den 9 maart I5go, een Jeronimus Olh·ier het 
peorterschaJJ. 

(5J Poortersregister van Brugge, t53o·J58S (stadsarchief), fo 74 : 
« Corne1is Kien, filius t.1artins, ecrtyts burgmeester \·an Oostbende 
(( ende hier twee jaren gbewoont hebbende, dede eed aJs poort re 
c.< den XV'"n februarii J586, pr-esent d heercn Jan Van .. ïeuwenhn\'C 
u ende Zegher Van Male, soepcnen. » 
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Colen, zoon van Onzaer1
, dien '"ij in juni I5ïg 

h ebben zien \Veiger cn v-an d en schepenenr aad deel 

te tnaken, en die Passchynken, doc hter van J an 
1 J~Jnee ls hu"·de 2 

; de Got'aerts' 3 ; te ~\arden burg : 
rl(! 'vedn\ve van Cornelis l/ erdieux-t ; te I~amscapelle 

hij • ieupoort = A driaan KIEX, zoon Yan Jacob 
J{ rE. ·5 ; te i\nt,verpen : cle I/ er helleu6 • 

( Jncle r de hie r t e lande ge bieYen (Jostencl~che 

fa1n ili t·n 1noet ook di egene begrepen \\'Orden Yan 

l,croy, ·en naatn die door de rol ''"elke griffier 
.. 1 CAS T us of N ICASI~ LEl<.OY 7 tijdens de beroerten 

\'Crvulde, van de geschie d eni s Yan ()os t ende in 
dit tij cl vak onaf~chcidbaar is . In I 58g \vas deze 

l ~ t at st · nog in leven . ZiJne ,\~ed u " ·e , Cornelie 
r ·hri~ tiaen s, en h ét.ar zoon, 1\nthoni s !.Je R o_v (sic), 
e< poorter~ ,·an (Jostenrle » , ve rkoepen YÓór de 

sche pen en \'an h ~t \ Tri Je Yan Brugge, den 4 sep

te tnbcr 16128 , aan Coruelis J11uenynx (zie Yerder) , 
· )ne aflosbare rente Yan 4 L- 5 sch . groot en 's jaars, 

d ~n p nning r6, bezet op drie van vier cleclen 
t'CJH ·r (( gcrui'ncerde>J hofst.ede te ("lctnskerke. J)oor 

d e act· \'an verkoop \\'Crd ·n t\vee andere r enten 

vt.rnietigd, \'étr1 7 oogst I S87 en 20 juni I 58g, doo r 
r lCJ\ S J s I .- l!.HOY t en bat. van c·ornc li s :\fucnynx 

t~ n J acq u ·1nyn<: .;\l uenyn '\,dochter vanJan, vcrkot ht. 
])Ît gcs l tcht 'vas lJ11jkbaar uit 17 ransch-\ laanderen 
afkun1stig. \ans tippens\Y( ·crdig achten \\pij het, 
dat d · s t run vader der h ·ren I .,are y , van tleze 
s tad, di e, gc.bon .. n t · l<i h chourg , keurbra :.der 
van V urn ·- \tn ba ·ht " . ' rd in 1 )31 , ook d ·n toen 

' 

hi r· r nog a l gt>bruiktt'n YO<>rn aan1 van r\.·ïcai .. 'iC 

(Ll' ruy) d ro g<~ . I YOornaatnsll' ui t'v ij kingstroon1 

{ 1) Vtdgc•n at•l \'all 9 ~c.pl. 1 5Sl, vcrleden voor den mag-istra~l 
\\lil ~1 ·ul'ont t , \'Crkoop t Om. "o lcn aan .\nl. t\J ucnynck een sch1p 
met to :~lJcholtt h'n, 

~-=) ..., t.1, l-.an.: hie h ! l31·ugg"' . r •g-. n•· 16 .. Hg, t0 ll v. A cte \tl.n 
, 4 , pa1l 10 1-J.- maer cJien had ~Jaykcn, fa }wob Bonhacrts 
g ·huw l. wf'duw ,·an Adria ."'n Kycn ( Ib., H g-. n~· 16..!1 , fo 21n v.J. 

(.3 'ltw ~tuur Guttatl I. g 1 . 111 1 553, k tn t \'( r 111 "ene act · van 
"l JU{\ t n7 , wel r •g •~t ·1 • \'a n n!i tcndc . J aqucmyn kPn. dochter 
,, n .\ndn" l llll·n; ,Lil, zijn wl) uwe, \Crk •)}H 1 n 1 juni 1 >I3, 
.! J .z ge.·m ten l.tnd l~l~t.Ll '"nhicfte Brucrge, r g.n• IÓ'li g, fu 3 v .. 

r 1 \l te• 'caleut'n ' 001 den mag Jstraat van o t~nde, 1.1 sept. ~ 6r 3: 
,~ J· "qu myncl en V,nh.l Fà nh ~r~~c. weduw • \Hn antelas \er 1 u.x, 
.. ~~~ tyt g ·woondt h ·bi ndc 01nder ~tedc ,.c1n o t na" )l •• 

5) \ tl v"ul 7 dc\~emb r uuJ, ' oor denzelden ~na~p-lraat 
\ t•tl û ll. 

) \ t\lgt•n et')ncn in on k rk.u c hi c hcw,L r lcn r nlel>rief. .. ~ctc 
\. n , c-t~, up "' n •r H'nte door J. q u \~: n zc,•enhoven en ~ Lhc
llllC dntht r '~ n Andn ~ V"'rh 11·. ZIJ ne 'r mw - ma~trt 1620L 
1 h :theth \'uh·ll." dU\\C\ .. lll er tveno mdc, w ondete \hs-
tngen an 1 •4· 

7 11 U\\ d ·m 1•tlta Cln zst 1 UIIS, [1 Hul r ht en ;c rgar~ta 
l an "J('Jl • Z&JU \ uier uy hu\\ de "'ol nel Hl rl n, \ tlJl 0 Stcnde, 
T"' }'1 tel. 

(. ~\ L.lt r htd te Bt "''re, re r, nr 10.!1 , 4 f). • • 

1 hl\\ 1 J' ~ nn. Bruull.t ·rd 111 1 , Wel 
1

hlJilhJk te I < lllnck-
h ,, t•, " 1 r hu nnc ll kan eren "' b 11 n lJn. I· n n · I... --roy 
" , pt ter nl I .lnuh Hl l 6 . l!.l'n .... b u nnc 1.. r y huwd 

er nH.' o 1'1 ,mp i~ 1 5, te Htu c In 17 " rJt eert e 
Jl L1\lll J.. "''I (1 lnl ·)~.l OUU t UU~ ll 1\lf r 1779 l'es hre\ en. 

richtte zich noord,Yaarts, natnelijk naar de Zeeu\v
sche steden . 

H olland en Zeeland \Yaren Yoo r d e Oostende
naren geen e onbekende oorden, noch hunne 
in,voners een onbekend Yolk . Oostendenaren en 

ZeeU\\·en kenden d en strijd tegen de z "egolY\..:n ; 
de eene ZOO\Yel a ls de andere Ie :. fden Yan de zee 
en de gen1eenschap der belanu·en gaf, zoo \YÎJ 

gezien hebben, meer dan een~ tot bijeenkotnst \n cl r 

afgeYeerdigden Yan :\oord en Zuid aanleiding' . 
\~lij zullen beurtelings d ~. C os te ndenaren en 

tle afst an1n1elingen d er voornaatn~tl\ uitge\Yekene 
Oostenclsche fan1ilien volgen te l\f ieldelburg, t e 
\ /'cc re en t e \ lissingen . ()pzoekingen in a nde re 

:\ ederlanclsche steden zooals 1\rncn1uiclen, Brou
\Yers haYen, .. \1ns terda n1, hebben 1 n dit opzicht 
gcene uitslagen geleverd . . \lleen t Zierikzee 

treft 1nen den naan1 aan van J?e1ueus Crij"nse Yan 
Oostende, in het poortersboek op 5 decetnbcr 
I5g6.! . Tussc hcn I 586 en r 6z3 onttnoDt 111 n le 
natnen van' i<: r en d ertig Oostl'ndschc fan1ilil:!n di 
zich t e ~Iidclelburg3 111 :.tte r\\'OO n v :.stigcl ·n. I)L' 

reeks 1> gint, in r 5Hb, n1et d e n naan1 Yan Jacob 
f hyss, schipper . ( )nder cl · n1ccst he 1 ende heb ben 
,yjj CoR~ELIS ÜLIVIEHS, kuiper ( I- decetnl>cr 

• 

I 5gJ), GILLI l3uS""ClloP, ko >ptnan (g 1naart r5gc), 
l .JI E\: E~ I ... Al\IPsE~, koop1nan ( 2 > april I 6o5) , I-I UY

BHECIIT J)E H AZE , kruidenier (~2 nov tnbe r I6o5). 
1 eze laats te na::un \vas se( h ... rt c.ne l U\\' te 

) s ten de hcl·cnd-t. I-I ubr ht ] I-I azc , van ,,.i 'll 
:\en 1 >ri ~r in on~ ~tad~arch i ef b ·~,vaard 1 igt 7 \\'erd 
Ir \boren te ()ost~nd r:\ t :'\n jar . I 5 3, van J acoh 1 )e .. 
I-Iaz ·, zegt de gt slachtsh >0111 5, d och \Vaar sch 1]11-

lijk ·r vt.1n Jlubrecht, \\" t~ rd in IS ~><>, ·n J osina 
o t s van Zandvoord · , h tl\ v d c te \ Te · .r · , cl · n 2 > 

juli 1 u5, .l .. ~uHl ken\\ aU\ , ·n uv ·r l ed d ·n I >juli 

1 3o. Zijn br >c:.ch::r, I·ra1H. is JJ Il az ·, gelJu ren in 
• 

laat terent tnd plaat in 15 5 hu\vd ti 1-Iaarl 111 

(-0 SL'} t n1h r I ) . \nn k ~n \ ~ n \\i .: l. .. ·r Jl u
bre ht ~n I:; ranç i_ 1 · I-J az , << c:r \ ro · l rs, \v·on nd 

• 
t ~fild ll urg», verko 1 en v or sch p nen 'an 

(I) Jn den lo 1, der ./Vr t!Il X \ I" eeuw ·n (\·an 1 .!O tot t56o} 
kweLm n nng \eer 1J4 per ·c.men, \'c n c.ltJ noordsch ~ pn VUl< Jt;n der 
~cd rlandên h rkomsu ,. • ztch al p orters te • ·, ·up JOrt lat ·n 
U} chnJ ,·en (' olg en het po rtcr boek d1cr tad . 

2 ) !lede r.ehn T van f. \ ermey, hur ·meester \,ul Z1 rtkzc . 
t3) H kemng n dter stad Rubnek v n ntv ng t "n \'an h ·t 

p rt r r ht . 
( ) Her. 373-5. (H k. ,·an tSo_), 0 I cc.\ ri en t n K lnacr •. 

u 1 d acta hebben c \3D h ·r. r1atn De /la·t. t n h\c \' n 
cc Jlu(nJCtt Dt1la:t. rch 1 u Jn 1 t r \' n Stn te delt •\ie 
u ne ten Gi n(c (2 l r. 's jaar . 

(5) •ot ren cl aant ck ntn en w I\\ tU n I rncd e f .. 1 o:r 
L \ n Bru k n Fock, te 1H:Idel urg.- Zte h r 11 J 1S. 
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't Vrije, den 20 april 1617, aan ·J or Jan De Croes,. 
te Snelleghetn, 22 gen1. 24 r. land te Oudenburg, 

' 
<< het groot ende cleen speclmansgars » genoen1d, 
hun toegekotnen door den dood van J osyne, doch
ter van Anthonis Visch, \Veduwe, eerst van Aernout 
Zoets en vervolgens van Miehiel Goissins 1

• Hu
brechts zoon, J acob De Haze - die Catharina 
Velters huwde- 'verd burgemeester van Veere 
(t 12 december 1647). Dezes zoon, Adriaan De 
Haze, \vas een dapper zeeman, << een fiere leeuw 
in 't Britsche zeegevecht2

• » Bevelhebber van vijf 
oorlogsschepen, die de zoogenoemde Sn1irnaasche 
vloot van 34 rijkgeladen koopvaarders ten geleide 
strekten, en aangevallen door elf Z\vare Engelsche 
oorlogsschepen (23 1naart 1672), otnstreeks het 
eiland Wight, d'\\'ong hij door eenen hevigen strijd, 
den vijand te deinzen, a1hoe\vel met een Yerlies 
van vier schepen vO'or de Nederlandsche vloot. 
De gezagYoerder werd tegen het einde van den 
strijd door eenen kanonkogel doorlelijk getroffen3

• 

't Is ook in de hoofdstad van het eiland Walche
ren dat een tak der \velbekende Oostendsche 
fan1ilie MUENICX zich vestigde. Den juisten graad 
van bloedYer\vantschap die tusschen dien tak en 
de andere MuENICXEN van Oostende bestond, 
zooals namelijk CoRNELIS, lid van den Grooten 
Raad yan Mechelen, en zijne zuster Elisahelft 
MuENICX4, kunnen \vij echter niet bepalen. Wat 
zeker is, is dat een Cornelis JJJ uenitzcx, dezelfde 
die later in de straks gemelde acte van 4 septeJn
ber 1612 als « coopman binnen Middelburch in 
Zeelandt » yoorkotnt, aan eenen poorter van 
Oostende, Nic. Leroy, den 7 oogst rS87, eene 
rente koopt, en dat een Cornelis 1\1 uenincx, «woon
achtich binnen Zeelandt », ten jare 1614 eigenaar 
\Vas van 3o gen1eten land, gelegen in Breed ene, 
oxntrent « het halff tnylhuys5 » . In 16126 leent 
Cornelis Muenicx, <( notabel koopman te Middel
burg», 48000 guldens aan de W outermans'~'"atering7 . 

Den 4 januari 1624 machtigen de schepenen 
t 

van Oostende hunne advokaten in het land van 
het Vrije tot het Yervolgen van « de saecke 
« raeckende d'jssu,ve jeghens d'erfghenaemen wil-

---------·------------------------------------
(I) Staatsarchief te Bru~ge, Reg. 16220, fo 337 v. 
~2 1 Gedicht van J oannes Antonides. 
(3) Levensberichten van Zeeuwen, I Ie aft. bl. 349· ~ . van 

Reigersberg-Versluys, Rechter te Middelburg, afstammeling al de 
moederlijke zijde ~De Haze-BommeJ van Hubrecht De Haze, 
bezit het geschilderd portret van dezen laatste. 

(4t_ Hu'\\·de eerst meester Joos De Budt. vervolgens Wouter Van 
Maruvoorde. t omtrent het jaar x58t. 

(5) Acte 'Van verlf'den voor schepenen van Oostende, 20 decem
ber 1614 (Wetsregisters). 

(6) Staatsarch1ef te Brugge, Reg. 16219, fo• 349 v0 • 35 
(7) Reg. 16218, fo 174· 

« I ent Cornelis ll1euninc.x, poorter cleser stede r )) • 

Eindelijk, de uitvoerders van het testan1ent van 
(( ,,·ylen sr CORNELIS MUENICX, OYerleden binnen 
l\~Iiddel burch jn Zeelant », 'varen nie1nand anders 
dan Pieter MUENICX, zoon van sr Gillis, (( poorter 
der stede van Oosthende )), Niclaeys Pelletier, 
echtgenoot van Anna f/ au JJti arivoorde, ge1nachtigd 
door « seigneur » Jan T/ au JJ1 nrivoorde, zoon Yan 
Wouter en << joncvrou,,-e » Elisabetlt lVIUEi\ICX, 
zijnen z\vager, « oock poorter derzelver stede », 

alstnede sr A driaen VELTERS, poorter van , , ecre2
' 

zoon \Tan sr Cornelis en (( joncvrOU\Ve )) .l l1l11a 

LAMPSINS, dochter van Cornelis Latnpsins (ge,ve
zen burgetneestervan Oostende), en« joncvrou\ve » 

Ma1"le MuENICX. Ware het dus vertnetel in dezen 
Cornelis Muenicx << koopn1an van Middelburg », 

dien te herkennen die als een der Be,vindhebbcrs, 
natnens de Kamer van Zeeland, optrad der ver
tuaarde Oost-Indische Con1pagnie, toen deze 
den 20 maart I 602 gesticht 'verd ·', een der drie 
<< gecorotuitteerden )> ,,·as der vier voor Oost
Indiën besteinde schepen, in juni I 6024, en die, 
satnen met andere kooplieden van A1nsterda:11, 
Middelburg en Vlissingen, ten zelfden jare t\\'ee 
schepen uitreedde, << de Heretnyt5 

)> en « Sint
J acob6 

)> ? Zijn naam kotnt tneermalen, in betrek
king n1et verschillige soorten van zaken, in de 
Notulen der Staten van Zeeland voor7. De 
Zeeu,vsche schrijYer Sn1allegange - die aan dit 
geslacht eenen Duinkerksche afkotnst toeschrijft 
zonder te zeggen \vaarop .hij steunt - zegt : « het 
« geslacht van Munnincx ... hebben \vij in groote 
« n1acht en aensien gekend, yermaagschapt n1et ... 
« aensienelijke fa1nilien8 )>. Vóór de beroerten reeds 
vestigde een tak dezer fa1nilie zich te Nieupoort. 
JACQUES MEUNICK, broedervan Elisabethen Marie, 
had Oostende in 1S79 reeds verlaten, zoo \vij bevin
den9. Te Nieupoort bekleedde hij eene treffelijke 
plaats onder de handelaarS10 en \Verd burgemeester 
dezer stad, al,vaar hij overleed in I6z3u. Het \Va pen 

-------- ---
(I) Ibid. 
(2) Acte . van t6r8, Staatsarcbief te Br.ugge. Verkoop e~ner hof-

stedete Wilskerkeaan denheer Jan Muentcx, poorter ,·an~teupoort. 
(3) Nederlandtsche Placcaet-Hoeck f1644), I, bi. 283 en 286. 
f 4) Notulen der Staten van Zee laad, téo.l, bl. x56-I57. 
(5) Ib., bl. 176 (16 oogst1. 
(6J BI. 191 en 199. 
(7) I6oi, bl.99(2omaart) ; J6o4, bl.179en 181 (xJ-I4september). 
(Ö) Chronijk van Zeeland (1696), bl. 488. 
(9) Stadsrek. (nr 37401 van het rijksarchief). Ook Anthuenis. 

Mueninck. Zie nota hooger, alsook eene acteverleden voor de wet 
van N ie u poort, 6 oogst I577. . 

( xo) Blijkens talrijke acte.n verleden voor den mag1s.traat. .. 
(1 1) Grafschrift in het mtddenkoor der kerk van N1eupoort. Hl} 

was gehuwd meteenedochter van Pieter Reniers Zwaen~- Een 
Heindrick Munnincx « van Nieupoort jn Vlaendren >>, zetlmaker, 
wordt poorter van lliddelburg den 8 mei 16o7. 
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is van beide zijden bijna gelijk: een blauw veld met 
gouden keper en twee gouden sterren in het boven
stuk, in de punt een geknielde monnik. Deze 
laatste is van zilver op het wapen van den Zeeuw
schen tak', op dat van Nieupoort• zijn wezen en 
handen vleeschkleurig, de Ideedij van goud. vVij 
hebben Jacques De Meuninck werkzaam gezien 
tijdens de oprichting der forten rondom Oostende. 

Het insgelijks naar Noord-Nederland vertrok
ken nageslacht van Gillis MuENICX3 , die schepen 
van Oostende was in r58o, heeft ook, zonder 
ongemeen uit te blinken, verscheidene verdienste
lijke mannen voortgebracht. Gillis' zoon, Pieter 
MUE.:--'ICX, werd te Vlissingen geboren ten jare 
rS84- Toen hij den r5 september r6r6, te Utrecht, 
Suzamta Van der M euleu huwde, was hij woon
achtig te Amsterdam4. Een i ge jaren later staat hij 
met den titel van koopman van Middelburg aan
geteekend5. Zijne zonen waren werkzaam, op het 
gebied der openbare ambten, niet alleen binnen maar 
ook buiten het land, namelijk in de Hollandsche 
bezittingen in Midden-America (N ederlandsch 
vve·st-Indië) . Gillis MUENICX was burgemeester 
van Middelburg en Bewindhebber der Oost-In
dische compagnie: Hij overleed te Suriname in 
r6g2 6 , evenals zijn zoonJan (1724). Pieter M UEXICX, 
geboren in 1628, was beurtelings gecommitteerde 
raad wegens Veere en raad fiscaal van Suriname, 
alwaar hij overleed in r6gr. Coruelis MuENICX, 
derde zoon van Pi eter, maakte deel van het Hof van 
Vlaanderen te Middelburg (1678) . De laatste« man
soir n van dit geslacht was Gillis Johan, kleinzoon 
van Gillis, die te Utrecht stierf in 17297 • 

Een ander geslacht van Oostende dat zich in 
Zeeland ging vestigen was dat d er Ghyselincks, 
sedert lang bekend te Oostende8 en verwantschapt 

------
( I ) Rietstap. Armorial général, no uv. éd. Il 

Afgebeeld bij Smallegange, wapenkaart der 
slachten. 

( r887 1, bi. 213. 
/. eeuwsche 

(2) Kerksieraden der kerk van Nieupoort, sac ristij. 
(3) Broeder van Cornelis, naar alle waarschijnlijkheid. 
(4) Bescheiden van Amsterdam. 
(5) P oortersboeken dier stad, 7 april r635. 
(6) Mo mma. 
(7) Volgens eenen geslachtsbo<'m medegedeeld door M. von 

Brucken F ock, wien wij hier onzen dank betuigen. Eene Nicasia 
MEUNICX, geboren te Oostende in r556, echtgenoote \"an Nicolaes 
Ciaessen Hl)ninck, stierf te Veere den 27 juni 1616. Blijkens een 
grafschrift iLantsheer en Nagtglas,Zelandia illustrata, I, bl. 593). 

(8) « Cafcoengheld » rekening I533. Nr 47: Chrisl. Ghyselin . 
Stadsrekening 1555: Mavkiu Ghy selin, vidua Joos Van Steelandt 
daar te vooren wedewe van Matrlin Kim . .. Zie verder de namen tafel. 

met de Kiens'. Hét feit wordt bevestigd door eenen 
in ons «woord vooraf» aangehaalden tekst, juidens 
denwelken Christoffel Ghyselinck een der laatste 
burgemeesters der stad geweest is voor de over
gaaf. Wij zijn er niet in geslaagd onze opsporingen 
nopens die familie verder te brengen. N agtglas, in 
zijne Levensberichten van Zeeuwen', spreekt van 
zekeren Johan Gysselingh, te Vlissingen van eene 
uit Vlaanderen geweken familie geboren, bewind
hebber der West-Indische compagnie, die in r632 
met Matthijs van Ceulen naar Brazilie vertrok om 
daar het opperbevel te aanveerden, verschillende 
tochten door vveinig bekende streken van dit 
werelddeel d~ed, en aan de maatschappij een aan
zienlijk voordeel bezorgde . Doch die schrijver 
ook moet bekennen dat zijne navorschingen den 
gewenschten uitslag niet hebben opgeleverd . Aan
zienlijk was het getal uitgewekenen die naar Veere 
en Vlissingen vertrokken. Veere of Kampveere is 
gelegen op de noordzijde van het eiland Walcheren, 
eene uur van Middelburg, tegen den stroom die 
uit de Noordzee door- het zoogenoemde Veersche 
gat derwaarts henen schiet . In de XVIe en XVII" 
eeuwen was Veere eene bloeiende haven van "is
scherij en handel, ja zelfs eene der voornaamste 
koopsteden van N ederlancl, waar men soms op 
eenen dag zestig schepen zag in- en uitvaren3• 

't Was de zetei van het Admiraliteitshof en, toen 
in de XVIe eeuw de Schotten Brugge verlaten 
hadden, de voornaamste \'erblijfplaats dier natie. 
Nog draagt Veere de sporen van zijne vroegere 
grootheid : getuige de groote kerk, het stadhuis, 
het huis der Schotsche natie, het Admiraliteitshuis. 
Nu is de ge,vezen « veiligstereede van Zeeland n 

zoodanig verzand en Veere zoo ven·allen, dat het 
slechts ·ongeveer goo inwoners telt, en meer den 
naam van dorp clan dien van stad verdient . Te 
Veere4 kan men de afstammelingen van zekere 
Oostendsche geslachten-waarvan veel tot de regee
ringsgeslachten behoorden - tot in de voorledene 
eeuw volgen . De poorterslijsten, van r 583 tot I625, 

( r) Uit eenen kwartiers taat van Martini- van Blankendael 
blijkt dat Ma.ria Kim- gestorven te Oostende in r579 - gehuwd 
was met Chrisliam Gystliuck, ook aldaar overleden in mei 1563. 
De huwelijksregisters van Veere ,-ermelden: 1619, 21 april-
19 mei. Daniel J{ien, weduwaar van Vere, met Lysbeth Ghij se
lincl< van Oostende, weduwe. 

(2 ) 2• aflevering, bl. 31 r. 
(3) Ermerius, II bl. 13 . 
(4) !Je rek. van Oostende (n•· 37401) over het jaar 1S79 vermeldt, in 

het hoofdstuk der issuwm: « Van Pauwels Ollaere, betalende O\'er 
Jacob Rochnssuene Welsis woonende Ier V ere wylen poorter deser 
stede (w• penning) XL VII I s . p. " Doch zulks dag teekent van 
voor de door ons bedoelde daadzaken. 
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(reven de natnen aan Yan 53 fan1iliën, afkoinstig 
van Oostende. I-iet getal Oostendenaren die in 
\Teere hunnen jntrek nan1en '~"~"as echter nog aan
zienlljker, vçant in de doop-, trouV\·- en begravings
boeken en in de lijsten der magistraten--:zijn Yele 
nan1en vern1eld die in de poorterslijsten ontbreken. 
~1elden vvij onder deze die te \T eere zich als poor
ters lieten inschrijYen ]JIJ ae11"ten Die?~coop, schecps

tÏJntnerman ( r ï Oogst r 583) ; A ntlt.uenis Die1'coop 
(28 dece1nber rS84); ]A~ KIE~ en ADRIAEN THYS, 

kuipers (14 october r588) ; ]EROE~ ÜLIVIER, 

schoen1naker Yan Oostende ( g 111aart 1Sgo) ; 
AJ)J{IAEN LEEU\VE, kuiper (291ne1 r5g3); NICASIUS 

]{JEN (16 1naart I5g8) ; Noël Cln'istiaens (14 jan. 
16oo); de vvcdu,ye van Jacob Zwancllc (20 februari 
1604) ; ook nog .~.~1"atlzeus 11 au J11 a1'icvoo1~de (28 jan. 
I6o5) ; Tliuccnt Govae11"ts (I I december r6r2) ; 
JJtf aillard 111 oulernzaus ( 5 n1ei I 6r 51

• Eene acte 
verleden YOor de _schepenen onzer stad, ten jare 
I6r3, n1eldt den naan1 Yan Cor11. T'Vilzoets, toen te 
Veere geYest1gd2

• ,t Is ook naar Veere dat de 
Oliviersen verhuisden. ()1\IAEH. ÜLIVIER, (( chirur
gijn van Oosteynde », ontvjng het poorterschap 
den 3o septen1ber 1S94 en staat aldaar als deken 
van het chirurgjjns-an1bacht bekend. 

Het duurde niet lang of het vermogen en de 
begaafdheden der Oostendsche landverhuizers 

''ra~ren oorzaak dat zij als raden en gezagvoetxlers 
hunn·er aangenon1en stad verkozen 'verden. De 
raden te \Teere- ,,-a~u-van het sierlijk stadhuis hier
boven staat afgeteekend - 1naakten het h\reede 
deel uit der stadsregeering, stelden de candidaten 

(1) Stadsrekeningen van ~~ee~e. 
(2) Stadsarchief, r.egistersderscbepenkamer.Actevan6nov. J6t3. 

tot de arnbten ,~an schepenen en burgenleest r 
v-oor, ,·ertegen,,·oordi gden het lichaan1 der stad it 
a11e ge,v1chti 17e zaken en natnen deel aan he· 
opn1aken der stadsYerordeningen 1 • Zoo lez n ,vi 
in Ern1erins' Beschrijving der stad \Teere: (< Dc1 

« 19 decen1ber (1617) 'verd goedge,~onden, dat d 
cc uitge,!\·ekene Oostendenaars die hier al voor he 
« uitgaan der XVI eeu'v en zedert, ter oorzak 
<< der oorlogen heen rre,veken en zich gev-estig 

« hadden, Yoortaan tot l~egeerings-an1bten zoudei 
<c bek,vaam- zyn en n1ogen voorgesteld 'vorden 2 • n 

Onder de bijlagen geeft de gezejde schrijYer he 
''olgencle stuk d1enaangaande3 : 

« Onderscheidene besluiten by \~et en l{aad t 
« \Tere genon1en, ten be,vyse dat Oostendenaar 
« hier even als gebere Burgers aantetnerken zijn: 
« ook \Vat belofte . Yoortaan by het 1naken vat 

~ 

<< Non1inatien tot de Regeering zoude moete 
(( gedaan \VOrden. - rg decetnber 1617. Op d 
« consideratien die getnoveert zyn gc,veest, of di 
« van Oosteynde, hier nyet geboren zynde, i 
<( l\1agistraet oft in 't Collegie van \Veth end 
<< l{aedt, volgens d'ordonnancie ende privilegie 
« deser Stede connen 'verden geadmitteert oft 
« nyet. Is naer Yerscheyden discoursen C) ndeling 
« n1et pluraliteyt van sten1men verstaen, dat, alsoo 

« Z)r by aceorde gehouden '"erden als poorters en 
« burgers deser stede, ende dienvolgende oock 
« vrydon1 in den tol genyeten, dat n1en de zelve 
<< tnach indifferentelick op de no1ninatie in de 
<< Magistraet stellen en Yerkiesen .. )) 

Merk"" .. eerdig zijn de lijsten der schepenen van 
die stad, in de X\'Ileen XVJIIeeeuvven, uitgegeve 
door denzelfden schrijver4, door de n1enigvuldig 
fa1nilienarnen in dezelve aan,vezig, die in d 
XVIc eeu\Y te Oostende van de begoede burgerij 
deel In aakten. Op den eersten rang staat het 
geslacllt \lELTERS. 

Een aloud gesJacht ,,·aren de \lEL TERSEX, en te 
Oostende, \vaar \vij deze naam reeds verscheidene 
1naJen hebben ontmoet, 'ZOO onder de hande1-
drij,"ende poorters, als onder de wethouders, \Varen 

zij van aanzien. Eene geslachtslijst, \velke 'vij in 
onze handen gehad hebben5 , leidt de VEl.TEHSE .. - a 

-------------------------------------------·~ 

(1) Ermerins~ Beschrijving der stad Vere, derde stuk, hl. J35 en 
en volg. « Het vast aanbJy..,cn dezer Raden ,, zegt hij op bi. J37, 
«zette hun al ,.·:roeg ''eel aanziens by, en deed hun tracht~en nacr 
''meer gezacb, dan de meening van den insteller kan geweest zyn.» 

(2) Jacobus Ermerins, derde stuk, bl. i9~ 
f3) BI. 267. 
(4) Op. cit._ bl. So en ~olge!lde. 
(5) Dank zij den geleerden Heer B.-F. W. von Brucken }loek. 
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,,an een en ridder, H e11dri!? Velters, gesneuveld te 
Groningen t en jare 1302 , ,, b ene,,ens den baron 
van 'A' ese111aele , ,, sta n1,·ader ee11er edele fa111ili e , 
,,,;ier leden den toenaa1n , ,oerden , ·an hee1·en ,,an 
Loobosc l1. Docl1 tot l1oe,,erre d eze lui st er,,olle 
gege, ·ens tot de ecl1te geschiedeni s , ,an ééne en 
hetzelfde geslacht bel1oore11, , ,alt 1noeilijl, te zeg
gen. .t\.lthans te O ost e11de , ·inden ,,·ij CoRKELIS 
VELTERS, in d e l1eerdstedenopso111n1ing ,,an 1533 
;1angeteel,end. ADRIAE~' "\TEL'fE RS , di e ten j ar e 
1550 ,'vlagdale11a De B11dt l1uwde, docl1ter ,,an Joos 
De Bitdt - lice11c iaat i11 de r ecl1ten - en GODE
LIEVE L AMPSI:\' S, zetelcle in den scl1epenraad , •an 
Oostende gedurende , ·er scheidene jare11, staat 
hlijl,ens de dijl,,verl,e11rel,e11i11g , ,an 1560 onder de 
, ,iscl1handelaars aangeteel,e11d e11 ,,·as eigenaar 
eener zoutl,eet 2

• Zijn o udste 20011, l\1 ARCELIS 
VELTERS, ,,·as 1·eeder t er , ·isscl1erij . 

I11 l1et l1oofdstul, toege,vijd aa11 de11 ha11del en de 
nij verl1eid der stad O ostende i11 de tijden die l1et 
, ,er1naard b eleg , ·oorafgin ge11, hebben ,,,ij gezie11 
clat onze burgers handèlsbetrekkingen onderl1iel
c.l e11 111et de ]1a,,ens , ·an l1et O ostland . Verscl1ille11de 
cler uitge,,·el,e11e O ost e11dsc l1e l1a11clelaar s 011de1·
na111en de l,oop,·aardij op Oostland o f zette11 hunne 

' oude b etrekl, inge11 111et die streel, ,,oort3 • Van de 
fa1i1ilie L ee11 z,•e hebben ,,,ij in dit opzic ht 1·eeds 
gesprol,en. T e11 tijde der schda1·scl1e icl , ·a11 graa11 di e 
t en jare 1596 in Spanje , !talie , Fra11l, rijl, e11 Eng~
land alge111een l1eerscl1te , ,,·erd e1· door cle ,, coop
vaerders ,, ,,an Ooste11de en H olland t e D antzig 
en in andere ge,,·esten eene groot e l1oe, ·eelheid graan 
scl1eep gedaan, l)este111d , ·oor gezeide landen 4 • 

E e11i ge jare11 , •roeger, i11 1587 - o p l1et oogenblil, 
clat 011ze regeeri11g den t erugl,eer poogcle aan t e 
111oedigen de1· uitge,,·el,en Vla111inge11 , 11a111elijl, 
, 1a11 d ie , ,a11 Slui s5 - ,,·erd cloor , ·erscl1eidene 
, 1r ee111de scl1ipper s de toelati11g ge,1r aagd aan de11 
L and,·oogd der getrou,,• geble,,en pro,1i11ciën, t ot 
het in,·oeren , ·a n l,oop,,·a re11 i11 de l1a ,,ens aa11 de 
gehoo1·zaa1nl1eid , ,an den Spaanscl1en , ,or st 011der -
----~-

(1) Geboren in 1524 . Acte verleden voor de ,,·et van O ostende, 
3 jan. 1567 (o . s .) R ijksarch ief, Raad de r Ber oerten , r eg. n •· 18. 

(2) Acte Yerleden voor den magistraat van Niettpoor t, 16 maar t 
1576 (11. s. ). - Zie hooger b i. 43 . 89 en 98 . 

(3) « L es i11surgés des p rovinces septentrionales des P ays-B as 
« é ta ient obligés, par leur posi ti on , de se li vr er au commerce e t à 

« la navigation . C'étai t specialement dans la B a ltiq11e qu 'ils t rafi 
« q uaient. ,, Cor. d u Ca rd ina l De Gra nvel le, X , fo LVI. 

(4 ) Vlaamsch e Kronijk, b i. 830. 
(5) Rij ksa r ch ie f, g·emeld fo nds, b r ieven van Ch. d'Arenberg aan 

den L andvoogd, 14, 19 , 29 en 3o oogst 1587 ; verslag van eenige 
ui t Vlissingen gekomen zeelieden (18 oogstj . 

onder,vorpe11 . T oen ooi{ ,verd er ,,an,,,ege de 1·egee
ri11 g t oegelaten l1andel te drij,·en 111et H olland en 
Z eelancl, 0111 rede11 cler scl1 aarscl1eid , •an le,·ens
middelen i11 011 ze door de11 oor·log , •er a r111de e11 
ont,,oll, te strel,en . 0 11 cler de , ·er zoel,er s ,,an p as
poorte11 ' , tot dat einde , ,er ei scht, ontn1oete11 ,vij 
J .'\.COB THIS, l,oop111a11 , ·a 11 Vlissinge11, CoR:JELlS 
THYSS , ,·isscl1er , 1a11 H olla11c.l, MARCELIS "\1EL 1'ERS, 
l,oopn1an, t oen t e K ales ge, ·esti gd of zic l1 daar 
be,;incle11de , en ADRIAAX VELTERS - zoon en 
, ,ader dus 2 

- , ·an Zèeland : beiden als gezellen 
aangeteel,end·' . D eze t,,,ee laatste , ·roegen paspoort 
0111 uit O ostland graan te ,·oere11 in de l1a,,ens , ·an 
Duinl,erl,e , N ieupoo1·t, Gre,·eli11 ge en K ales : ee11 
h e,,,ij s dat de VEL 1'ERSJ~:\' , ·a11 de laatsten niet ,,·ar en 
01n Vlaanderen, 't t e zeggen Oostencle 111et Z ee
la11cl te ver,,·issele11. D e na111e11 cler l,apitei11s der 
scl1epe11 i11 ge111elde aan,·rage11 bedoelcl ,,·a ren : 
J a11 Clt1'istiae11s, A d1'iae11 T !1e11ts (T /1 e11s ?), F 1·a11s 
B 1.1sscliop, O lle Adri ae11s e11 Gilai11 Q11_1·e11 ( of Iî'.:r E:--;-) , 
a lle , ,an Veere . B o,1endie11 is er i11 dezelfcle oor
l,011de spraal, , ·a11 stuu1ï11 a11 J ACOB 1-HYSS, ,·a11 
dezelfde plaats . Zonder , ·er111 et ell1eid 111oge11 ,,·ij 
in , ,erscl1 eicle11e dier 11a111e11 cleze , ,an Ooste11 clscl1e 
uitge,,1 e l,e11e11 e rl,e1111e11 . 

D e "\TEL1'ERSEX , ·estigden zicl1insgelijks te Veere , 
l1el) l)e11 ,,,ij gezegd. T e11 j a re 1587 reeds ,vas 
ADI~I.1\. E'.\' VELTERS onder de i11 gezetenen die1· st acl 
ge1·el,end, zooals blijl, t uit de 111enig ,,uldi ge docl1 
niet zeer l1eldere t el,sten i11 betrel, l, i11g 111et een 
vonnis , uitgesprol,en door cler1 Prins en de11 R aad 
, 1a11 Staat , tegen ADRIAE:\' VEL 1'ERS en z ij11e ,1en
nooten4. De l, lei11zoo11 , ·an ADRIAEX VELTERS5 , 

ool, A d1-iae11 ge11oe111d, geboren ir1 de , ,oornoe111de 
stad, , ·a11 Oostendscl1e ot1ders , na111 , ·an 1626 t ot 
1648 l1erl1aalde l,eeren l1et l1oogst e a111bt in !1et 
stadsbestuur ,,,aar6 en staat bel,end als Be,,·ind
l1ebl)er der ,1e1ï11aarde Oost-I11discl1e Co111pagnie . 
Hij o, ·e rleed ten jare 1649 . Zie l1i e r l1et gr afscl1rift 
, ·a11 z ijne 111 oeder A 1111a J,a111j>s i11s, verde1· ter be
sprel, ing l, 0111ende : 

,, Hier legt begra,·e11 , ·r ou,,· Ta11i,1eke11 La11ipsi11s 
- ---------------· 

(1) R ijksarch ief," Pap iers d 'Etat et d 'andience, » gesloten br ie
ven , oog st 1Sb7. 

(2) B lijkens den geslach tsboom dezer fa mili e en de s ta dsreke
n ing en (r ubr iek pondgeld). 

(3) Opzoeking en zij n vruchte loos gebleven nopens een ,·er toog
schrift vanweg e Marcelis Velte rs, poor ter van Oostende, door de 
r egeering aan den Raad van Vlaanderen ten on der zoeke gezonden 
(r590). 

(4J Zie de :Jotu len der Staten van Zeeland 1587, fo 254, 1588 
fo, 140 en I 65. 

(5) \ Vas in 1596 over leden . 
(6) Zie de Schepenslijs ten bij E rmeri ns, op . c it. 
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,veduwe ,,an COR; .ELIS VELTERS', \\·aren be_)·de 
geboren ,•an Oostende in Vlaenderen, en is gerust 
in den Heere ontslapen den 8 jun_)-· aa 1640 in haar 
75 jaers ouderdom• ... Nog ,·erscheidene andere 
afstammelingen bekleedden eene eerlijke plaats in 
de regee1·ing der Noord-Nederlanden3 • 

Alle oogenblikken prijkt de naam van eenen 
nako1neling eener Oostendsche familie in de lijst der 
,vethouders ,,an Veere. Noemen ,vij de VELINCXEN, 

• 

de MUENINCXEN, de VAN MARIEVOORDES, de 
Z\VANCKES, de THYSSENS. Deze twee laatste namen 
l1ebben wij onder de Oostendsche uitge\\·ekene11 
te Veere reeds genoemd. De Zwa11kes of Sclza1a11kes 
hadden dus geene Duitsche4 maar eene Oostendsche 
afko1nst. Te Oostende telde men ee1·tijds ,·er
scl1eidene burgers die den 11aa111 ,,an T lzys of 
T lziesse droegen5• In die reel;s 111annen van beteeke
nis, afstan11nelingen der Oostendsche 11itwijl;elin
gen der zestiende eeuw, ,·erdienen de KIENS eene 
eereplaats. 

Va11 in de jaren dertienhonderd reeds waren de 
KIENS te Oostende bel;end. Blijl,ens de zettings
lijst , ·an 1411 ieefden er hier toen een ze,·ental 
huisgezinnen van dien naarn. Ten jare 1533 telde 
men er negen. Dit geslacht le,,erde aan onze stad 
ee11e reeks mannen van aanzien : geestelijken, 
wethouders, stadsambtenaren, zeel,apiteins 0

• Van 
Jacob KIEN den gezel ,,an Gillis Beul,els, Pater 
A 11tlzo1zis KIEN en den Missionaris KIEN, hebben 
wij reeds gesproken. Ten jare 1577 telde 1nen , ,ijf 
reeders ,,an dien naam : 't waren Cor1zelis en Jan 
KIEN, M aertens zonen ; Cor11elis KIEN, zoon ,,an 
den eerstgenoe111de ; Jacob KIEN en 7an KIEN, 
zoon ,,an Jacob 7 • In eene acte ,1an 16 IJl.aart 1576 
wo1·dt l1et voorvoegsel De , ,001· dien 11aam gebezigd 
(Jan De J{ie11). 8 

Er zijn in de oor!.;:onden dier eeu,y, wat Oostende 
betreft, te groote leernten opdat het ons mogelijl{ 
zij l1et maagschap ,,ast te stellen onder de soms 

' talrijke leden of takl,en ,,an sommige geslachten, 
- ---- ----~ ---

(r) Deed ondertrouw te Veere den 26 september 1587 (Burger
standsregistersJ. 

/2) Zelandia lllustrata, nr 41. 

(3) o. a. Cornelis, zoon van pasgenoemden Adriaan, lid der 
rekenkamer van Zeeland (4 jan. 1655). 

14 ) Nagtglas, Levensbericl,te,, 4• aflev. bl. 622. 

(5) De Admiraal Maerten Tliyssen werd te Vlissingen geboren 
(XVII• eeuw). Voor eenige jaren leefde te Brigton zeker John 
Rob. Dan. Thyssen, een telg dezes geslachts, schijnt het. Zie 
verder, de namen in de poortersboeken van Vlissingen voor
komende. 

(6) Zie in de alphabetische tafel. 
(7) Stadsrekening (pondgeldrubriek). 
(8) Stadsarchief Nieupoort, registers der schepenkamer. 

wier bekende geslachtsboo1nen gemeenlijk slechts 
met het laatste der jaren ,·ijftienhonderd aan,·ang 
nemen of ernstig mogen genoe1nd ,,,orden. Twee 
takken ,,an het geslacht KIEN ,,èstigden zich, i11 
Zeeland komende, te Vee1·e: en zulks 1·eeds, ,vat 
den aanzienlijl{sten tal~ aangaat, ten jare 1582, zoo 
't ons het , 1olgende grafschrift leert, waarin een 
laatste ,,aar,,;el aan het vaderland scl1ijnt uitge
drukt te zijn : 

,, Hier leggen begra,·en JAN KIEN, Filius 
<< LOUREYS ,,an Ostende hier gel~ornen, zijn vader
'' land en geboorteplaats verlaten l1ebbende om de 
,, inlandse beroerte ·ende oorlog int jaer 1582. 
<< Sterft tot Veere int jaar 1609. En sijne l1uys,·rou,v 
<< A1aria Drabbe filia Jacobs, geboren te Sluys in 
<< Vlaenderen ... >> 

M a1-ia D1'abbes ,·ader was burge1neeste1· te Sluis. 
Beide ,,erlieten die stad, toen deze in 1587 ,veder 
onder de 1nacht ,,iel der Spaansche regee1·ing. Zij 
o,,erleed den 21 october 1661, in den ouderdo1n 
,·an 87 jaren'. De zoon ,,an Ja1i KIEN en Ma1·ia 
Drab be, _'la1i KIEN, geboren te Veere den 6 oogst 
1601, ,verd Burgemeester van laatstgenoemde 
stad en Be,,,indhebber der N ederlandscl1e Oost
Indische Compagnie ter Kamer Zeeland. Van 
Maria VELTERS, dochter van Cor1ielis VELTERS (zie 
hooger), zijne huisvrouw, geboren te Veere den 
7 april 1599 van << voorouders 1nede gekomen uyt 
Oostende, om de inlandsche beroerte en oorlo
gen>>, had hij eenen zoon, Co1-nelis KrE.:--;, die ool, 
Burge1neester werd derzelfde stad, en Bewind
hebber van gemeld Vennootschap, alsool,;: Commis
saris der Oost,vatering. Gehu,vd 1net Sara THYS
SEN, in tweedel1u,velijl.;: metAnnaGeertruyeSomer 
van Vlissingen, en in derde huwelijk 1net Suzanna 
Maria Van Pere, van dezelfde stad, overleed hij 
den r april 1708. Uit zijn derde huwelijk had hij 
eenen zoon, Jolia1i KIEN, dien men aantreft als 
eersten schepen en raad van Veere, <laarna van 
Middelburg (·J- 1714). Deze familie voerde een 
geëcarteleerd wapen : 1 en 4 in goud, een zwarte 
l,lirnmende windhond• 1net gouden halsband, 2 en 
3 in blauw, vijf (2, 1, 2) gouden sterren. De laat
sten die dezen naam als toenaam voerden, waren 
de Heeren Kie1i Va11 Citters3 , waarvan een burge-

---------------------

(1) Vervolg van hooger gemeld grafschrift. - Eene Martine 
Drabbe van Sluis, moei van Jacob Oliviers, was meter van Jae-0b 
Oliviers, in mei 1524 (te Oostende). Cornelia Drabbe,was meter van 
Jan Oliviers, a• 1525 (familieboek Oliviers). 

(2) Kien= verbastering van Chien= Hond (zie hooger, bi. zJ). 
(3J Volgens mededeeling van den Heer von Brucken Fock. 
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meester van Middelburg ,vas en heer , ,an ter 
H ooge, o,·erl eden in het begin dezer eeu,,,,. 

Over de a11dere KI E:\'S, , ,an Oostende afl-:0111stig 
of 111et een Oostendscl1 geslacht vern1aagschapt, 
di e 1nen insgelijl,s t e Veere aantreft, zijn onze 
,1anteel,enrngen 1ninder , 1olledi g 2

• Jacob KIE:-{, , ,an 
() oste11de , l1u,vde in t,\·eede hu,,1elijl-: , te Veere , 
J o l1 anna H onich of H oni g , , ,an Vli ssingenj , en ,vas 
scl1epen der eerstgenoe111de stad . De dochter van 
J acob KIE:\' e11 J o l1a nna H oni c l1 (geboren 3 decen1-
ber 1634), l1u,vd e Pi eter Boreel - ,viens ,,ader 
(J o l1 an) 1·aadpensio11 a ri s ,vas der Stat en ,,an Z ee
lctnd4 . 

J)e , 1oornaa111ste t al-: clezer fa111ilie l,oos H olland 
voor ,voon1Jlaats en le,1 erde eene reel,s , ,erdienste
lijl-:e 111a1111en op, tot in de , ,oorledene eeu,,·. Tot 
hi ertoe ,vas de ecl1te ,1iî-:0111 st , ,an dit lui st er,101 
ges lacht 111 et dui st erheid 0111ge,1 e11. Volgens een 
ot1d handscl1rift, clat i11 1890 in \1 et l)ezit ,,,as 
,,a11 J. I.) . I\'. E r111 erins, t e Middelburg5 , ,vas 
dit << zeer ot1d e11 zeer edel >> geslacht va11 
Schotla11d afl,0111 sti g , 11 a111e lijl-: van de pro, •in
cie 1\ berclee11. E en d er j ongere zo11en , ,an den 
,c cl1 eff ,, of oudste , ·an dit geslacht, PIETER l(I :-,/G 

elf 1-(I E?-!. bij naa111, uit l1et ot1d adellij l-: l1uis , ·an 
J3 aro , zot1 i11 cle11 b eroerte11tijcl , 0111streel,s l1et jaa1· 
1580 , i11 cle N ederlancle11 gel-:0111en zijn en, toen 
eeni ge \Jro,;incie11 zicl1 aan de S paanscl1e heer
scl1a JJpij onttro l-: 1-:en l1aclden , in d e partij des 
<)~1sta11 cls cli c11 st ge11 0111e11 l1e l1ben , en ,verd - inder
cl.tall - co111111i ssari s generaal << , ·an cle , ,i, ,res >> 

l)e11 oe111cl. I--Iij l1t1,,,cJe, zegt cle geslacl1ts lijst, 1vf ar
,E;,11-c l/1 11 1,·,,oi1i111·c, << een clogtcr uit een zeer , ,oor
<< 11 a,1111 gcs l,1gt i11 \ ' lae11 dere11, >> sti er f in clen 
H ,1.1g i11 110,•c111l1er 160+ en ,,·erd begra, ·en 111 et 
z ij 11 c , ,·a11c11 s i11 l1 et koo r cler J;:crl-: . Zoo lt1i clt l1et 
, 1crl1a,1l ,·a11 liet 011cl l1,1nclscl1rift. ])e 0111sta11dig l1eid 
cl,tl llL' l lL' t)ostc11cle ,,·as, ,,·aar P1 El'ER KI E.:S-, 

( 1) !)il b locJvcr,vantsc.:ha 1> k,va,n ,·, ,ort van clc echtverbintenis 

v,, n lllar1a J{1cn 1gcb 169; ) . Joch te r van c,,rncl1s I,ien en Susa11na 
l\l ar,a \ 'an l'crc, ,net li l •· \ Villc1n \ 'a11 Citlers, b,1rgcmeester van 

1\1 1JJcl t,,,r!s. 
1 ! I I Iu,,·clijksregistcrs van \ 'eerc : 
1nn9, ~l feb. gt"h. :?6 111e1 Cor11tl1s 1\·,e11, jong g:esel 1net ..-\driana 

lll,,·,ers, Jl>nge cl,,chtc1, beide ,an Oo ten,le. 
1613, 13 jult, geh . 11 .\ ug. J11,ob 1-.·,,,,, schipper ,vedu,vnaar van 

l)nsten\lc, ,net b l a)Tken l{e)'g ers, , an Zierikzee, ,vedu ,,·e Jan Boone. 
1ü19. 21 april - 19 rnc1, J)tinitl l\i(11, ,,·ellu,vnaar van \ 'eere met 

l.iJstl,eth GhtJseltnc·k van Ons tcnJc ,,eclu,,·e. 
Be1Jc van hier 1_,I. i. ,·an Veere). 

t3) 11,iJ. ~u sc1>. 1616. 
/-1 ! Zelan,11;1 tllustrata, bi. 5 7 58 . 
15) Ü('gen,aal..t, sch11nt het, J oor meester è\t c.: . !,ien ',ve\J . 1731 ) 

,·n ,er,ncerJerJ Jo,,r 11ncn neet:\'. l '. J. I,1cn. 

evenals zijn zoon, latei· als com1niss ari:- der le,·ens -
111iddelen ,verd aangesteld, en dat aldaar , uit een 
hu,,,elijl-: 1net een lid eener Vlaa1nsche fa111ilie, zijn 
zoon h.et li cht zag , die oo l-:: z ich n1et eene familie 
, ,erbond, ,vier naan1 t e Oostende sedert lang ,vas 
bel-:end, ,,·as r eeds ,,oldoende 0111 den S cl1otschen 
oorsprong in t,\·ijfel te trel-:ken en PIETER KI EN 
als eenen niet on,vaarschijnlijl-::en afsta1n n1eling te 
aanscl1ou,,,en der t e Oostende ,,an ouds ge, ·estigde 
Kiens . Doch een stul-: uit het archief der stad 
N ieupoort, dat onze op1ne1·l-:: zaa111heid ,·oor eenige 
j aren trof, na1n allen t,vijfel nopens de ongegrond
l1eid der · be,,,e1·i11g ,,an l1ooger bedoelden ge
slacl1tsboom ,,,eg , de,,·ell-:e , gelijl-:: zooveel oude 
geslachtslij s te11, m et eenen ,,orstelijken sta111,,ader 
b egint. Dit stul-: zins11eelt op eene acte ,,an , ·ol-
111acht gege, ·en aan Victor Jaec,,, poorter , ,an 
Nieupoort, door PIETER KIEJ\' en Cn t/1el_v 11e 
F1'0)'dit1·e zijne l1uis,,1·ou,,,, , ,,,e!l-:e acte ,,oor de 
,,,et der st ad Oostende 011der den zegel , ,an zaken, 
d en 11 april 1580, , ·erl ede11 ,,,erd. D e st a111 boo1n 
doet den dood en de begra,,i11g ,1a11 P 1E1'ER KI E:--/ 
t e ' s Gra venl1age gescl1ieden. N ochtans treft 111en 
in dece111be1· 1604 te \ 1lissinge11 zel-::ere Catel)111e2 

•• 

aa11, << ,veduwe ,,an den Burgemeester Piete r 
Kienj ,, ; zou cli e persoon Ca t/1e!J111e F 1'0_\'d111'c ni et 
ge,,,eest z ij11 en laat zull,s niet ,,eronderst ellen d at 
h aar ecl1tgenoot t e \ ' li ssinge11 zou o,,erledcn zijn ? 
PIE'l'ER l{ IE:-' - ni et on,,1aarscl1ijnlijl-: dezelfde 
Piete,• Kie11 (0 111ae1-'s) zoon, die , ,erscl1eidene j are11 
lang de bedie11i11g ,,an << gard re >> de r stad , ·e1·vulde4 
- is een de1· zeldza111e aanzie11l ij l..:en ,,an Oostende die 
i11 de be1·oerte11 ge,vi chti ge l1etrel-:: l-:: ingen hebben 
,,,aargenon1e11. H ij ,,·as li cent111 eester t e Oostende 
in 1591 e11 1592 5 , ,-vercl co111111issari s der << ,,i,1 r es ,, 
l1cnoe111d de11 2+ 111aart I 5956 , zel..:eren Gas par D e 
Sot1te rc, toen o,1e:· leden7 , in dit a111bt op,,o lge11cle , 
en ,,·as bo, ·end ien burge111eester d ie r stad en li ce11t-
111cestc r ten jare 1591 . Z ijn zoon N rC . .\SJUS KI EN, 
geboren te Oostc11cle in 1578 en die rl11 11a S,,•a11c/?e 

( 1) Ge1nelde geslachtsboom zeg-t :t-I argareta I'ro iJure, de fa1nt
lienaam is toch dezelfde. 

(2) De familtcnaa,n 1s ntet vermelJ. 
(J I.edenmateolt1st der her,•ormde kerk van Vltssingcn . Zij 

,voonJe in Je 1:,:,,11s/ral,. 
t 4) Zie h0<>ger bi. 2 l 1. H et l{eg. 37400, fu 47 ( !{ij ksarchtef) vcr,neld t 

eenen P,,t,·r K,,,,_ timmerman l '''erk aan het" sheeren huusek1n ,, 
op Jen H a,·endijk). 

(5) z,e hooger bi. 237. :\'o tulen 1592, bi. 38 . 
(6J Comm1ssie\J >e ken ,·an den l{aaJ van State (:sleJerlanJsc h 

RiJ ksar, ::1ef ). 
7 :\'otult:n 1595, bi. 1~1 (6jul1 1595. 
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- een Oostendsche naam - hu,vde, vestigde zich 
te Veere in 1naart 15981

, doch kwam twee jaren 
later naar zijne geboorteplaats terug om aldaar 
zijnen ,,ader als co111111issaris der·<< ,,ivres >>, krach
tens zijne commissiebrie,1en , ,an 20 rnei 1600, op 
te ,1olgen. Hij bleef deze hoogst gewichtige be
trekking gedurende gansch de belegering '.1/aar
nemen en na de over·gaaf der stad werd hij nog
maals in dezelfde hoedanigheid ber1oemd 2

• Wij 
hebben gezien hoe zijne woonst door het ,,ijande
lijl" vuur ,,ernield werd3 • Zijn zoon NICOLAAS 
KIEN, zag ook het licht te Oostende, den 16 r11ei 
1600, en huwde Cathar·ina Van den Honert4. Hij 
ooi" na111 dezelfde betrel,:l,:ing als zijn groot,,ade1· 
en vader waar, van 1624 af, en ,,erwierf later den 
graad van l,:apitein in 1632. Koning Lodewijk XIII 
van Franl(rijl,, die toenmaals bondgenoot \1/as der 
Vereenigde-Nederla11den in den oorlog 1net Spanje, 
verhief he1n tot den adelstand, benoemde he1n 
daarna ridde1· ,,an Sint-Michiel5 en bood he1n zelfs 
het a1nbt aan van algemeenen con1111îssaris der 
,,ivr·es i11 zijn leger6 • NICOLAAS KIEN 0,,erleed den 
12 no,1ember· 1648 er1 werd in de Groote Ker·l.;: ,,an 
den Haag begra,,en . 

Van zijne elfl,:inderen, zijnr11eldensweerdig: Tlzo
nias KIEN ; l1ij ,,olgde zijnen ,,ader als co111111issaris 
der viv1'es op en stierf ten jare 1678; RocJzus .KIEN, 
voornaam advol,:aat, die in 1663 de dochter· l1uwde 
van Arnout Var.1 Beau1nont, ,,oorzitter ,,an den 
Raad en ,1anl1et Leenl1of ,,an Braband,in den Haag; 
Jolia1i KIEN, burge111eester van Alkn1aar en Raad 
van State, Nicasius KIEN, l,:apitein ten dienste 
der Vereenigde Pro,,inciën, sneu,1elde in den slag 
, ,an Sint-Omaers (1677). Kapitein A rnoitt KIEN, 
zoon , ,an Rochus, sneuvelde ir1sgelijks op het slag
,,eld, nan1elijl.;: op dat ,,an Ramilies (1706) . Dezes 
broeder, Simo1i Roe/zus, was zeekapitein en stierf in 
Rusland. Onde1· Jolia1i KIENS zonen, onderscheid
der1 zich Pliilips en Jo!i(tn, als scl1epe11en ,,an 
Alk1naar ; Wille11z KIEN, als l,apitein ,,an het leger 
en N an11i11g KIEN, als baljuw ,,an de11 Dijkg1·aaf 
Va11 de Zype. Nicasius KIEN, broeder , ,an Johan, 

(1) Stadrek. Veere, 1598, ontvangstrubriek van poorterschap: 
« Nicasius Kien van Oosteynde » (26 maart 1598). 

(2) 15 november 16o4. 
(3) Zie bi.391. Volgens het ·naamloos Fransch verhaal der belege

ring tf0 10) zou dit gebouw in den aanvang des belegs, alleenliik 
gevaar geloopen hebben door het vuur vernield te worden. 

(4) Dochter van Rochus, lid van den Hoogen Raad van Holland. 
(5) Volgens patentbrieven maand december 1636. Patentbrieven 

van 4 mei 1643. - Deze orde werd gesticht door Lodewijk XI en 
had voor !et1s: J,n111ensi lren,or ocea,,i. 

(6) Deze bijzonderheden ontleenen wij aan gemelde geslachtslijst. 

had Margareta Van der Does gel1U\.\'d, dochte1· , ·an 
den Bur·gen1eester \'an den Haag, en had eenen 
zoon Nicolaes genaa1nd, die te Utrecht stierf. 
Onder dezes kinderen telt 111e11 Nicolaes, burge-
1neester ,,an All,:1naa1· (stie1·f in 1777) en Wille111, 
kanu11nil, van het Sint-Pieters-Kapittel ,,a11 U trecl1t. 
Jacob KIEN, zoon ,,a11 Nicolaes, gestor,,en in 1803, 
was in leven stadl1ouder ,·an Zeeland. Zijne t,,·ee 
l,inderen, Nicolaes en A 1z11a-M aria, ,..,a1·e11 de 
laatste afsta1n111elingen ,,an l1et geslacht. A 111-za
M aria KIEN hu\.\0de Jan Wille1n Er111erins ; l1aar 
zoon, J. P. N. Ern1e1·ins, bu1·ge111eester , ,a11 
Zieril,zee en , ,er\10Tgens bewaarde1· , ,an het 
pro,1inciaal archief ,,a11 Zeeland, te Middelburg, 
is voor eenige ja_ren o,1e1·leden. Hij- heeft ons tal 
, 1a11 aanteel,eningen nopens dit 111ei·l,,veerdig ge
slacht bereidwillig 1nedegedeeld. 

E,1enals te Vee1·e ont1noet 111e11 te Vlissinge11 
, 1erscheidene KIENS, ,,an Oostende herl-.:0111stig, 
die als poo1·te1·s aldaa1· werden aan,1eerd, zooals 
Maillart Kie11 (8 octobe1· 1588) ; Cor11elis Kie11, de 
jonge (8 febr. 1589); Gillis Kie11, scl1ipper (23 juni 
1589); Ja1z Kien, (12 111ei· 1597); Maerte1z Kie11 
(22 apr·il 1622)1

• Onder de wethouders van Vlissi11-
gen vinclt r11en Jacob Kie11, scl1epen gedur·ende 
,,erscl1eidene jar·en, o,1erleden den 27 januari 
165 72

• Groot is l1et getal in,1/oner·s , ,an Ooste11de 
die naar Vlissingen gingen wonen. Bene,,ens de 
31 Oostendenaren die, zooals cle KrENS, r·eeds 
, 1er1neld, Ja1i Bitssc/iop, JacolJ Se/zotte, en ve1·
scheidene met ,den naan1 van Tliy·sse1i en a11dere, 
in de poortersboel.;:e11 genoe1nd ,,·orde11, in het 
tijd,,al< begrepen tusscl1e11 de jarer1 1583 en 1658, 
zijn er ook veel die niet in gezeide boel,en r11aa1· 
in a11dere geloofwee1·cligc oorkonden worden ,1er
meld 3 , zoodat 1nen tot een getal l,0111t van boven 
de 130 na111en van Ooste11dsche familiën. 

Doch het bijzo11derste geslacht, ,,an Ooste11de 
afl<o1nstig, <lat wij te Vlissingen aantreffen, en dat 
ooi, het meest ,,an zicl1 sprel.;:en liet, is ·dat er 
LA!11PSINSEN, het,l\lelk ve1·scheidene jaren ,•oor den 
aanvang der driejarige belegering naar Vlissingen 
inscheepte en reeds te Ooste11de aanzien genoot. 

(1 ) Stadhuis van Vlissingen, poorterslijsten. 
(2) Basliae,, Kit11, van Veere, wordt poorter van Vlissingen den 

1 maart 165;. Nicolaas KitJz, ook van Veere, wordt als zulks inge
schreven den 13 febr. 1649. 

(3) In de lidm:atenregisters der hervormde kerk en in acten vet·· 
leden voor den magistraat onzer stad (1610-1613) . 
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De naa111 van Lampsins, schrijft N agtglas', is nauw 
,,eree11igd 111et .de ont,vi!{k:eling qer zee,,aart van 
Vlissingen in de ze,,entiende eet1~,. Vooral bij het 
uitbrel{e11 ,,an eenen bultenlandschen oorlog ,ve1·d 
l1et in Vlissingen ,,,oelig en << grim111elclen haat en, 
ha,re11 en scheeps,ver,1en ,,an 001·logscl1epen ,,, 
zcodat l1et scl1ee11, zegt een tijdgenoot, of de vaar
tuigen niet ,ve1·den geti111111erd, 111aar ,,an zelf uit 
den grond opscl1oten. 

COR)IELIS L.<\i\IPSI :\1S , weerd ter ,1isscl1erij, ,,,as 
iid , ,an den scl1 epensraad van Oostende e11 opper
hoofd111a11 in 1580. T en jare 15.77 bel,leedde hij 
een de1· t,vce !1oogste a111 bten 111 cle stadsregeering, 
dat , ,an << Burge111eeste1· , ,an- de11 Cot1rpse ,, . De 
cijfers die ne,,ens zijnen 11aa111 staan, in l1et hoofd-

• 

stul, 0117°r stadsrel,eni11ge11 ge,,,ijd aa11 het Pond-
geld - de,,,ell,e de !1oogste der geheele lijst waren 
- getuigen ,,an l1et ·bela11g zij11er zal,en. Hij hu,vde , 
0111streel,s 1578,, · M a1'ia M UE:\'ICX , zuster , ,an 
Jacq11es en Elisabet/1. Wij zien CORNELIS LAMP
SI:\'S, in de 111aand 111ei 1580, dooi· de11 111agistraat 
die1· st ad 111et eene zending gelast ,vorden bij de 
,vetl1ouders der stad Brugge e11 ,,an het Brugscl1e 
Vrije, te11 einde te bel,0111en dat Oostende en de 
andere Vlaa111scl1e zeesteden op denzelfden ,·oet 
111ocl1te11 gebracl1t ,,,orden als die , ,a11 Holland en 
Z eeland, op l1 et gebied der in,1oer1·ecl1te11 op de 
,,isch 2

• Te Vlissi11gen gel,0111en, zetelde l1ij ,vel dra 
i11 de 1·egeering, als raacl, te11 ja re 1597 , als 
scl1epe11 in 160 1, 1602, 1604, 1608 , en zoo voorts. 
Zijn zoon, Ja11, die Ja111zel,e1z VELDERS of lie, ,er 
VEL'l'ERS l1t1,vde, dochter ,·an Adriaan en Magda
le11 a De Budt - 11a111e11 111et dewell,e ,vij str alzs 
l1ebben l,ennis ge111aal{t - ,,,erd als poorter der
zelfde stad ingescl1re,,e11 de11 26 juni 15973

• Den 9 
fe\.Jruari 1601 , ·erleenden, op verzoel,, cle Staten 
, 1a11 Zeela11cl zel,ere l1oe,,eelheicl gescl1ut aan 
Lie,,en J a11ssen, Jaqz1es LA;vIPSI::-JS en hunne , •en-
11ooten, die drie scl1epen uitrt1stten, best e111cl 0111 
11aar Te1'1·a-1V11eva te , ,are11 ,, 0111 te sien << of Godt 
<< al111agl1tig l1 dese lancle11 gelt1c].,: zoude ,,,illen 
<< ge,,e11, !1e11 oock 111et deselve navigatie te genere11 
<< gel)rc], de Fra11cl1oisen ende a11dere doen4 ,, • 

Zou die Jaqz,es L AMPSINS clezelfcle 11iet ge,veest 
zij 11 als Jacob L Ai\1IPs1.:-;s, zoon , ·a11 Cor11elis 

---------------
(1) L eve11sberichte11 va11 Z ee u1ve11 . zijnde een vervolg op L. De La Rue, 

Geletterd. S taa.tkundig en Hel/da/tig Zeela.11d , voor h et Zeeu,vsch 
genootschap der ,vetenschappen t1itgegeven door F. Nagtglas 
(l\1iddelburg, J. C. en W . Altorffer, 1891). 3' aflev . bl. 19-23. 

(2) Stadsrekening, 1579-80, fo 37 v. Zie hooger. 
(3) Overleed in 1619 . 
\4) Notulen 1601, bl. 40. - Zie ook 1602, bl. 295. 

La11ipsins, ,, geboren , ,an Oostende,,, die J acomine 
Pieters, , ,an Nieupoort, huwde en den 6 april 1615 
stierf' ? 

CORNELIS LAMPSI NS geboren te Vlissingen (sep
t en1be1· 1610) , zoon van Ja11- en l,leinzoon , ,an 
Co1'11el-is, ~'as b estemd 0111 t a111elijk l1ooger te kli111-
111en dan zijn grootvader. In zijne geboorteplaats 
sticl1tte en bewoonde hij het aanzienlijk huis op 
den Nieu,vendijl,, waar tegen,voordig de kantoren 
,,an het N ederlandscl1 loods,veze11 ge,,estigd zijn 
en dat op den fraaien ge,,el het jaartal 1641 
draagt 2

• In het Oudheids111useu111 ,,an Middelbu1·g, 
in eene l,a111er , ,an het gelij!,,,loers, hangt de ge
schilderde afbeelding, cl oor Pienen1an ge111aal,t 
n aar het oor·spronlzelijke3 , , ,an << Cor11elis La111psi11s, 
,, Baron ,,an Tabago, 1·iddet , ,an de order , ·a11 
,, S ' . Micl1el, Burg111eester en raad der st ad Vlis
<< singen, ordi11aris gedepuLeerde t er ,,ergadering 
<< , ,an HH. lVIM. de H eeren Staten Generaal der 
<< Vereenigde Nederlanden. Natus 17 septe111ber 
,, 1600 , obiit 2 sept 1664 ,, . 

De la Rue4 zegt dat hij bescl11·e,1en ,vordt << een 
<< l1ee1· ge,veest te zijn , ,an ee11e onscl1enclbare 
,, trou,,·e, en groote bequaa111heid, , ,an een' 111in·
<< zaa111e11 0111111egang, en zeer ij,,eri g 0111 den lui ster 
<< en r oe111 zij11s vaderla11ds t e be,vaaren en te doen 
,, aan,vassen, en de Veree11igde Provincien in ·eene 
,, naau,ve ,,erbindtenisse en , ,oll,00111ene , ,ri end
<< schap te l1ouden 111et die Moogendl1eden, ,,,ell{e 
,, !1aare oude bo11dge11ooten ,varen. ,, Franl,rijk 
bevoncl zich 011der deze 111ogendhede11. 

De gebroeders ADRIAEN 5 e11 CORNELIS L AlvIP
SI::-JS - ,vaar,1an de ee1·ste be,vindl1ebber der Oost
I11discl1e Co111pag11ie ,,,erd gel,oze11 en op grooten 
,,oet leefde te Middelbl1rg, in het l1uis Bol1rgogne 
genaa111d (Kortedelft) ~ maal,ten hun l,antoor tot 
een rler aa11zienlijl,st e der ,vereld en ve1·,,·ier,·en 
zooveel rijl,do111111en dat het vol], , ,an ee11en ver-
1,,vister zei : << al had l1ij l1et geld \'an eenen L a111p
si 11s, da11 zou l1ij l1et doorbrengen. ,, H t1n11e fortui11 
''' élS spreel,,,,oorclelijl, en 1nen be,,1eerde aldus dat 
l1l1nne scl1epen zoo wel b ij l1et t1it,,aren als bij l1et 

(1) Beide ,verden in de Groote I(erk te Vliss ingen begraven. 
Aanteekeningen van 1\1. Van der Os, in den « Nederlandsche 
Leeuv.r >> 1888 , n 1· 5 . 

(2) F . Nag·tg·las, b l. 21 (3° atl .). 
(3) Geschenk van den Directeur van het Zeeu,vsch Genoot

schap der ,vettenschappen, Baron A. J. C. Lampsins, not. 
3 mei 1820. 

(4) Pieter De la Rue, gecomm. raad ter Prov. Rekenk . v. Zeeland 
,vegens Middelburg over! . r dec . 1770 oud 75 1/2 jaar. Poëta et 
auc tor Zelandt1s. 

(5) Hu,vde J osiua De Haze, van Middelbt1rg. 
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eindigt zooals het, \vat ~ oor<l-N ederland betreft, 
begonnen "·as, n1et eenen raad der stad Vlissingen: 
Jolzan Pieter LAl\IPSI).;S, zoon van cl en voorgaande, 
cl ie kinderloos overleed te I\:atnpen,in het jaar I 84S 1

• 

J:::iedaar ,,·at de Oostcndsche geslachten in Zee
land en Holland Yerrichtten. \'/at clc vaders gedaan 
hadden deden de zonen . De ,,·erkzaan1heid en 
bek\vaatnheid der Yoorouders leefden 1n het nage
slacht voort. In handel, stads- en landsregeering, 
gerecht, O\'eral prjjkten de nan1en der Oostend
se-he fan1iliën, op \Yier telgen de \\·oorden 
pas~~n Yan een en Bclgi schen schrijYer, sprekende 
Yan het'' erk der \~lan1ingen in l'Toord-N ederlancl: 
« ()ns ondernetnend karakter leefde in de Hol
e< landsche en Zeeu\\·sche ge\\resten Yoort . Groot 
<< en talrijk "·aren de Yoordeelen \velke die 
<< ge,,·esten uit de begaafdheden der uitge\vef<ene 
cc \ 7la1ningen trokken. Hun son1s ge\\richtig aan
cc deel in den bloei dezer landen ont\Yaart n1en 
« op elke bladzijclt der geschiedenis Yan :\oor
cc X ederlancl 2

• » 

l)e Oostendenaren Yan I48y die naar Sluis 
ge\Yeken ,,·aren keerden naar hunne heerd~teclen 
terug, zoo ,,·ij gezien heb ben ' . l)c ()ostendsche 
uit\Yijkelingen der zestiende eeu"~, die cl en tijd gehad 
hadden Yasten Yoet te kriJgen in hun ni«:u"· 
Yaderland, zagen hunne heerden niet ,,·eder, " ·ant 
zij bestonden niet n1eer. 

Een gering getal burgers nochtans keerden terug 
0111 eigendon1srechten te doen gelden . Bij acte ,·an 
2 I october I 604 hadden de Aartshertogen Yer
klaard dat al dezen die aanspraak n1ecnden te 
tnogen maken op den eigendon1 Yan gronden te 
()ostende gelegen, daar aan de "·ethouders binnen 
drie n1<1anden kennis n1oesten van ge' en . ~a yer
loop Yan (lien tij cl, zouden ziJ zich, ~,·at de reed~ 

gebruihte of bchou\\·cle gronden betreft, n1et den 
priJS 111 openbare Yeiling of biJ . chatting door 
con1n1issarissen l>ckon1en of Yastgesteld, n"loeten 
vergenoegen... '"ren jare I6I 2 ,,·erd de sta cl, na 

( l JÛp \'Cr zoek "enl hrm den 9 jan.r84S .to eges taan van de ajels 
lijsten geschrabd te \\Orden - Apollomus Lamp.s ins w ordt \'00r den 

laatste van 21Jn gesladlt gerekcnJ. , Levensbenc hte:n \an ZeeU\\en, 

3" afle,. bl. -z3 ). 
(2J .A. De Der ker, I' Am irttl Gforgcs t•au Sftlbtl gt n ft .son tnups . 
(3 Bl. 81. 
(+J B tl wenc:. I bl. 10 1. 

I 
I 
I 
I 
I 

herhaaldelijk voetstappen tot dat einde gedaan te 
hebben}, gen1achtigd 01n de eryen, \Yelke de eige
naars niet terstond lieten betin1meren, te verkoepen 
en t\Yee jaren nadien besloot de magistraat tot 
den verkoop dier gronden2

• ()ncler de oude poor
ters die hunne rechten k,,·an1en doen gelden treft 
n1en ~!au !{rEX aan, zoon van Cornelis, Jacob T ~er

goo1'e·,, J .... o_\' Bcs~CiiOB (r6I3)4 . In de n1aand r6ro 
ontYing de \vet het bezoek Yan eenen zeventig
jarigen ouderling, die 34 jaren Yroeger een der 
burgervaders van Oostende ge\Yeest \vas : de oude 
Cornelis I .... A:\IPSI~S, te dien zelfden einde alhier 
gekotnen:; . 

Eene nieu\Ye stad rees langzaan1 op de puinen 
van het ()ude ()ostendc, gansch vcrschillig , ·an de 
eerste stad, cle;;e \vier opkon1st en ''Tisselvallig, 
ja \\·ij durven het zeggen, dran1atisch verleden in 
ons ,,~erk afgeschetst is. Jievolking, have'"' l ' ,t te 

ganschc toestand, on1 zoo te zeggen, al.r 1S \~as 

nieu"·. \Vat de haring\'isscherij betreft, \TOt)ger 
Oostendés \Yelvaartsbron, en de hetrekkingen die 
de « Drie Zeesteden van \ -rlaanderen, zoo na u,,· 
plachten te verbinden, die t\\·ee zaken zouden 
bepaald tot het Yerleden blijven behoorcn. Het 
1noderne Oostende- dat langen tijd ,door de ~I uiting 
der haven Yan Ant,,·crpen, het verlies van lJGin
kcrke en de begunstiging der regcering, de 
cenige ge,\·ichtlge haYen dezer landen ,,·as 
roen1\\·eerdig, in de jaren zestienhonderd, c~nor 

ziJne zeeYaarders en zcekapers, "·erd in den oorJog 
\ an Spanje en l;rankrjjk tegen den keizer en 
zijne bon<lgenooten nogn1aals, 1n I ;o(>, door cene 
helegering beproefd, clC\Y<:ll.;:e de hou\\·ing Yctn ('('11 

nieu\\· Stadhuis (I7 Ir) noodzal..:elijk 1naaktc -
gcYolgd door de herbou,,·ing der in I 7 I 2 afge
brande parochiekerk. Het blo<'idc, g<·durenclc de 
c11aa~ ! zoo kortst()ndige Indische ('onlpagni<' 
(Ij23-I727J, en voornan1elijk \\'at later, door v1s
~cherij en koophandel, onder 1\'Iari<l-Thcrcsia, cbe 
cl<'n nog l >c~taandcn (thanc, oucl('n) Yuurtor<'n (r 77 2) 

en cenc ni('u\\·c Kcnn of Ba~~in (1776) clc('U oprich
ten", en onder J oscf I I, die (Ie stad ( )ostc nde in 

1 IJ Kam erlJcek. 9 JUli 1611 ( fo 7,, I3 juli, ·l'2 januari IÓl-.:! d(J 74 )· 
12 , 12 febru an 1614. I s gcres() lveert <.lat men den XX V I •·•• df"!=ier 

zal, erkor·pen de vague erfh·en tlc <;er s tede,'' annf rnen zal aHi~wr~n 
b1lletten te Brugg-he endt: te X ycu prJort. 

(3 } A< te van J. ( J september Ióro. 
1-t J G1ftenLoek, fo 87 v. - Hij kwam den ci~cndûm \' as ts tellen 

'an de erf ge leg-en tuss<. hen het hu is en de pr10 rt van den heer 

pa~t·lOr der s taJ. 
f 5J (( Ac tum den XXII··u maerte 161n. Was ghelesen de requeste 

(( an t collegie ghepresenteert by Cornelis L<tmps ins oudt burg
cc mees t re deser s tede, Jn persoone. >> 

{6) In 1780 kwamen niet minder dan S1 29 <.;!;h e pen binn.?n. 
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I 78 I vrij ~ba ven v rklaard , en haar 1uet ecne t\Vt~ ~d · 
1-\onl en r•1 ~t ecne uit br i ding van grondgebied, tot 
0p het Haz gras, b ~gift.igde. 11a e 'ne reek~ 
jar n verval te hebben bcle ~fd ond ~r h 't }q·ansch 
~ 

be,vind, dat onder andere door c 'nen 1nislukten 
aanslag van"' ~g de Engelsch~n (1798) gel ·cn
lnerkt ~, begon het hed ~ndaagsch Oostende 1net 
de t\veede helft der n ~ gentiend ~ eeu,,r e :-.n cl rd 

• 

tijdvak van bloeit g nieten door zijne visscherij en 
Yoornan1elijk door zijne badDn, zoo dat onz 
stad - n;1 beurtelings de ge,Yez .)n Yisschers
stad der .. -,I! en XVIc ~eu,ven, het geduchte roof
nest dat door het driejarig beleg ve1:pulyerd \Verct, 

en de betrekkelijk bloeiend handelsstad der 
• 

vorig eeu'''" ge'v ... est te zijn - thans de koningin 
der zeebadsteden ge\YOrden js. 

Nochtans hebbon de Oostendenaren het - in 
tijd ~ n 1·uin1te - reeds verre liggende l)ude 
Ootiten..de nog niet n-eheel yergeten. Nog spreekt 
n1en van tijJ tot tijd en van den grooten zee\loed 
van r3g4 die de helft der stad verz,volg en' an het 
verrnaard beleg van drie jaren dat zoov~el nlen
schènlevens kostte. Nog zijn SS. Pieteren Paulus 

• 

de patronen hunner hoofdkerk en is de Sint-})ietcrs
procèssie de groot· godsd1ensti~e plechtigheid van 
()ostendc; nog staat de toren 1 der ge\vezen hoofd
kerk ~l l s laatste spoor Yan den tempel Gods di_e, 
1ncer dan vier ceu\vcn geleden dáár, op het toen
tnöhg uiteinde cl 'r parochie of gen1eente, n1et zoo
Yeel ijv r gebou\vd vverd, on' denzeiven bepa: •.ld 
~an de \vocde. te onttrekken der zee, tegen ~ter 
aanvallt:n nog steeds de stad Oostende op hare hoede 
n1oet zijn. Nog is de strijd tegen de golven niet 
geheel 0pgehouden, nog herinnert nu en dan een 
ge,vcldige stor\n n1et hoogen zeevloed gepaard aan 
de o\·erstroon1ingen en vreezen van 'veleer) aan 

c< de rustlooze baren » 

die « de stranden afh:nagen 
van 's aardboden1s aloude lander >J ; 

ter,vijl « het ' 'ruchtbaar veld 
\Ventelt in ondiepten,. bochten kruin1elen neer 

en de Yloed drijft het zeezand in de straten 
der verdronken stede ............. >> 

--------------------------------------
~ I ) In 1729 herbouwd. 
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Dit boek werd in opdracht van de Vlaamse Vereniging voor 

.Familiekunde, Afdeling Oostende-Kuststreek, v.z.w., anastatisch 

herdrukt op de persen van de drukkerij Cailliau p.v.b.a. te 

Oostende in de wijnmaand van het jaar negentienhonderd 

vijfenzeventig. 

Van dit werk werden herdrukt : tien exemplaren op lngres MBM 

Arches 75 gr. Speciaal hoogstaand gelijmd kunstpapier, bevat

tende 75 °/o lompen met origineel watermerk. Deze zijn genum

merd BH 1 tot BH 10, niet verkrijgbaar in de handel. 

Duizend exemplaren genummerd van 1 tot 1000 zijn gedrukt 

op mat gekoetst houtvrij papier en dertig niet genummerde 

exemplaren bestemd als recensie-exemplaar ! 

Dit is nummer: M 365 
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