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Vraagstelling 

Begrafenisrituelen hebben altijd en overal een belangrijke plaats gekend in het leven van mensen. Het is 

vaak een uiting van de waarden en normen die belangrijk geacht worden in de samenleving en van de 

sociale status van de persoon die begraven wordt. Voor de middeleeuwen spelen grafmonumenten een 

belangrijke rol in het ontcijferen van deze cultuurelementen. Zowel het grafschrift, de afbeeldingen als 

zelfs de plaats van het graf geven informatie over de sociale status van het individu binnen de 

middeleeuwse samenleving1. In de huidige historiografie zijn er een aantal uitgebreide studies 

gebaseerd op grafschriften, die zich binnen de kerk bevonden, uitgewerkt. Zo heeft Veronique Despodt2 

haar licentiaatscriptie gebaseerd op grafzerken en de inscripties uit Gent tot 1584 en ook Stijn Bossuyt3 

deed dit, maar dan voor Ieper en tot 1566. Zij geloven dat grafinscripties kunnen aangewend worden 

om de sociale sfeer van de middeleeuwen te onderzoeken. Aan de hand van de vermelding van titels in 

de inscriptie en de ligging van de zerk in de kerk, kan men volgens Stijn Bossuyt bijvoorbeeld de sociale 

stratificatie van de plaatselijke samenleving achterhalen4: ‘Deze graven vertellen dus niet alleen de 

geschiedenis van de doden, maar doordat deze deel uitmaken van de levenden, representeren ze 

evenzeer de maatschappelijke verhoudingen’5.  

                                                           
1
 J. Dumolyn en K. Moermans, ‘Distinctie en memorie. Symbolische investeringen in de eeuwigheid door 

laatmiddeleeuwse hoge ambtenaren in het graafschap Vlaanderen’, in:  Tijdschrift voor geschiedenis, 116 (2003), 
pp. 333-334. 
2
 V. Despodt, “Dat du best, was ic ende wat ik bem, dat sal tu werden…” Gentse grafmonumenten en grafschriften 

tot het einde van de Calvenistische republiek (1584), Gent (onuitgegeven licentiaatsverhandeling Universiteit 
Gent), 2001, 3 dln. (promoter: Th. de Hemptinne).   
3
 S. Bossuyt, Rijke Stinkerds. Editie en analyse van de middeleeuwse grafschriften te Ieper (1118-1556), Leuven 

(onuitgegeven licentiaatsverhandeling Universiteit Leuven), 2000, 2 dln. (promoter: P. Trio). (Geraadpleegd op 
<www.e-thesis.net>).  
4
 S. Bossuyt, ‘Dood en begraven: De mogelijkheden van middeleeuwse grafinscripties in het historisch onderzoek’, 

in: Trajecta, 10 (2001), p. 109. 
5
 S. Bossuyt, ‘“Media vita in morte sumus”. Graven als representatie van sociale structuren.’ In: R. Bauer, M. De 

Smet, B. Meijns en P. Trio, eds. In de voetsporen van Jacob van Maerlant. Liber amicorum Raf De Keyser. 

Verzameling opstellen over middeleeuwse geschiedenis en geschiedenisdidactiek, Leuven, 2002, p. 301. 
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Als men een onderzoek wil voeren over grafschriften uit de middeleeuwen, dan rijzen er onvermijdelijk 

een aantal methodologische problemen. In de eerste plaats zijn grafschriften niet de best bewaarde 

historische documenten die er kunnen gevonden worden. Binnen de kerk bevonden de grafzerken zich 

heel vaak in de vloer, en waren ze dus sterk onderhevig aan slijtage door betreding. Daarnaast zijn er in 

de loop van de tijd ook een aantal gebeurtenissen de revue gepasseerd, zoals de Beeldenstorm die in 

1566 door Vlaanderen trok, waarbij de grafmonumenten bewust werden vernield. Ook oorlogen, die 

onvermijdelijk heel wat schade aanbrachten aan historische gebouwen zoals kerken, en verbouwingen 

binnen de kerken hebben ervoor gezorgd dat er veel grafmonumenten verloren gegaan zijn. Hierdoor 

moeten mediëvisten hoofdzakelijk terugvallen op épitaphiers6. ‘Épitaphier’ is het Franse equivalent voor 

‘grafschriftenverzameling’. Zoals het Nederlandse woord laat vermoeden, zijn het werken die een 

collectie grafschriften en beschrijvingen van graven inhouden. Doordat overgeleverde grafzerken zo 

zeldzaam zijn, worden de épitaphiers dan ook frequent gebruikt in onderzoek naar de begrafeniscultuur 

van de middeleeuwen. Stijn Bossuyt stelt zich in zijn licentiaatverhandeling de doelstelling ‘na te gaan 

hoe sterk en op welke manier in deze grafinscripties een afspiegeling wordt geboden van de 

middeleeuwse maatschappij’7. Dit is een vraagstelling die om een aantal redenen moeilijk te 

beantwoorden is. Enerzijds is het zeer moeilijk om nu nog de status van de personen te bepalen. 

Anderzijds is een poging om die status na te gaan een tijdrovende bezigheid. Recenter onderzoek maakt 

het gemakkelijker en minder tijdsrovend. Door onder andere het doctoraat van F. Buylaert8 en het 

lopende onderzoek in verband met schepenen van het Brugse Vrije van A. Ramandt9 is het voor 

onderzoekers van de laatmiddeleeuwse Vlaamse maatschappij minder complex te bepalen in welke 

sociale en politieke laag personen te plaatsen waren.  

De épitaphiers of grafschriftenverzamelingen werden tot op de dag van vandaag echter niet voldoende 

gecontextualiseerd. Voor het onderzoek van grafschriften uit de middeleeuwen is dit een bron met veel 

informatie die in andere bronnen niet terug te vinden is. Bij de oorspronkelijke doelstelling van de 

auteurs en de representativiteit van het brontype zelf worden weinig vraagtekens geplaatst.  

Met deze masterscriptie willen we nagaan of de grafzerken die ons overgeleverd zijn via deze 

épitaphiers wel een representatief corpus vormen voor een kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar 

de begrafeniscultuur uit de late middeleeuwen. Aan de hand van de beschikbare informatie voor het 

Brugse Vrije (1350-1500) en een statistische verwerking ervan proberen we na te gaan of de auteurs, in 

eerste instantie Cornelis Gailliard en Jacques Le Boucq, geen specifieke beweegredenen hadden om al 

                                                           
6
 S. Bossuyt, ‘Dood en begraven’, p. 101. 

7
 S. Bossuyt, Rijke Stinkerds. (Geraadpleegd op <www.e-thesis.net>).  

8
 F. Buylaert, Eeuwen van Ambitie. Edelen, steden en sociale mobiliteit in laatmiddeleeuws Vlaanderen, Gent 

(onuitgegeven doctoraatsverhandeling Universiteit Gent), 2008. (promoter: M. Boone). 
9
 Waarvan ik voorlopige resultaten aan de hand van de database A. Ramandt, Open Beta Schepenlijst SA en BN tot 

1500 4 kon inkijken, met dank aan de auteur die mij de mogelijkheid hiertoe gaf.  
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die grafschriften over te pennen en al die grafzerken te beschrijven. Vooral de vraag of die mogelijke 

drijfveren voor een selectie zorgden in de grafzerken die ze beschreven en op die manier een 

verminderde representativiteit teweegbracht. Op die manier hopen we indirect een bijdrage te leveren 

aan een beter historisch begrip van begrafenispraktijken in laatmiddeleeuws Vlaanderen, evenals van de 

16e eeuwse omgang met die memoriepraktijken van de late 14e en 15e eeuw.  

We hebben aan de hand van uiteenlopende bronnen een repertorium, terug te vinden in bijlage 2, van 

grafzerken samengesteld. Door het combineren van nog bestaande grafrelicten, de genoemde 16e 

eeuwse auteurs en nog een aantal minder belangrijke bronnen, hebben we een overzicht opgebouwd 

van alle gekende grafzerken uit het Brugse Vrije in 1350-1500. We hebben ons onder andere op basis 

van onze bronnen noodgedwongen moeten beperken tot graven die zich binnen de kerk- of 

kloostermuren bevonden. De grafzerken van het kerkhof werden zelden opgenomen in de geschriften 

en hadden minder kans om te overleven tot nu. Aangezien enkel personen uit de hogere sociale lagen 

en de clerus toegang hadden tot een begraafplaats binnen de muren van een religieuze instelling, bevat 

ons bronnencorpus dus ook per definitie enkel individuen uit de hogere sociale middens en clerici. Aan 

de hand van dit repertorium en een aantal parameters hebben we de status van de overledenen zo 

nauwkeurig mogelijk geanalyseerd. Op die manier proberen we in te gaan op het probleem van de 

statusdifferentiatie binnen de elite van overledenen. Hiermee kunnen we toetsen in welke mate de 16e 

eeuwse épitaphiers slechts een selectie bevatten van de toen bestaande grafzerken.  

Allereerst overlopen we de afbakeningen en definities die we gehanteerd hebben bij het samenstellen 

en kwantificeren van het repertorium. Naast de geografische en chronologische afbakening van de 

onderzoeksvraag, hebben we ook een aantal onderzoeksparameters in verband met de politieke en 

sociale status behandeld. Vervolgens geven we een historiografische bespreking van onze bronnen. 

Daarna gaan we over op onze eigenlijke bronnenanalyse. Na eerst na te gaan welke geografische en 

chronologische verdeling het vondstencorpus heeft, splitsen we de vondsten van de verschillende 

bronnen op en maken we een kwantitatieve vergelijking. Ten slotte formuleren we een hypothese voor 

de intenties van de 16e eeuwse Gailliard en Le Boucq. Hierbij gaan we hun biografie na, bekijken we wat 

herauten zijn en gaan we na hoe de situatie ten tijde van de twee mannen was bij de Vlaamse adel.  
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Hoofdstuk 1: Afbakening en definities 

1. Ruimtelijke afbakening 

Het onderzoeksgebied is beperkt tot het grondgebied van het Brugse Vrije. Dit was de belangrijkste 

plattelandskasselrij van Vlaanderen en één van de Vier Leden van het graafschap Vlaanderen.  

Voor de afbakening van ons onderzoeksgebied, is er geen rekening gehouden met bestuurlijke en 

administratieve entiteiten. Zowel het gebied dat onder rechtstreeks bestuur van de schepenen van het 

Brugse Vrije valt, als de ‘appendante’ heerlijkheden10, de ‘contribuante’ heerlijkheden11 en de ‘smalle 

steden’12, zijn bij het territorium gerekend. Rekening houdend met het tijdsbestek van een 

masterscriptie, is het territorium van Brugge buiten beschouwing gelaten. Het opnemen van de 

grafzerken van de Brugse kerken zou het onderzoekscorpus meer dan gevoelig hebben doen toenemen.  

Over dit grondgebied zoals het bestond in de middeleeuwen is geen algemene consensus terug te 

vinden in de geschiedschrijving. Om een zo accuraat mogelijk afbakening te bekomen, hebben we 

enerzijds een lijst van E. Warlop geconsulteerd en anderzijds gebruik gemaakt van een lijst die opgesteld 

werd door A. Ramandt, die een onderzoek voorbereidt over de schepenen van het Brugse Vrije (1300-

1500).  

                                                           
10

 Deze heerlijkheden hadden een eigen schepenbank, maar konden in beroep gaan bij de schepenen van het 
Brugse Vrije.  
11

 Deze heerlijkheden gingen bestuurlijk en administratief enkel samen met het Brugse Vrije in het kader van de 
belastingen. Verder waren ze autonoom.  
12

 Geënclaveerde steden die geografisch tot het Brugse Vrije behoren, maar administratief en bestuurlijk 
onafhankelijk zijn.   



10 
 

In zijn werk Bijdragen tot de geschiedenis der vorming van het Brugse Vrije: Bronnen, gebied, 

instellingen
13 gaat E. Warlop in op het grondgebied van het Brugse Vrije. Warlop heeft een poging 

gedaan het territorium, zoals dat eruit zag rond 1300, te reconstrueren aan de hand van vermeldingen 

zoals ‘in het ambacht van x, binnen de parochie van y’14 en aan de hand van een lijst die verscheen in 

Het memoriaal van Simon de Rikelike
15. Op die manier is hij erin geslaagd een opsomming samen te 

stellen van ambachten en parochies die deel uitmaakten van het Brugse Vrije. Deze lijst van E. Warlop is 

een van de meer correcte lijsten die er momenteel bestaan over de middeleeuwse omvang van het 

Brugse Vrije.  

Andy Ramandt heeft zijn lijst samengesteld aan de hand van zowel primaire als secundaire bronnen. Een 

groot aantal schepenbrieven omtrent grondtransacties binnen een bepaalde geografische context, de 

lijst van het Transport van Vlaanderen van 130916 en het Deelbouck van den lande ende appendantsche 

vanden Vryen
17 vallen onder de primaire bronnen. Uit de literatuur heeft hij gebruik gemaakt van de lijst 

uit het bovenvermelde werk van E. Warlop, twee artikels van J. De Smet18 en een van E. Vanden 

Bussche19. De bijdragen van De Smet en Vanden Bussche zijn volgens Andy Ramandt zelf met de 

grootste voorzichtigheid te behandelen en hebben in vergelijking met de primaire bronnen en de lijst 

van Warlop een beperktere invloed gekend op zijn reconstructie van het Brugse Vrije.  

Door het naast elkaar leggen en vergelijken van beide reconstructie, hebben we geprobeerd om tot een 

zo volledig en correct mogelijke samenstelling van het Brugse Vrije te komen. Het laatste woord over de 

precieze afbakening van het territorium is zeker nog niet gezegd, maar algemeen genomen is het wel 

mogelijk om een goede, praktisch werkbare afbakening op te stellen aan de hand van het bestaand en 

lopend onderzoek. Een alfabetische lijst van ambachten, heerlijkheden en smalle steden die tot het 

onderzoeksgebied gerekend werden, is toegevoegd als Bijlage 1. We hebben voor een geografische 

indeling van het repertorium gekozen omdat alle bronnen waarop we ons baseerden een vergelijkbare 

indeling hanteerden.  

                                                           
13

 E. Warlop, Bijdragen tot de geschiedenis der vorming van het Brugse Vrije: Bronnen, gebied, instellingen, s.l., s.n., 
1959.  
14

 E. Warlop, Bijdragen tot de geschiedenis der vorming van het Brugse Vrije, p. 226.  
15

 J. De Smet, Het memoriaal van Simon de Rikelike, vrijlaat te St. Pieters-op-den-dijk, 1323-1336, Brussel, Lamertin, 
1933, pp. 146-151.  
16

 Deze lijst is uitgegeven in J. De Smet, Het memoriaal van Simon de Rikelike, vrijlaat te St. Pieters, 1323-1336, 
Brussel, Lamertin, 1933.  
17

 Deelbouck vanden lande ende appendantsche vanden Vryen, Brugge, Guilliame de Neve, 1631.  
18

 J. De Smet, Het bestuur van het graafschrap Vlaanderen: Het Brugsche Vrije, de feodaliteit, de adel, Brugge, Van 
Poelvoorde, 1941. En J. De Smet, ‘Het Brugse Vrije en zijn archief’, in: De Vlaamse Stam, 4 (1968), 6, pp. 436-441.  
19

 E. Vanden Bussche, ‘Nomenclature générale des divers fonds, classés et inventoriés du dépôt de Bruges’, in: La 

Flandre. Revue des monuments d’histoire et d’antiquités. 1875, pp. 13-15. 
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2. Afbakening in tijd 

In het corpus zijn grafzerken opgenomen die vervaardigd zijn of in gebruik waren in de periode 1350-

1500. Deze begrenzing in tijd is enerzijds vastgelegd met opnieuw het oog op het tijdsbestek van de 

masterscriptie en anderzijds hebben ook de bronnen en hulpmiddelen waarmee we het repertorium 

samenstelden hun invloed gekend.  

Al de bronnen die geconsulteerd zijn voor het verzamelen van de grafzerken, bestrijken een langere 

periode. De hulpmiddelen die we gebruikten om de personen te kunnen indelen volgens de plaats die ze 

innamen in de middeleeuwse samenleving, hebben mee bijgedragen tot het vastleggen van de 

onderzoeksperiode. Lijsten van baljuws in het graafschap Vlaanderen zijn er voor de periode van de 12e 

eeuw tot de 17e eeuw, maar de schepenlijsten voor het Brugse Vrije en het overzicht van alle adellijke 

families bestrijken een kortere periode.  

Het referentieoverzicht en de databases, bijlagen die toebehoren aan doctoraat van F. Buylaert20, waren 

een belangrijke leidraad bij het bepalen van de sociale status van de personen in onze populatie. Deze 

documenten beperken zich tot de late middeleeuwen, meer bepaald de 14e en 15e eeuw. Voor de 

periode na 1500 was het niet mogelijk om op een degelijke manier na te gaan welke personen een 

adellijke status hadden, en welke niet. Ook de schepenlijst van het Brugse Vrije van de hand van Andy 

Ramandt is beperkt tot 1500.  

Omdat de lijsten die gebruikt zijn om de adellijke status van de individuen na te gaan en te onderzoeken 

wie een schepenambt in het Brugse Vrije bekleedde, begrensd waren in tijd, is de onderzoeksperiode 

van deze scriptie ook gelimiteerd tot de periode 1350-1500. Op die manier kon de sociale en politieke 

status van de overledenen voor de volledige onderzoeksperiode op eenzelfde en dus consequente 

manier onder de loep worden genomen.  

 

                                                           
20

 F. Buylaert, Eeuwen van Ambitie. Edelen, steden en sociale mobiliteit in laatmiddeleeuws Vlaanderen, Gent 
(onuitgegeven doctoraatsverhandeling Universiteit Gent), 2008.  
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3. Definities en onderzoeksparameters 

Om de verzameling grafschriften en grafzerken zo consequent mogelijk te categoriseren en te 

analyseren, hebben we een aantal parameters gebruikt om zowel de politieke als sociale status van de 

individuen na te gaan. We bespreken eerst de belangrijkste onderzoeksparameters.  

 

Baljuw 

In het laatmiddeleeuws Vlaanderen was een baljuw een vorstelijke ambtenaar. Hij was de 

vertegenwoordiger van de graaf van Vlaanderen in een specifiek ambtsgebied en was ook met de 

bijhorende machtsuitoefening belast, bijvoorbeeld de taak om ervoor te zorgen dat de bewoners in het 

gebied de rechtsregels naleefden. Het ambt was lucratief, niet alleen doordat baljuws een wedde 

kregen van de graaf van Vlaanderen, maar ook via de verpachting van ondergeschikte functies en door 

giften en boetes die hij geoorloofd in eigen zak kon steken. Het was voor de rijkere stedelingen vaak een 

manier om te proberen op te klimmen naar een adellijke status. Men diende al een groot kapitaal 

hebben om het ambt te kunnen pachten. Daarnaast was het ook een manier voor adel en niet-adel om 

een familiekapitaal te bestendigen of uit te breiden21. In het graafschap Vlaanderen was de functie van 

baljuw bijgevolg een zeer gerespecteerde positie die ook een belangrijke plaats kreeg in de samenleving. 

Een persoon die het baljuwambt bekleedde had dus al een grote kapitaalrijkdom en het uitoefenen van 

het ambt bracht macht en prestige mee. Het was in het Vlaanderen van de late middeleeuwen ook een 

van de manieren om op te klimmen tot in de adelstand22.  

Door het combineren van de monografieën van H. Nowé23, J. Van Rompaey24 en M. Gachard25 is het 

mogelijk om voor de volledige periode 1350-1500 na te gaan wie op welke plaats, waar en in welke 

jaren het mandaat van baljuw uitoefende. H. Nowé stelde de lijsten van baljuws samen voor de 13e en 

14e eeuw aan de hand van lijsten die hij in literatuur terugvond. J. Van Rompaey deed hetzelfde voor de 

periode 1384-1477, maar dan aan de hand van baljuwrekeningen uit verschillende archieven. M. 

Gachard ten slotte bracht een inventaris uit van archiefstukken, waaronder de rekening van 

                                                           
21

 F. Buylaert, Eeuwen van Ambitie, pp. 364-366.  
22

 F. Buylaert, ‘Edelen in de Vlaamse stedelijke samenleving’, in: Tijdschrift voor sociale en economische 

geschiedenis, 4 (2007), 2, p. 43.  
23

 H. Nowé, Les baillis comtaux de Flandre: des origines à la fin du XIVe siècle, Brussel, Maurice Lamertin, 633 p. 
24

 J. Van Rompaey, Het grafelijk baljuwsambt in Vlaanderen tijdens de Boergondische periode, Brussel, Paleis der 
Academiën, 1967.  
25

 M. Gachard, Inventaires des archives de la Belgique, publiés par ordre du Gouvernement, Volume 2, Brussel, M. 
Hayez, 1845.  
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overheidsmandatarissen, zoals baljuws. Deze uitgave loopt van baljuwrekeningen uit de 14e eeuw tot de 

18e eeuw. Op basis van de overlappen die de drie werken met elkaar hebben, lijkt het ons mogelijk te 

besluiten dat ze alledrie waarheidsgetrouwe informatie weergeven.  

Op basis van deze drie werken zijn we voor elke mannelijke persoon – aangezien vrouwen in de late 

middeleeuwen geen openbare politieke ambten konden bekleden – die voorkwam in het repertorium 

nagegaan of zijn naam ook voorkwam in de lijsten van Vlaamse baljuws.  

 

Schepen van het Brugse Vrije 

Het Brugse Vrije beschikte over een schepenbank, net zoals steden als Brugge en Gent, dat instond voor 

het bestuur van het grondgebied en de rechtspraak. Laatmiddeleeuwse kasselrijen werden oligarchisch 

bestuurd. Dit was ook zeker in het graafschap Vlaanderen het geval26. De schepenbanken werden 

gedomineerd door de machtige families en personen uit de omstreken. Het bekleden van een 

schepenambt is bijgevolg ook een indicator van sociale prominentie.  

De werken van F. Priem27 en A. Ramandt28 zijn nuttig gebleken in het nagaan welke individuen uit de 

populatie ooit het mandaat van schepen van het Brugse Vrije op zich hadden genomen.  

De lijst van de schepenen van het Brugse Vrije van F. Priem, ‘alsoo men de selve naer groodt onderzoeck 

heeft connen vinden uyt de archiven ende erfchartres van d’abdyen, capitels, kercken, en hospitaelen 

deser stede van Brugghe’29, begint in 1228 en loopt in het zevende volume tot 1565-1566. In de inleiding 

van het werk, schrijft Priem dat hij zich baseerde op documenten uit de provinciale archieven. Heel erg 

duidelijk over zijn bronnen is hij dus niet, en daarmee is ook niet duidelijk hoe betrouwbaar zijn lijst is.  

Andy Ramandt heeft zijn voorlopige lijst30 (1300-1500) samengesteld op basis van informatie uit het 

fonds Blauwe Nummers (met ‘charters’ van de schepenen) uit het Rijksarchief in Brugge en de regesten 

Schouteet (oorkonden) uit het Stadsarchief in Brugge. Hij geeft niet enkel een opsomming van welke 

persoon in welk jaar schepen was van het Brugse Vrije, maar daarnaast vermeldt hij ook welke 

referenties naar sociale status bij bepaalde personen in de bronnen meegegeven werden. Hij noteerde 

ook wie enkel maar schepen werd genoemd, wie een riddertitel droeg en welke schepen benoemd werd 

als ‘heer van’ in de primaire bronnen. De lijst van Andy Ramandt die we konden raadplegen was slechts 

een voorlopige lijst die nog aangevuld moet worden met informatie uit andere archieffondsen. 

                                                           
26

 T. Soens, De spade in de dijk?: waterbeheer en rurale samenleving in de Vlaamse kustvlakte (1280-1580), Gent, 
Academia Press, 2009, passim.  
27

 F. Priem, Précies analytique des documents que referme le dépôt des archives de la Flandre-occidentale, à 

Bruges, serie 2, 7
e
 volume, Brugge, Vandecasteele-Werbrouck, 1850. 

28
 A. Ramandt, Open Beta Schepenlijst SA en BN tot 1500 4 (onuitgegeven Excell-bestand). 

29
 F. Priem, Précies analytique, p. 1.  

30
 A. Ramandt, Open Beta Schepenlijst. 
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Ongetwijfeld zullen er dus hiaten terug te vinden zijn in de informatie die deze lijst voor mijn onderzoek 

verstrekte.  

Desondanks zijn we ervan overtuigd dat een combinatie van beide werken, de schepenlijst van F. Priem 

en de lijst van A. Ramandt, een goed overzicht geeft welke personen uit de populatie in hun leven een 

schepenambt in het Brugse Vrije uitoefenden. Een aantal personen kwam zowel bij Ramandt als bij 

Priem voor. Beide bronnen bevestigden elkaars gegevens in de meeste gevallen. Als er al verschillende 

data gegeven werden, dan lagen die meestal slechts een jaar tot een aantal jaar uit elkaar.  

 

Sociale status 

De sociale status van de personen in het repertorium is bepaald aan de hand van een heel aantal 

hulpmiddelen. Telkenmale is er rekening mee gehouden dat niet elke referentie naar ‘heer’ een 

sluitende indicator voor de adellijke status is. We hebben een selectie gemaakt aan de hand van een 

overzicht31 van de adellijke titulatuur in het Vlaanderen van de late middeleeuwen. Personen die 

titelvermeldingen – zoals baron, graaf, bruggraaf of hertog – of vaste formules – zoals ‘edele ende 

weerde’ en ‘nobele’ – meekregen, zijn steevast onder adel gecategoriseerd. Ook mensen met 

riddertitels (‘mer’, ‘chevalier’, ‘ruddere’) en mannen die ‘joncheere’ genoemd werden, waren zeker van 

adel. Een aantal referenties geeft blijk van adellijke aspiraties, maar zijn geen waterdicht bewijs van een 

adellijke status. Zo kan een vermelding van ‘heer van’, ‘heer’, ‘mijn heere’, ‘mijn (jonc)vrouwe’, 

schildknaap en ‘filius mer’ niet altijd als een adellijke titel worden beschouwd.  

Enerzijds hebben we gepeild naar de persoonlijke sociale status van de individuen in de populatie. 

Vooraleerst is de meegegeven titulatuur op de grafschriften zelf van belang geweest. Elke referentie 

naar adellijke aspiratie of status is opgelijst. Vervolgens is er ook rekening gehouden met de titulatuur 

die Corneille Gailliard, Jacques Le Boucq, James Weale en Ronald van Belle gebruikten in hun 

beschrijving van de grafzerken. Ten slotte hebben we de eerder vermelde sociale informatie die A. 

Ramandt meegaf in zijn schepenlijst van het Brugse Vrije gebruikt. De vermeldingen van riddertitels en 

‘heer van’ is echter in alle gevallen enkel een bevestiging gebleken van de gegevens die aan de hand van 

eerder vermelde bronnen ontleend zijn. De sociale statussen die hiervan het resultaat zijn, zijn uiteraard 

niet sluitend. Er zullen gevallen tussen zitten waarvan niemand de adellijke status heeft vermeld en er 

zullen omgekeerd ook mensen zonder adellijke titel bij de hoogste sociale klasse gerekend zijn. Er 

bestaan echter op dit moment geen betere bronnen of andere mogelijkheden om een meer accuraat 

beeld te schetsen.  

                                                           
31

 F. Buylaert, Eeuwen van Ambitie, pp. 183-190.  
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Anderzijds is er aan de hand van het Referentieoverzicht en de Database Vlaamse Adel van F. Buylaert 

nagegaan of de personen deel uitmaakten van een adellijke familie. Het lidmaatschap van een dergelijke 

familie wil uiteraard niet vanzelfsprekend zeggen dat de persoon in kwestie ook een adellijke status 

droeg. Personen die deel uitmaakten van een familie die een adellijke tak kende, zullen 

hoogstwaarschijnlijk ook hebben kunnen meegenieten van de sociale status en zullen ook deel hebben 

uitgemaakt van de sociale elite van de late middeleeuwen. Geboren worden in een adellijke familie is 

dus geen sluitend argument om een adellijke titel toegeschreven te krijgen, maar het kan wel een 

indicatie zijn naar de sociale plaats die de persoon in de samenleving van de late middeleeuwen innam.  
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Hoofdstuk 2: De opbouw van het 

onderzoeksrepertorium en bronbespreking 

We hebben de verder besproken analyse van de bronnen gebaseerd op een door onszelf samengesteld 

repertorium. De bronnen die ons in staat hebben gesteld dat repertorium samen te stellen zijn dus van 

groot belang en verdienen een nader onderzoek.  

De bronnen die we gebruikten zijn in 3 groepen onder te verdelen: de 16e eeuwse ‘wapenkoningen’ die 

rondtrokken om grafschriften over te schrijven en grafzerken te beschrijven, de personen die meer 

belang hechtten aan het kunsthistorisch karakter van de grafzerken en de auteurs die op basis van de 

andere twee groepen een overzicht hebben willen geven van verloren gegane en bestaande grafzerken 

en andere voorwerpen die deel uitmaken van het kunstpatrimonium. Onder de 16e eeuwse 

‘wapenkoningen’ vallen Corneille Gailliard en Jacques Le Boucq. James Weale en Ronald van Belle 

beslaan de tweede groep, en G. Tavernier en L. Devliegher maken deel uit van de laatste groep, die we 

onder de noemer ‘verzamelingen’ geplaatst hebben.  

 

1. 16e eeuwse auteurs en de overlevering van hun 

épitaphiers 

Een belangrijk deel van het repertorium is samengesteld uit épitaphiers opgesteld door Cornelis 

Gailliard en Jacques Le Boucq. Beide 16e eeuwse mannen waren in dienst van Karel V als wapenheraut. 

Wat dit inhield en hoe hun biografie eruit zag, bespreken we verder in deze masterscriptie. We gaan 

eerst in op de bronnen die we door de overlevering van hen bewaard hebben. De épitaphiers, of ook 

grafschriftenverzamelingen genoemd, bestaan uit een opsomming van welke grafzerken zich in welke 

kerk bevonden. 
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Cornelis Gailliard 

Cornelis Gailliard (ca. 1520-1563) was vermoedelijk afkomstig uit een Brugse patriciërsfamilie. In zijn 

jonge jaren bracht hij veel tijd door in het buitenland. Tussen 1549, zijn aanstelling als heraut van Karel 

V, en zijn dood in 1563 stelde hij heel wat handschriften op waarvan een belangrijk deel overgeleverd is. 

Hij was een van de eersten die in het graafschap Vlaanderen begon met het systematisch noteren van 

grafstenen en het verzamelen van de heraldische en genealogische informatie erop. Zijn grootste 

interesse bleek uit te gaan naar deze wapenschilden en familieverbanden. Van zijn épitaphier, of 

grafschriftenverzameling, zijn twee versies gebruikt bij het samenstellen van het repertorium. Aan de 

ene kant hebben we het driedelige handschrift G.5860 uit de universiteitsbibliotheek van Gent, een 18e 

eeuwse kopie van een origineel dat tussen 1558 en 1563 door Gailliard werd opgesteld. Aan de andere 

kant gebruikten we een editie door baron J. Béthune.  

De versie van Béthune is voor het overgrote deel gebaseerd op het manuscript dat in de Gentse 

universiteitsbibliotheek het nummer G.5860 draagt. Hij heeft zich naar eigen zeggen gehouden aan twee 

belangrijke doelstellingen bij het uitgeven van het épitaphier. Enerzijds heeft hij elke significante 

wijziging in de spelling van plaatsnamen, voornamen, familienamen, data en dergelijke weergegeven in 

zijn uitgave. Anderzijds heeft hij getracht de lijst van grafmonumenten en grafschriften voor elke locatie 

die Gailliard bezocht heeft te vervolledigen met graven van voor de 17e eeuw32. Deze laatste doelstelling 

heeft hij getracht te bereiken door het manuscript van Gailliard aan te vullen met informatie uit een 15-

tal jongere bronnen. Hij botste in de tekst van Cornelis Gailliard op een vijftal inhoudelijke kenmerken 

die een editie van de bron bemoeilijkte. Ten eerste werden er doorheen het werk telkens dezelfde stijl 

en formulering, dezelfde zinsconstructies en dezelfde termen gebruikt. Dit maakt soms het begrip van 

de tekst moeilijker. Het was bijvoorbeeld niet altijd eenzijdig duidelijk of de auteur de letterlijke tekst 

van het grafschrift overnam, of er een samenvatting van gaf. Ten tweede zorgde het ontbreken van een 

consequent gebruik van hoofdletters en interpunctie voor problemen bij het lezen en publiceren. In de 

derde plaats moest hij opletten bij de spelling van het voorzetstel ‘vande’ of ‘van’. Deze kon zowel deel 

uitmaken van een achternaam, een titel als een toponiem. J. Béthune loste in zijn editie dit probleem op 

door een verschillende spelling toe te passen voor de verschillende toepassingsmogelijkheden. Ten 

vierde wees Béthune erop dat er in het oorspronkelijke handschrift geen eenduidig gebruik werd 

gemaakt van afkortingen. Ten slotte kwam het door elkaar gebruiken van Middelnederlands, Frans en 

Latijn ook niet ten goede van de duidelijkheid van de tekst33.  

                                                           
32

 J. De Béthune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille Gailliard et 

d’autres auteurs. Brugge, De Plancke, 1900, p. XXI.  
33

 J. De Béthune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre, pp. XVIII-XIX.  
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Op het eigenlijke handschrift G.5860 is geen auteur of titel vermeld. Volgens J. Béthune is het echter 

duidelijk dat het een 18e eeuwse kopie is van het manuscript dat opgesteld werd door Cornelis Gailliard. 

Hij haalde hiervoor onder andere de autobiografische gegevens die in de tekst voorkomen aan als bewijs 

voor zijn veronderstelling. In 1893 kwam het manuscript in handen van de bibliothecaris van de Gentse 

universiteitsbibliotheek, Ferdinand Vander Haghen. Het is het enige volledige exemplaar dat gekend is 

van de grafschriftenverzameling van Cornelis Gailliard34. Aan het origineel – door Gailliard opgesteld 

tussen 1558 en 1563 – werden in de vroege 17e eeuw gegevens toegevoegd en aanpassingen 

aangebracht. Dit was hoofdzakelijk het geval voor de gemeenten rond Gent. Deze toevoegingen zijn 

vermoedelijk het werk van Filips van de Kethulle en Karel van Yedeghem. Hun toevoegingen zijn in de 

oorspronkelijke tekst ingewerkt en lijken het werk van Gailliard niet te hebben verstoord35. De 

grafschriftenverzameling komt niet over als een volledig afgewerkt handschrift. J. Béthune besloot 

hieruit dat de auteur nooit de intentie had om zijn épitaphier te publiceren. Het werk was bedoeld voor 

eigen gebruik en als herinnering aan alles wat de auteur zag tijdens zijn rondreis door het graafschap 

Vlaanderen36.  

Het épitaphier kent in zijn gebruik een belangrijk pluspunt. Doordat Gailliard zijn werk samenstelde in de 

periode 1558-1563, houdt dit in dat hij een heel aantal grafzerken heeft kunnen bekijken die een aantal 

jaar later verloren gingen. In augustus 1566 brak de Beeldenstorm uit in Vlaanderen. Hierbij werden in 

de kerken, waar de grafzerken zich bevonden, vernielingen aangebracht37. Ook latere gebeurtenissen, 

zoals oorlogen en banditisme, brachten schade aan in de Vlaamse kerken. Grafzerken die zich in de vloer 

van de kerk bevonden, waren daarenboven ook nog eens onderhevig aan slijtage door betreding. Dit 

zorgt ervoor dat van de honderden grafzerken die beschreven werden door Cornelis Gailliard, er nu nog 

maar een zeer klein aantal van bestaan.  

Er zijn een aantal zaken die men in het achterhoofd dient te houden bij het gebruik van het handschrift 

en de editie van J. Béthune. Allereerst is het manuscript een 18e eeuwse kopie, waarschijnlijk uitgevoerd 

voor de Brugse bibliofiel Joseph van Huerne38. We moeten dus rekening houden met mogelijk fouten die 

voor de rekening van de kopiist zijn. Véronique Despodt wees er in dit verband op dat men voor Gent 

veel hiaten kan vinden bij de beschrijving van de wapenschilden. Hier kon de kopiist de oorspronkelijke 

tekst niet ontcijferen39. Daarnaast valt het op dat, hoewel Gailliard een heel groot aantal grafzerken 

beschreef, hij slechts bij een klein aantal daarvan ook het grafschrift meegaf. De grafschriften die hij dan 

                                                           
34

 J. De Béthune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre, pp. VIII-IX. 
35

 J. De Béthune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre, pp. IX-X.  
36

 J. De Béthune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre, p. XI.  
37

 J. De Béthune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre, p. XI.  
38

 J. De Béthune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre, p. IX.  
39

 V. Despodt, “Dat du best, was ic ende wat ik bem, dat sal tu werden…”, p. 13.  
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wel weergaf, waren vaak niet in de oorspronkelijke taal of in de oorspronkelijke weergave: een verkorte 

versie of een vertaling was geen uitzondering bij Gailliard. In het repertorium zijn er een zevental graven 

opgenomen waarvan het grafschrift zowel bij Gailliard als bij een andere bron teruggevonden is. Aan de 

hand van deze 7 is een beperkte vergelijking mogelijk. De inscriptie van Guy van Gistel en zijn vrouw 

Agnes van Floijon uit de Sint-Cathelijnekerk buiten Brugge40 is een voorbeeld van hoe Gailliard 

klaarblijkelijk verkorte versies van grafschriften weergaf. De inscriptie volgens Cornelis Gailliard luidde 

als volgt:  

Mer Guij van Ghistelle, ruddere, heere van Lake, obiit 1417, den 16 sporcle; en[de] vrau Agnes 

van Floijon, obiit 1429, den 15 septemb[re]. 

 

Volgens Jacques Le Boucq, die verder besproken wordt, klonk het grafschrift eerder zo:  

Hier leghet mijnheere Ghuy van Ghistelle, riddere, heere van Laqué, die staerf int jaer 1417 dese 

16 Mey dach van sporcle. Hier leghet Agnes van Floyon, vrouwe van Laqué gheselnede mijnes 

heeren mer Ghuy van Ghistelle was staerf int jaer 1429 de 15 Mey dach in pietmaent bidt over de 

ziele. 

Naast het parafraseren van grafschriften maakte Gailliard zich ook schuldig aan het vertalen van de 

inscripties. Frank van Moerkerke41 lag begraven in de Onze Lieve Vrouwekerk in Damme. Zijn grafschrift 

was volgens J. Béthune en het épitaphier van Cornelis Gailliard opgesteld in het Middelnederlands:  

… licht Franc van Moerkercke, f[iliu]s Jans; obiit 1385, den 5 april. 

Maar is volgens G. Tavernier in een ander handschrift van Gailliard terug te vinden in het Frans:  

Cy gist noble et puissant seigneur Francois van Moerkerke fils de Jean qui trespassa l’an de grace 

xiii
c
 lxxxv le v

eme
 jour d’avril. 

Deze twee voorbeelden wijzen er op dat Cornelis Gailliard niet altijd even consequent omsprong met de 

juiste weergave van de inscripties.  

 

 

 

                                                           
40

 Terug te vinden in bijlage 2: Repertorium, p. 75.  
41

 Terug te vinden in bijlage 2: Repertorium, p. 95. 
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Jacques Le Boucq 

Jacques Le Boucq werd geboren in het begin van de 16e eeuw in Valenciennes en stierf er in 1573. Hij 

maakte deel uit van een familie die een grote interesse voor heraldiek en genealogie voor de dag legde. 

Hijzelf stelde tijdens zijn leven een aantal handschriften samen, waaronder een verzameling 

potloodkopieën van vorstenportretten en de grafschriftenverzameling waarvan wij gebruik maakten. 

Het épitaphier van Jacques Le Boucq kennen we door een exemplaar ervan in het Fonds Merghelynck, 

het handschrift met nummer 34. Het handschrift zou volgens de gegevens die erover te vinden zijn, 

opgesteld zijn in 1521, maar een tweetal argumenten vegen die datering van de tafel. Er zijn een aantal 

grafschriften opgenomen in het werk die jonger zijn dan 1521 en de auteur zou het werk op een wel 

heel jeugdige leeftijd afgerond hebben. Een meer aannemelijke datering beschouwt 1571 als het jaar 

waarin het werk beëindigd werd42. 

Het Fonds Merghelynck werd samengesteld door de Belgische edelman Arthur Merghelynck (1853-

1908). Zijn grote passies waren geschiedenis, de genealogie en de oudheidkunde. Doorheen zijn leven 

verzamelde hij heel wat originele archiefstukken, die hij na zijn dood naliet aan de Koninklijke 

Bibliotheek in Brussel, waar ze nu nog te raadplegen zijn43.  

Op 18-jarige leeftijd erfde Arthur Merghelynck een omvangrijke som. Rond die periode ontmoette hij 

ook een aantal mensen, zoals de latere stadsarchivaris van Ieper Jules Cordonnier, die hem in contact 

brachten met de genealogie. In eerste instantie was zijn interesse gericht op de afstamming van zijn 

eigen familie44, maar na 1879 verruimde hij zijn interessegebied, hoewel hij zich geografisch wel bleef 

beperken tot zijn eigen thuisstreek, de streek rond Veurne en Ieper. Hij wijdde zich aan het 

samenstellen van handschriftenverzamelingen met genealogische, heraldische en epigrafische werken45. 

Hij verzamelde zijn bronnen op uiteenlopende manieren. Hij stond in contact met andere genealogen, 

waarvan hij zaken mocht kopiëren of zelfs cadeau kreeg. Daarnaast kocht hij ook manuscripten op 

veilingen, raadpleegde de plaatselijke archieven in Ieper en het Rijksarchief in Brugge en haalde 

documenten bij afstammelingen die in die papieren geen waarde meer zagen46. Het resultaat van zijn 

levenswerk was een genealogisch fonds met zeker 555 handschriften, waaronder akten uit 

uiteenlopende archieven en openbare instellingen en bronnen zoals grafschriftenverzamelingen, 

genealogieën, kronieken, buitenpoorterboeken en oude familiepapieren47. Zijn collectie werd nog 

waardevoller toen op 22 november 1914 het volledige Ieperse archief het slachtoffer werd van de 
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Eerste Wereldoorlog48. Het werd een van de enige verzamelingen waarin veel verloren gegane Ieperse 

archiefstukken in terug te vinden waren.  

Net zoals Cornelis Gailliard bevat zijn grafschriftenverzameling grafzerken die later door religieuze 

onlusten verloren zijn gegaan. Daarnaast beschikken we niet over het origineel van de bron en moeten 

we het stellen met een kopie. De grote voordelen van Jacques Le Boucq zijn de heraldische en 

genealogische gegevens die zeer uitgebreid worden weergegeven. Hij werkte zijn wapenschilden goed 

uit, meestal met een ingekleurde afbeelding erbij. In de gevallen waarvoor Stijn Bossuyt het kon 

achterhalen, bleek dat Jacques Le Boucq in tegenstelling tot Gailliard de grafschriften ook zeer accuraat 

neerschreef. Volgens Stijn Bossuyt is hij dan ook de belangrijkste bron voor Ieper, met als enige nadeel 

dat ‘hij steeds Arabische cijfers geeft en niet de Romeinse cijfers zoals op het origineel’49. 

 

De datering van de grafzerken 

Zowel Cornelis Gailliard als Jacques Le Boucq vervolledigden hun werk voordat er sprake was van de 

gregoriaanse kalenderhervorming. Deze hervorming paste een afwijking in de voorgaande juliaanse 

kalender aan. Door 10 dagen weg te laten en het systeem van de schrikkeljaren aan te passen, zorgde 

men ervoor dat het zonnejaar en het kalenderjaar opnieuw synchroon verliepen. Aan de hand van de 

bul Inter gravissimas die verscheen op 24 februari 1582 schreef de toenmalige paus Gregorius XIII de 

aanpassing voor. Niet overal werd de kalender op hetzelfde moment aangepast. In de katholieke landen 

Spanje, Portugal en Italië ging men rechtstreeks over van donderdag 4 oktober 1582 naar vrijdag 15 

oktober 158250. De Zuidelijke Nederlanden ging men van 20 of 21 december over op respectievelijk 31 

december of 1 januari 158351. Doordat de werken van Gailliard en Le Boucq, respectievelijk tussen 1558 

en 1563 en in 1571, afgewerkt waren voor de doorvoering van de kalenderhervorming van 1582, heeft 

dit implicaties voor de beschreven grafstenen. Dit houden we best in het achterhoofd bij het analyseren 

van de grafzerken in het repertorium.  

Het is daarnaast niet zeker in welke jaarstijl beide épitaphiers opgesteld zijn. Hoewel in de 

middeleeuwen Nieuwjaar doorgaans op 1 januari gevierd werd, had de wisseling van het jaarcijfer vaak 

toch op een ander moment in het jaar plaats52. De jaarstijl die heel veel gebruikt werd in het 

grondgebied van de Zuidelijke Nederlanden, is de Paasstijl. Hierbij wordt de wisseling van het jaarcijfer 
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gekoppeld aan de feestdag van Pasen en gepland op Paaszaterdag of op Goede Vrijdag, afhankelijk van 

de plaatselijke gewoonten. In de Nederlanden was het gebruikelijk in de 14e en 15e eeuw om op Goede 

Vrijdag over te gaan naar het volgende jaar. Het grootste nadeel van het gebruik van de Paastijd is dat 

Pasen zelden in twee opeenvolgende jaren op dezelfde dag valt. Hierdoor kwamen in sommige jaren 

een aantal dagen tweemaal voor of ontbraken er dagen. Vooral het dubbel voorkomen van data geeft 

problemen voor een precieze datering53. De Paasstijl bleef in Vlaanderen in gebruik totdat hij definitief 

werd verdrongen door de Nieuwjaarsstijl in de 16e eeuw. Dit gebeurde onder invloed van de 

ontwikkeling van de drukpers en de massaal gedrukte almanakken die opgesteld waren aan de hand van 

de Nieuwjaarstijl. Het jaar liep dan van 1 januari tot 31 december. In de Nederlanden is het evenwel niet 

duidelijk wanneer de Nieuwjaarsstijl precies vaste voet aan de grond kreeg. Enerzijds was er een 

officiële ordonnantie op 16 juni 1575 die beval de stijl vanaf 1 januari 1576 ingang te laten vinden. Dit 

bevelschrift werd niet overal consequent opgevolgd. Anderzijds werd de stijl al van in de middeleeuwen 

gebruikt door onder andere ambtenaren, particulieren en ambachten54. Het is bijgevolg moeilijk om na 

te gaan welke jaarstijl de middeleeuwer gebruikte.  

Gailliard stelde zijn werk op tussen 1558 en 1563, Jacques Le Boucq rondde het zijne af in 1571. De 

grafzerken die beide auteurs optekenden, zijn dus hoogstwaarschijnlijk opgesteld in de Paasstijl. Noch 

bij J. Béthune, noch bij het Fonds Merghelynck vinden we enige aanwijzing dat de dateringen van de 

graven herbekeken zijn met de wisseling van de jaarstijl in het achterhoofd. In het repertorium hebben 

wij de overlijdensdata ook gelaten zoals we ze in de bronnen terug gevonden hebben. 

Wij zagen de dateringproblemen in kader van de vraag naar de representativiteit van de épitaphiers niet 

als een onoverkomelijk probleem. We hebben dan ook geen poging gewaagd om te proberen te 

achterhalen welke stijl of stijlen precies gebruikt werden en of er in de editie eventueel een correctie 

was aangebracht aan de overlijdensdata. Bij het opstellen van het repertorium hebben we de 

onduidelijkheden in verband met de correcte datering wel in het achterhoofd gehouden. We kwamen 

daarbij slechts één enkele keer tegenstrijdige data tegen. Boudewijn Vos55 is bijvoorbeeld terug te 

vinden in het handschrift van Gailliard en in de editie van Béthune, met het volgende bijhorende 

grafschrift:  

Hic jacet Bladuinus Vos, d[omi]nus de Pollare, miles, qui obiit 1423, die 4 mensis januarii. 

Volgens het referentieoverzicht van F. Buylaert, die zich voor dit grafschrift ook op Béthune baseerde, 

stierf Boudewijn Vos in 1434. Uiteraard is het verschil tussen 1423 en 1434 niet te verklaren aan de 
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hand van kalenderhervormingen en jaarstijlen. Wat wel interessant is bij dit voorbeeld, is dat F. Buylaert 

de melding geeft dat Boudewijn Vos stierf in 1434, wat na omrekening 1435 werd. Hoewel we dus zelf 

geen omrekeningen gedaan hebben, hebben we wel rekening gehouden met elke verwijzing die op een 

andere datering wees.  

 

2. Recent onderzoek van kunsthistorische inslag 

Naast de 16e eeuwse verzamelingen en afschriften daarvan is er uiteraard ook meer recent onderzoek 

gedaan. Tussen 1849 en 1917 bezocht James Weale in Vlaanderen heel wat parochies en in zijn notities 

daarover zijn hier en daar ook een aantal grafschriften en beknopte beschrijvingen van grafzerken te 

ontdekken. Ronald Van Belle56 beperkte zich in zijn werk tot de vlakke monumenten en 

memorietaferelen met persoonsafbeelding in West-Vlaanderen. De verheven grafzerken heeft hij niet in 

kaart gebracht, en aan de zerken zonder afbeelding van een persoon is hij ook voorbij gegaan. Hij 

hanteerde een veel sterkere kunsthistorische benadering in vergelijking met de andere bronnen die we 

gebruikten. Hij gaf van elke zerk een uitgebreide beschrijving van de afbeelding en hij heeft ook de 

iconografie, klederdracht en dergelijke onderzocht aan de hand van zijn inventaris. Hij voerde 35 jaar 

lang zelf onderzoek op het terrein, maar nam ook de grafzerken in zijn werk op als er een foto of een 

wrijfprent van bestaat. Ook heel wat grafzerken die voorkomen in de notities van W.H. James Weale57 

werden opgenomen in zijn inventaris. Van de grafzerken die Van Belle zelf op het terrein ging 

onderzoeken, gaf hij ook telkens waar mogelijk een bibliografie van literatuur waarin de zerk vermeld 

werd.  

Een puntje van kritiek dat kan gegeven worden op zijn omvangrijk werk, is dat Ronald van Belle het niet 

altijd even nauw lijkt te nemen met uitgavenregels en voorschriften voor het uitgeven van 

getranscribeerde tekst. Hij gebruikte ronde en vierkante haakjes door elkaar en ook zijn keuze van 

lettervorm (hoofdletters of kleine letters) komt niet altijd overeen met de beschrijving die hij geeft van 

de inscriptie. De grafschriften die hij noteerde lijken qua inhoud, woordkeuze en spelling echter wel 

accuraat.  
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Doordat Ronald van Belle de keuze maakte enkel de grafzerken met een persoonsafbeelding op te 

nemen in zijn inventaris, kan zijn representativiteit in dit onderzoek in vraag gesteld worden. Wij zijn 

echter van mening dat hij nog steeds een schat aan informatie kan bijdragen. Hij maakte een 

onderscheid op iconografisch vlak, en niet op vlak van de sociale status van de mensen waarvoor de 

grafzerk gemaakt is. Omdat hij tewerk ging zonder een sociale selectie te maken, is hij bruikbaar als bron 

voor dit onderzoek.  

 

3. Verzamelingen 

Ten slotte willen we nog even kort melding maken van eerdere pogingen om overzichten van funeraire 

monumenten op te bouwen voor onze besproken regio.  

Geert Tavernier heeft in zijn reeks Oude kerkelijke en funeraire opschriften uit de streek rond Brugge
58

 

naar eigen zeggen een poging gedaan om een ‘beknopte maar overzichtelijke bundeling te bieden van 

bestaande en verdwenen oude kerkelijke en funeraire opschriften’59. Zijn geografisch onderzoeksterrein 

beperkte hij tot het gebied tussen Bredene, Knokke, Torhout en Sint-Joris (bij Beernem), zonder het 

grondgebied van Brugge, Loppem en Sint-Michiels. Voor het samenstellen van zijn lijst, baseerde hij zich 

op werken van V. Vermeersch (Grafmonumenten te  Brugge voor 1578.), L. Devliegher 

(Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen) en R. Van Belle (Vlakke grafmonumenten en 

memorietaferelen met persoonsafbeeldingen in West-Vlaanderen: een inventaris, funeraire symboliek en 

overzicht van het kostuum.). Daarnaast behoorden ook handschriften van Cornelis Gailliard, James 

Weale en A. Merghelynck tot zijn bronnencorpus. We hebben geen grafzerken ontdekt bij Geert 

Tavernier die in geen enkele van onze andere bronnen voorkomen. Bij de meeste graven die hij 

vermeldde, gaf hij ook letterlijk de beschrijving zoals hij die bij Cornelis Gailliard of een andere bron 

gevonden heeft.  

De grote meerwaarde van zijn lijst voor ons onderzoek is dat hij een aantal andere kopieën van de 

épitaphier consulteerde. Dit resulteerde bij een aantal grafschriften in een verschil in bewoording of 

spelling. Verder heeft hij geen nieuwe informatie bijgedragen aan de informatie die uit de andere 
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bronnen te selecteren was. In de verdere bespreking zullen we Geert Tavernier dan ook grotendeels 

buiten beschouwing laten.  

Luc Devliegher60 bracht een reeks uit onder de naam Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, waarin 

hij niet alleen grafzerken weergaf, maar ook schilderijen, molens, kerken, authentieke gebouwen en 

vele andere zaken die als kunstpatrimonium werden beschouwd door een ordonnantie van de 

Gedeputeerde Staten van West-Vlaanderen in 1824. Het is, zoals de titel al laat vermoeden, een 

overzicht van alle kunstobjecten in West-Vlaanderen. Bij de grafzerken die in de reeks terug te vinden 

zijn, en die ook bij andere bronnen voorkomen, gaf hij geen supplementaire informatie. Er zijn echter 

een drietal grafzerken die bij geen enkele andere bron uit de lijst voorkomen. Dit is een veel te kleine 

populatie om te betrekken in een statistisch onderzoek. Deze drie zerken laten we in deze scriptie dan 

ook buiten beschouwing.   

 

4. Besluit 

De drie categorieën hebben duidelijk elk hun eigen specifieke sterke punten en tekortkomingen. 

Samengebracht leiden ze tot een repertorium van 205 verschillende grafzerken. Dit repertorium is terug 

te vinden in de bijlage. Hier en daar overlappen ze elkaar ook, waardoor steekproeven in verband de 

betrouwbaarheid mogelijk zijn. Op die manier hebben we eerder het gebrek aan een consequente 

weergave van grafschriften van Cornelis Gailliard geïllustreerd.   

In het volgende hoofdstuk gaan we verder in op een analyse tussen de verschillende bronnen.  
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Hoofdstuk 3: Bronnenanalyse 

Uit al de bronnen hebben we kennis van het bestaan van in totaal 205 unieke grafzerken die zich binnen 

het grondgebied van het Brugse Vrije bevonden. Dit is een populatie die groot genoeg is om een 

statistisch onderzoeksperspectief mogelijk te maken. Van de 205 grafzerken, zijn er 22 waarop we geen 

naam kunnen kleven. Van sommige van deze anonieme grafzerken is desondanks wel geweten welke 

sociale status of politieke status de eigenaar had, en die is ook in rekening gebracht bij de verwerking. 

Elk van deze 205 grafzerken zijn te raadplegen in het repertorium, dat terug te vinden is in bijlage 2 van 

deze scriptie.  

In de eerste plaats gaan we nader in op de algemene vragen die het repertorium met zich meebrengt. 

We werpen een oog op de spreiding op geografische en chronologisch vlak van de volledige populatie. 

Vanuit die vaststellingen verdiepen we ons onderzoek door gericht te kijken naar de bronproblematiek. 

We plaatsen de verschillende auteurs in een statistische vergelijking naast elkaar.   

 

1. Geografische verspreiding 

Zoals eerder aangegeven, hebben we ons beperkt tot het uitgebreide grondgebied van het Brugse Vrije. 

Binnen dit gebied zijn alle parochies en heerlijkheden opgelijst en onderzocht. Deze volledige lijst is 

terug te vinden in Bijlage 1. Niet in al de heerlijkheden, dorpen en ambachten zijn er grafmonumenten 

opgetekend of vondsten gedaan die dateren uit de onderzoeksperiode.  

Voor een 60-tal plaatsen zijn zerken teruggevonden of vermeldingen van inmiddels verloren gegane 

grafzerken beschikbaar in de geschreven bronnen. Dit is slechts een beperkt deel van de vele plaatsjes, 

steden, heerlijkheden en ambachten binnen het Brugse Vrije. De verspreiding van de vondsten is 

uitgetekend in de volgende tabel:  
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plaats Aantal grafzerken 
(absoluut) 

Aantal grafzerken 
(procentueel) 

Assebroek 10 4,88 

Beernem 1 0,49 

Beerst 1 0,49 

Beniaerdskerke 2 0,98 

Damme 25 12,20 

Diksmuide 9 4,39 

Dudzele 3 1,46 

Eeklo 1 0,49 

Eernegem 6 2,93 

Esen 1 0,49 

Ettelgem 1 0,49 

Gits 1 0,49 

Handzame 7 3,41 

Houthave 1 0,49 

Jabbeke 3 1,46 

Kaprijke 1 0,49 

Koekelare 3 1,46 

Koolkerke 1 0,49 

Koolskamp 2 0,98 

Lapscheure 1 0,49 

Leffinge 2 0,98 

Leke 1 0,49 

Lichtervelde 1 0,49 

Lissewege 4 1,95 

Loppem 3 1,46 

Maldegem 4 1,95 

Mariakerke 1 0,49 

Meetkerke 3 1,46 

Merkem 2 0,98 

Middelburg 2 0,98 

Middelkerke 1 0,49 

Moerkerke 3 1,46 

Nieuwerkerke 1 0,49 

Oostburg 1 0,49 

Oostende 2 0,98 

Oostkamp 3 1,46 

Oostkerke 3 1,46 

Oudenburg 7 3,41 

Ruddervoorde 2 0,98 

Sijsele 5 2,44 

Sluis 14 6,83 

Snaaskerke 4 1,95 

Snellegem 2 0,98 

St. Andries 9 4,39 
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St. Kruis (Aardenburg) 6 2,93 

St. Kruis (Brugge) 4 1,95 

St. Michiels 2 0,98 

St. Pieterskapelle 2 0,98 

Stalhille 3 1,46 

Torhout 2 0,98 

Varsenare 6 2,93 

Vlissegem 2 0,98 

Wenduine 1 0,49 

Wilskerke 5 2,44 

Zandvoorde 2 0,98 

Zedelgem 2 0,98 

Zerkegem 1 0,49 

Zevekote 2 0,98 

Zuienkerke 3 1,46 

Zwevezele 2 0,98 

TOTAAL  205 100 

 

Om alles overzichtelijker te maken en gemakkelijker te kunnen analyseren, hebben we de gegevens 

uitgetekend in Grafiek 1. De belangrijkste conclusie in verband met de geografische verspreiding is 

duidelijk af te lezen uit de grafische voorstelling: hier en daar komen er extreem ongelijke aantallen 

voor.   

 



29 
 

 

0 5 10 15 20 25 30

Assebroek
Beernem

Beerst
Beniaerdskerke

Damme
Diksmuide

Dudzele
Eeklo

Eernegem
Esen

Ettelgem
Gits

Handzame
Houthave

Jabbeke
Kaprijke

Koekelare
Koolkerke

Koolskamp
Lapscheure

Leffinge
Leke

Lichtervelde
Lissewege

Loppem
Maldegem

Mariakerke
Meetkerke

Merkem
Middelburg

Middelkerke
Moerkerke

Nieuwerkerke
Oostburg
Oostende
Oostkamp
Oostkerke

Oudenburg
Ruddervoorde

Sijsele
Sluis

Snaaskerke
Snellegem
St. Andries

St. Kruis (Aardenburg)
St. Kruis (Brugge)

St. Michiels
St. Pieterskapelle

Stalhille
Torhout

Varsenare
Vlissegem
Wenduine
Wilskerke

Zandvoorde
Zedelgem
Zerkegem
Zevekote

Zuienkerke
Zwevezele

Geografische verspreiding grafzerken 

Aantal grafzerken



30 
 

Er zijn 18 plaatsen die slechts 1 grafzerk opleverden, 16 plaatsen kenden er 2 en in 10 plaatsen werden 

er een drietal grafzerken teruggevonden. In 4 plaatsen vonden we 4 zerken terug, twee steden kenden 

er 5 en in drie plaatsen voldoen 6 grafzerken aan de voorwaarden. Daarnaast zijn er een aantal plaatsen 

die een vondstenaantal hebben dat ver boven de rest uitsteekt. Damme is de grootste uitschieter en is 

met 25 zerken goed voor maar liefst 12,2% van alle vondsten uit het Brugse Vrije. Daarna komt Sluis met 

14 grafzerken (of iets meer dan 6,8%). Ook Assebroek (10 zerken of 4,9%), Diksmuide en Sint-Andries 

(elk 9 zerken of 4,4%) en Handzame en Oudenburg (elk 7 zerken of 3,4%) vallen op.   

Om een referentie van verdeling te verkrijgen, hebben we ook de centrummaten berekend voor deze 

gegevens. De mediaan, of het midden van een geordende verdeling, is 2. De modus, of de waarde die 

het meest voorkomt in de reeks, is 1. Het gemiddelde, berekend door de som van de waarden te delen 

door het aantal waarden, is 3,4. De meeste plaatsen krijgen dus 1 of 2 grafzerken toegeschreven. Het 

gemiddelde is sterk beïnvloedbaar door slechts een aantal plaatsen die veel meer vondsten opgeleverd 

hebben.  

Nu we een beeld hebben van de geografische verdeling, is het niet slecht om na te gaan of dit ook met 

de middeleeuwse werkelijkheid correspondeert: hadden de plaatsen met de meeste gekende grafzerken 

ook het hoogste inwonersaantal, of was het ook de meest belangrijke plaats? Het probleem van het 

stedelijke netwerk en diens demografie werd uitvoerig bestudeerd door Peter Stabel61. Hij ging daarvan 

in eerste instantie uit van contemporaine pogingen tot classificatie. Daarna toetste hij die bevindingen 

met wat hij terugvond aan cijfer- en vergelijkingsmateriaal in zijn bronnen onderzoek.  

In de contemporaine geschriften uit de late middeleeuwen en zestiende eeuw schreven sommige 

auteurs een hiërarchie uit van de Vlaamse steden. Lodovico Guicciardini, een van oorspong Florentijnse 

koopman die sinds 1521 in Antwerpen verbleef, beschreef de Nederlanden in 1567 in zijn werk 

Descrittione dei tutti i Paesi Bassi, altrimenti detti Germania inferiore. Hij onderscheidde er een aantal 

stedelijke categorieën. De eerste categorie bestond uit de Leden van Vlaanderen: Gent, Brugge en Ieper. 

In de tweede categorie waren de ommuurde steden opgenomen. Hieronder vielen volgens hem onder 

andere ook Sluis, Damme, Diksmuide en Aardenburg. De open steden waren de derde groep volgens de 

hiërarchie van Guicciardini, met onder andere de kleine kuststad Oostende, de marktsteden Oudenburg, 

Torhout, Oostburg en Eeklo. Daarnaast vermeldde hij ook nog een aantal landelijke nederzettingen, 

zoals Middelburg62. Deze ordening van de steden is dus hoofdzakelijk op de vorm en fysieke kenmerken 

van de stad zelf gericht. Pieter Van der Beke maakte rond 1538 een kaart van Vlaanderen, waarop hij 

ook de steden pictografisch weergaf. Toch kan aan de hand van de grootte die hij meegaf aan de 
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weergegeven plaatsen een ordening opgesteld worden. Oudenburg en Damme vielen in die periode 

onder de kleine stedelijke nederzettingen. Sluis, Diksmuide en Middelburg werden afgebeeld als 

secundaire steden, wat in het geval van Diksmuide en Middelburg op zijn minst vreemd kan genoemd 

worden. De derde categorie, die van de grote steden, werd uiteraard ingevuld door Brugge, Gent en in 

mindere mate Ieper63. Mercator maakte in 1540 voor Vlaanderen de eerste kaart die wetenschappelijk 

te noemen was. Daarvan kan de volgende rangorde afgelezen worden: Brugge en Gent als grootste 

steden, Sluis behoorde tot de secundaire steden. Oostende en Diksmuide zijn net iets groter en 

belangrijker dan Eeklo, Oudenburg en Torhout64.  

Bij de verschillende contemporaine auteurs was er duidelijk geen consensus over de hiërarchie van de 

Vlaamse steden en dorpen. Voor veel plaatsen geldde er geen unanimiteit voor wat hun positie betrof. 

De rangorde werd vaak ook opgesteld aan de hand van de omvang van de steden, economisch belang 

en politieke macht. De auteurs en cartografen hebben zelden ook secuur rekening gehouden met de 

demografische cijfers.  

Demografische cijfers, of inwonersaantallen zijn niet gemakkelijk te achterhalen voor de Vlaamse steden 

en dorpen in de late middeleeuwen. Er zijn wel een aantal trends gekend. Damme en Sluis, de twee 

steden die qua gravenaantal het meest opvallen, waren beiden havens in het Zwinestuarium die als 

transithavens konden meegenieten van de ontwikkeling van de Brugse economische bloei. Dankzij hun 

eigen stapelrechten slaagden ze er ook in eigen commerciële functies te ontwikkelen. Van Sluis is 

geweten dat er in het begin van de 14e eeuw, op het startpunt van haar commerciële ontwikkeling, 

ongeveer 4.450 mensen leefden. In de 2e helft van de 15e eeuw was dit aantal gestegen naar 9.500 

hoofden. Naarmate de 15e eeuw vorderde, kenden Sluis en vooral Damme een onvermijdelijke 

demografische en economische achteruitgang als gevolg van het verval van de handel in Brugge. In 1469 

was Sluis de belangrijkste stad na de Leden van Vlaanderen. Damme kende toen ongeveer 1.900 

inwoners. De economische achteruitgang van Brugge had ook gevolgen voor een aantal kleine dorpen, 

zoals Monnikerede, dat volledig van de kaart verdween65. Diksmuide kende doorheen de 

onderzoeksperiode ook een demografische achteruitgang. In 1390 werden 407 haarden geteld. Elke 

haard stond voor een huishouden dat in staat was belastingen te betalen. In 1469 waren dit er 25% 

minder66, of ongeveer 305. Oudenburg was, net zoals Torhout een klein marktdorpje met een stabiele 

demografie67. Eeklo leefde van de textielindustrie en kende een stabiel inwonersaantal van de late 14e 

eeuw tot het midden van de 15e eeuw van ongeveer 2.400 tot 2.600 inwoners. Rond 1469 bedroeg dit 
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 P. Stabel, Dwarfs among Giants, pp. 13-14. 
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 P. Stabel, Dwarfs among Giants, p. 14 
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 P. Stabel, Dwarfs among Giants, p. 38. Het verdwijnen van Monnikerede is ook aangegeven in de samenstelling 
van het Brugse Vrije zoals die weergegeven is in bijlage 1.  
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 P. Stabel, Dwarfs among Giants, p. 34. 
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 P. Stabel, Dwarfs among Giants, p. 35. 
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ongeveer 2.000, waarna Eeklo in de 16e eeuw opnieuw aangroeide68. Door de concentratie van de 

visvangst kenden een aantal havensteden, waaronder Oostende, een demografische groei. Het stadje 

groeide van 800 inwoners in de helft van de 15e eeuw naar 2.000 in slechts een paar decennia. In de 16e 

eeuw kende Oostende een piek van meer dan 5.000 inwoners69. Deze gefragmenteerde informatie is 

moeilijk te overzien en te gebruiken. Doordat er geen consequente gegevens te verkrijgen zijn van de 

verschillende nederzettingen, is het ook moeilijk onderlinge vergelijkingen te maken.  

Peter Stabel stelde een rangorde op van een aantal steden uit het Vlaanderen van de late 

middeleeuwen. Voor de rangorde van de 15e eeuw70 heeft hij zich, naast onder andere politieke en 

economische factoren, ook kunnen baseren op een reeks demografische cijfers: de haardtelling van 

1469. Het gebruik van een haardtelling om een uitspraak te doen over de demografie van een plaats, is 

geen probleemloze methode. Bij een haardtelling werden namelijk enkel het aantal huishoudens geteld, 

en meestal werd enkel gelet op diegene die in de mogelijkheid waren taksen te betalen. De arme 

gezinnen werden vaak niet meegerekend. Bij sommige haardtelling werden de armen echter ook in 

rekening gebracht. Men dient dus goed op te letten bij het gebruik van haardtellingen. Men dient zich 

altijd de vraag te stellen wat de cijfers precies representeren. Daarnaast was er ook geen verdere 

informatie gegeven over de grootte van elk huishouden71. Dit maakt het berekenen van een algemeen 

bevolkingscijfer voor de laatmiddeleeuwse plaatsen moeilijk. Ten slotte is ook niet van elke plaats een 

haardtelling bewaard.  

Peter Stabel beperkte zich in zijn onderzoek op het stedelijk netwerk op ‘steden’, plaatsen die 

stadsrechten hadden. Het is bij gebrek aan gegevens en binnen het bestek van deze masterscriptie voor 

ons onmogelijk om een volledige hiërarchische lijst van alle 60 plaatsen uit ons onderzoek op te stellen. 

Het is wel mogelijk om de steden uit de 60 locaties te filteren en daarvoor de hiërarchisering weer te 

geven die Stabel opbouwde op grond van de navolgende criteria. Het resultaat hiervan is onderstaande 

tabel. Brugge hebben we in deze lijst opgenomen ter vergelijking.    
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PLAATS 
HAARDTELLING 

(1469) 
AANTAL GRAVEN 

Brugge 9184  
Sluis 2160 14 

Diksmuide 553 9 
Damme 429 25 

Eeklo 448 1 
Oudenburg 266 7 
Oostende 168 2 
Kaprijke 370 1 
Oostburg 164 1 
Torhout 156 2 

Middelburg ? 2 

 

Van een aantal plaatsen die er qua aantal graven ver boven het gemiddelde uitstaken, is een 

haardtelling, waarbij enkel de huishoudens die in staat waren belastingen te betalen, bekend. Damme 

en Sluis, de twee grootste uitschieter qua grafzerken, staan ook bovenaan de lijst. Ook Diksmuide en 

Oudenburg staan relatief hoog geklasseerd. Van Assebroek, Sint-Andries en Handzame is geen 

haardtelling uit 1469 gekend of Peter Stabel heeft ze niet in de lijst opgenomen.  

Rekening houdend met de tekortkomingen van zowel de contemporaine bronnen, de fragmentarische 

gegevens van een aantal steden en de rangorde die Peter Stabel opstelde, kunnen we er van uitgaan dat 

het aantal grafzerken dat gevonden werd in Damme en Sluis representatief kan genoemd worden. Ook 

de bevolkingscijfers van Diksmuide en Oudenburg lijken te corresponderen met het aantal grafzerken. 

Handzame wordt nergens vermeld, en is dus niet te verifiëren. Afgaand op ons repertorium, kunnen we 

ons echter wel de vraag stellen of Handzame dit hoge cijfer niet te danken heeft aan de familie Vanden 

Berghe. Niet minder dan 5 van de 7 grafzerken is op naam van een lid van deze familie. De familie 

Vanden Berghe was een veredeld ambtenarengeslacht. Ze waren heren van Booitshoeke bij Veurne en 

Watervliet te Handzame, maar hadden vooral in Handzame hun machtsbasis gevestigd72. Ook over 

Assebroek en Sint-Andries hebben we niets gevonden. Bij beide plaatsen kan de hypothese gesteld 

worden dat zij mogelijk het aantal grafzerken te danken hebben aan hun naburigheid met Brugge en aan 

een aantal belangrijke kloosters die er gevestigd waren.  

We kunnen dus besluiten dat geen enkele belangrijke plaats uit het Brugse Vrije afwezig is in het corpus 

van overgeleverde grafzerken. Er is ook een parallel tussen de hoge vondstenaantallen en het belang 

van de plaatsen waar de vondsten zich oorspronkelijk bevonden. Voorzichtigheid is geboden, maar we 
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 J. Dumolyn, Staatsvorming en vorstelijke ambtenaren in het graafschap Vlaanderen (1419-1477), Antwerpen, 
Garant, 2003, prosopografische informatie op de CD-rom bij ‘Jan van den Berghe’.  
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kunnen besluiten dat de geografische verspreiding van de grafzerken dus niet tegenstrijdig is met de 

demografische spreiding binnen het Brugse Vrije in de bestudeerde periode uit de 14e en 15e eeuw.  

 

2. Chronologische verdeling 

Absolute verdeling 

Er zijn twee onderzoekspistes voor een analyse van de chronologische verdeling van de 205 grafzerken. 

Enerzijds kunnen we werken aan de hand van de eerste ingebruikname van de grafzerken (grafiek 2) en 

anderzijds is er de mogelijkheid om de overlijdensdata van elk individu uit de volledige populatie van om 

en bij de 340 personen chronologisch uit te zetten (grafiek 3). Dit is geen exact getal, omdat we van 

sommige anonieme graven niet kunnen weten hoeveel personen er begraven lagen. Wanneer we geen 

enkele aanwijzing hadden naar het aantal personen onder een grafzerk, zijn we uitgegaan van slechts 1. 

Bij het uittekenen van beide grafieken zijn de graven waarvan geen precieze datering mogelijk was, 

buiten beschouwing gelaten.  

De volledige onderzoeksperiode van 150 jaar is ingedeeld in gelijke intervallen van 25 jaar73. Normaliter 

zouden we hierdoor moeten beginnen bij 1351 in plaats van 1350. Dit ene jaar is echter geen inbreuk in 

de trend die zichtbaar wordt in de grafiek.  

 

                                                           
73

 Deze indeling in cohoren van 25 jaar is nodig bij de studie van de sociale parameters. De Vlaamse adel is ook 
slechts per 25 jaar bekend. Een nauwkeurigere indeling is voorlopig nog niet mogelijk.  
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Grafiek 2 toont, zoals gezegd, wanneer een grafzerk voor de eerste maal in gebruik werd genomen. We 

hebben hier dus de oudste datum gebruikt die gekend was. Er kan niet rechtstreeks vanuit gegaan 

worden dat deze datum ook de productiedatum van de zerk is. Er is wel een vermoeden dat de zerk 

meestal kort na het overlijden van de eerste persoon werd vervaardigd. De meeste grafzerken zouden 

dus in principe op een aantal jaar nauwkeurig kunnen gedateerd worden74. Heel voorzichtig zou men 

dus kunnen concluderen dat de grafiek die de productiedata van de zerken weergeeft er ongeveer 

hetzelfde zou uitzien.  

In deze grafiek worden niet alle 205 grafzerken weergegeven. Er zijn 3 grafzerken waarvan de vermelde 

overledenen slechts zo nauwkeurig konden gedateerd worden als uit de tweede helft van de 14e eeuw, 

en 5 zerken waar van de personen die er begraven lagen enkel geweten is dat ze in de 15e eeuw 

stierven. In totaal zijn dus 197 gegevens uitgetekend.  

Het aantal graven in het repertorium staat echter niet gelijk met het aantal individuen waarvan sprake 

is. Veel graven behoorden toe aan meer dan één persoon. Nu we hebben vastgesteld dat er een relatief 

gelijkmatige kennis is van de grafstenenproductie in het Brugse Vrije binnen de periode 1350-1500, 

moeten we ook eens een licht werpen op de chronologische verdeling van de individuen.  
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 S. Bossuyt, ‘Dood en begraven’, p. 107.  
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Voor de grafische weergave van alle overleden personen, werd elke overlijdensdatum die 

teruggevonden werd op de grafzerken of in de bronnen in rekening gebracht. Ook hier zijn er een aantal 

onbekenden die uit de boot vallen. In totaal zijn er van de 340 individuen 293 in de grafiek 

vertegenwoordigd. Dit wil zeggen dat er 47 individuen niet accuraat genoeg konden gedateerd worden: 

11 stierven in de tweede helft van de 14e eeuw, 9 in de eerste helft van de 15e eeuw, 17 in de tweede 

helft van de 15e eeuw en van 10 individuen ging de datering niet nauwkeuriger dan de 15e eeuw.  

Voor sommige anonieme grafzerken is ons onbekend hoeveel personen er oorspronkelijk op vermeld 

waren. Voor die zerken zijn we ervan uit gegaan dat ze toebehoorden aan slechts één persoon. Bij de 

zerken waarvan we wel een idee hadden voor hoeveel personen ze bestemd waren, maar waarvan we 

maar één overlijdensdatum kenden, hebben we die ene overlijdensdatum gebruikt bij iedereen voor wie 

de zerk bedoeld was. Deze maatregel hebben we voor een miniem aantal individuen uit de populatie 

toegepast. Hierdoor komt de correctheid van de grafische uitwerking niet in het gedrang.  

Beide grafieken vertonen als algemene trend een stijging als we de volledige onderzoeksperiode in 

oogschouwing nemen. Dit kan waarschijnlijk verklaard worden door de bewaringscontext van de 

grafzerken. Veel van de zerken bevonden zich in de vloer van de kerk of het klooster en leden onder 

slijtage door betreding. Hoe ouder de zerk, hoe langer de zerk dus ook blootstond aan de slijtage. Hoe 

jonger de grafzerken, hoe meer er bewaard waren. Doordat we geen gedetailleerde bevolkingscijfers 

voor het Brugse Vrije voor handen hebben, kunnen we niet nagaan of een demografische stijging mede 

verantwoordelijk is voor deze stijging in overgeleverde grafzerken. Hiernaar is verder onderzoek nodig. 

De dip in het interval 1401-1425 die beide grafieken tonen, is voor ons een raadsel. Hiervoor kunnen we 

geen verklaring geven.  
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Cumulatieve verdeling 

Als we het cumulatief chronologisch verloop van het totaal aantal overleden personen, ongeveer 340 

individuen, grafisch uittekenen, zoals we gedaan hebben in grafiek 4, dan vallen ons een aantal zaken 

op.  

 

 

 

Enkele jaren na 1400 en enkele jaren na 1450 maakt de grafiek een sprong. In deze twee periodes zijn 

dus meer mensen gestorven en vermeld op een grafzerk dan in de andere jaren. Hoe dit komt, is ons 

onbekend. Daarnaast kunnen we ook opmerken dat het jaar 1400 een scharnierpunt is in de grafiek. Na 

dit punt stijgt de grafiek, en dus het aantal overleden personen, sterker dan ervoor. Dit sluit aan bij de 

vaststelling die we al konden doen bij grafiek 2 en grafiek 3: hoe jonger de zerk, hoe beter de 

bewaringskansen.  

Ook de dip in de grafiek in het interval 1401-1425 komt hier naar voor: in dat interval loopt de grafiek 

een moment evenwijdig met de as.  
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 Besluit 

Aan de hand van de grafische weergave van de chronologische verdeling kunnen we een aantal 

vaststellingen doen.  

Enerzijds kunnen we besluiten dat de kennis van de graven in de loop van 1350-1500 verbetert. Dit sluit 

niet uit dat een analyse van de elitaire begrafeniscultuur mogelijk blijft voor de gehele periode. Er zijn 

genoeg graven gekend voor elk deel van de onderzoeksperiode: zowel uit de tweede helft van de 14e 

eeuw als uit de late 15e eeuw.  

Anderzijds zijn er relatief gelijke trends waar te nemen bij aan de ene kant het aantal graven en aan de 

andere kant het aantal begraven personen in die graven. Ze tonen een vergelijkbare stijging doorheen 

de onderzoeksperiode. Dit wijst op een relatieve stabiliteit in de funeraire praktijken en voor ons de 

mogelijkheid om de volledige periode op eenzelfde manier te onderzoeken.  

 

3. Algemene sociale analyse 

Op basis van de geografische en chronologische analyse van ons volledige corpus van 205 graven 

kunnen we vaststellen dat dit corpus geen grote afwijkingen vertoont.  

De geografische verspreiding loopt parallel met de beperkte demografische cijfers die gekend zijn uit de 

late middeleeuwen. Enkel Handzame voldeed hier niet aan. Een nader onderzoek van de individuen die 

er begraven lagen, maakte echter duidelijk dat het plaatsje zijn graven grotendeels te danken had aan 

zijn hoedanigheid als machtsbasis van een adellijke familie. Algemeen kunnen we dus aannemen dat het 

repertorium een representatie inhoudt van de verdeling van de grafzerken in de periode 1350-1500.  

De chronologische verdeling vertoont dezelfde tendens als hij opgesteld wordt aan de hand van het 

aantal graven en aan de hand van het aantal personen. Er is een algemeen stijgende trend op te 

merken: hoe jonger de graven, hoe meer kans ze hadden om bewaard te worden. Er is nog verder 

onderzoek nodig naar de onregelmatigheden die zich voordoen rond 1400, in het interval 1401-1425 en 

rond 1450. In het kader van deze scriptie is hiernaar geen nadere analyse gevoerd.  

Ondanks de parallelliteit van zowel de chronologische en geografische verdeling met de contemporaine 

situatie mogen we niet vergeten dat het corpus samengesteld is aan de hand van zeer heterogene 

bronnen. Volgens ons zijn die bronnen verschillend genoeg om de mogelijkheid te stellen dat er zich 

toch nog zeer uiteenlopende trends verbergen binnen het corpus.  
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4. Cornelis Gailliard en Jacques Le Boucq versus Ronald 

Van Belle en James Weale 

Op basis van een eerste algemene analyse hebben we al enkele vaststellingen met betrekking tot de 

chronologische en geografische spreiding kunnen doen. Op dit punt is het echter nodig dat we de 

uiteenlopende bronnen die aan de basis van het repertorium liggen in de analyse gaan betrekken. In de 

vergelijking tussen de verschillende auteurs, laten we de categorie van de verzamelingen buiten 

beschouwing. De auteurs die hieronder vallen, Luc Devliegher en Geert Tavernier, baseerden zich 

namelijk voor het overgrote deel van hun gegevens op een van de andere besproken auteurs. Het zou 

niet nuttig zijn om hun gegevens met die van hun eigen bronnen te vergelijken. We hebben ons dus 

beperkt tot Gailliard en Le Boucq aan de ene kant en Van Belle en Weale aan de andere.  

Cornelis Gailliard en Jacques Le Boucq waren, zoals eerder vermeld, 16e eeuwse verzamelaars van 

epitafen en beschreven grafzerken die ze tegenkwamen in de Vlaamse kerken. Ze vermeldden 

hoofdzakelijk de naam van de overledene, de plaats in de kerk waar de zerk terug te vinden was en de 

heraldiek en genealogie die op de zerk was aangegeven. Ze gingen hiervoor alle kerken en religieuze 

gebouwen zoals kloosters en abdijen bezoeken en schreven beknopt op wat ze zagen.  

James Weale was een 19e eeuwse onderzoeker, Ronald Van Belle publiceerde zijn werk in de 21ste eeuw. 

Zowel Weale als Van Belle had een meer kunsthistorische inslag en ze steunden voor hun werk meer op 

de archeologie en eigen observatie. Beide mannen hadden meer interesse in onder andere de 

afbeelding die eventueel op de zerk terug te vinden was. Van de methodiek van James Weale is niet veel 

meer bekend dan dat hij in de 19e eeuw door Vlaanderen trok en heel wat zerken die hij tegenkwam op 

schrift stelde. Ronald Van Belle beschrijft in zijn eigen recent (2006) gepubliceerd werk Vlakke 

grafmonumenten en memorietaferelen met persoonsafbeeldingen in West-Vlaanderen: een inventaris, 

funeraire symboliek en overzicht van het kostuum zijn werkwijze. Hij ging zelf ter plaatse in de West-

Vlaamse kerken zerken optekenen. Daarnaast gebruikte hij ook afbeeldingen en wrijfprenten van 

andere onderzoekers, zoals onder andere James Weale. Hij maakte dus zijn selectie op basis van de 

afbeeldingen die hij op de zerken al dan niet terugvond75. Er is geen enkele aanwijzing dat Weale noch 

Van Belle een selectie maakten op basis van sociale status, en dat ze bewust meer religieuze mensen 

optekenden dan edellieden. Het is ook onmogelijk te denken dat de sociale elite geen 

persoonsafbeeldingen op hun zerken plaatste. Bij Cornelis Gailliard zijn er een aantal beschrijvingen van 

de grafzerken van adellijke individuen waarbij sprake is van een man afgebeeld in wapenrok of een 
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 R. Van Belle, Vlakke grafmonumenten, p. 5.  
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andere afbeelding van een persoon76. We kunnen er dus van uitgaan dat ook de elite zichzelf of een 

andere figuur lieten afbeelden op hun grafsteen. Er is ook geen enkele reden om ervan uit te gaan dat 

de grafzerken van de sociale en politieke elite minder bewaringskansen hadden.  

Het is onze bedoeling om aan de hand van de vergelijking tussen de kunsthistorische aanpak, waartoe 

Weale en Van Belle behoren, en de 16e eeuwse épitaphiers van Gailliard en Le Boucq een beeld te 

krijgen van de representativiteit van de bronnen waarop heel wat onderzoekers hun beeld van de 

laatmiddeleeuwse begrafeniscultuur funderen.  

 

Kwantitatief gewicht van de auteurs 

Niet elke auteur heeft een even zwaar aandeel in de samenstelling van het repertorium. Cornelis 

Gailliard staat kwantitatief bovenaan met 146 grafzerken die in zijn épitaphier terug te vinden zijn. 

Ronald Van Belle is goed voor 53 grafzerken en James Weale en Jacques Le Boucq zijn bron voor 

respectievelijk 24 en 18 grafzerken. Om een goede representatie te bekomen, zetten we dus best 

Gailliard en Van Belle tegen elkaar uit aangezien zij de grootste populatie vertegenwoordigen. Voor de 

volledigheid zullen we er echter ook telkens Weale en Le Boucq bij plaatsen.  

Bij een aantal grafzerken zijn meer dan één van deze auteurs de bron. De gegevens van deze zerken zijn 

dan bij alle bronnen weergegeven. Cornelis Gailliard, Jacques Le Boucq en Ronald Van Belle werkten 

namelijk grotendeels onafhankelijk van elkaar. Ronald Van Belle baseerde zich voor sommige grafzerken 

wel op gegevens die hij terugvond in de notities van James Weale. Aangezien hij zich voor die overname 

enkel fundeerde op de aanwezigheid van een persoonsafbeelding en niet op sociale status, kunnen we 

ervan uitgaan dat deze overlapping de resultaten van de analyse niet zullen beïnvloeden. Daarenboven 

maakt het voor ons onderzoek naar de sociale representativiteit van de bronnen ook geen verschil of 

een grafzerk door meerdere van de hierboven vernoemde auteurs beschreven werd.  

 

Categorisering 

De populatie in ons repertorium hebben we onderverdeeld in een viertal grote categorieën: sociale 

status, politieke status, lidmaatschap van de clerus, overigen en anoniem.  
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 Gailliard beschrijft beknopt de persoonsafbeelding van de sociale elite op de volgende pagina’s van het 
repertorium in bijlage 2: p. 75, 85, 89, 93, 102-103, 130, 131, 136, 138, 139-140, 141, 143-144, 148, 159-160, 161-
162, 174, 175, 177-178, 181, 184, 190, 192-193, 203, 204-205, 222, 223, 232, 240, 241, 244, 245, 247, 251, 267, 
270, 272, 274-275, 276, 285 en 292.  
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Elk individu in ons repertorium is in de brede zin van het woord een lid van de sociale elite. Alle graven 

waren namelijk oorspronkelijk binnen de kerkmuren terug te vinden. Alleen de welgestelden konden 

zich een dergelijke begraafplaats veroorloven77. Het was enkel de hogere sociale lagen toegestaan zich 

in de kerk te laten begraven en enkel de kapitaalkrachtigen waren in staat de zerk te bekostigen. Het 

voorbeeld van de zerk van Gerard van Gistel († ca. 1402) en Isabelle vander Moere toont welke sommen 

geld werden neergeteld voor een dergelijke zerk. De zerk werd besteld in 1423 en kwam in het totaal uit 

op 32 lb. gr. De jaarlijkse pacht van een stuk landbouwgrond van om en bij de 38 hectaren bedroeg 13 

lb. gr78. Deze bedragen tonen aan dat enkel de kapitaalkrachtigen een dergelijke zerk konden laten 

vervaardigen.  

Omdat de hele populatie dus tot de sociale elite behoorde, hebben we onderverdelingen aangebracht. 

Wij willen namelijk nagaan hoe de verdeling binnen die sociale elite in elkaar zat. Enerzijds hebben we 

met behulp van het doctoraat79 en bijhorend referentieoverzicht van F. Buylaert gekwantificeerd wie 

allemaal tot een adellijke familie behoorde. Anderzijds zijn we nagegaan op basis van de titels en 

vermeldingen in de bronnen en inscripties wie een adellijke status bezat. We hebben beide 

invalshoeken gebruikt. Onder politieke elite hebben we iedereen geplaatst die een baljuwfunctie 

uitgeoefend had in zijn leven of in de schepenbank van het Brugse Vrije gezeteld had. Ook als een 

persoon een hogere staatsfunctie zoals ‘kamerling en raadgever van de Bourgondische hertog’ of een 

andere functie80, had beoefend, werd hij in deze categorie ingedeeld81. Onze werkwijze voor het 

bepalen van deze sociale en politieke status van de individuen in de populatie, hebben we meer 

gedetailleerd beschreven in het derde punt van het voorgaande hoofdstuk ‘Afbakening en definities’.  

Het lidmaatschap van de clerus werd bepaald door de vermeldingen in de inscriptie of in de bronnen. 

Hieronder vallen alle priesters, kloosterzusters, abten en abdissen, prioressen en begijnen. De categorie 

‘overigen’ staat voor alle personen die we bij naam kennen en die geen politieke, religieuze of sociale 

titels droegen volgens het grafschrift en de vermelding in de bronnen en waarvan we bij nader 

onderzoek ook geen titels of functies teruggevonden hebben. Ten slotte is er nog een onderdeel waar 

we alle anonieme personen, waarvan we geen functies terug konden vinden, onder gecategoriseerd 

hebben. Hiermee worden niet alle anonieme personen uit het repertorium bedoeld. Diegene waarvan 

wel een functie of titel gekend was, zijn onderverdeeld bij een van de eerder besproken categorieën.  
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Omdat sommige categorieën vaak gecombineerd werden, is daar in de onderverdeling mee rekening 

gehouden: sommigen waren tegelijkertijd deel van de sociale elite en de politieke elite en ook de 

combinatie van sociale elite en een religieuze functie komt voor.  

 

Grafische voorstelling 

Als we van de vier auteurs de sociale verdeling van hun grafzerken in beeld willen brengen, hebben we 

in verband met de sociale status een aantal keuzes. We hebben een drietal grafische weergaves 

gemaakt. Grafiek 5 toont de verdeling als we alle indicatoren voor adellijke status en adellijke aspiraties 

die terug te vinden zijn op de grafzerken en bij de bronnen in rekening brengen. Voor grafiek 6 zijn we 

iets nauwkeuriger te werk gegaan en hebben we enkel de sluitende indicatoren meegeteld. Grafiek 7 

toont de situatie als we nagaan welke personen, onafhankelijk of ze zelf een titel of een indicatie van 

titel toegeschreven kregen, deel uitmaakten van een adellijke familie.  

 

 

 

Onder de noemer ‘indicatoren van adellijke status en aspiraties’ vallen alle sluitende indicatoren, zoals: 

‘edele ende weerde’, adellijke zoals hertog of baron, titels van ridder (‘ruddere’, ‘chevalier’, ‘mer’) en de 

vermelding van ‘joncheere’. Ook de vermeldingen die geen uitsluitsel bieden, worden onder deze 

noemer gerekend: ‘mijn heer’, ‘heer van…’, ‘schildknaap’, ‘filius mer’, …. Vermeldingen zoals 
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‘joncvrouwe’ en ‘her’, die door iedereen konden gebruikt worden, zijn niet meegerekend82. Grafiek 5 

toont dus geen onbetwistbare indeling, maar geeft toch al een eerste indruk van hoe de verdeling kan 

vergeleken worden tussen de kunsthistorische aanpak enerzijds en de 16e eeuwse épitaphiers 

anderzijds. De adel en mensen met adellijke aspiraties hebben een veel groter aandeel bij Cornelis 

Gailliard en Jacques Le Boucq dan ze hebben bij Ronald Van Belle en James Weale. In analogie daarmee 

zijn de graven zonder adellijke titels en zonder adellijke aspiraties in de meerderheid bij Van Belle en 

Weale.  

 

 

 

Bij de indeling van grafiek 6 is voor de sociale elite enkel rekening gehouden met sluitende indicatoren 

van adeldom. Als we de grafiek nauwkeurig bekijken, kunnen we een aantal zaken opmerken.  

Weale en Van Belle hebben in hun populatie slechts enkele personen zitten die in diens grafschrift een 

indicatie van een adellijke status meekrijgen: er is een miniem percentage dat zowel deel uitmaakt van 

de politieke elite als de adel. Alle andere categorieën waar adellijke personen onder vallen, zijn niet 

vertegenwoordigd: adel en de combinatie adel en clerus. De adel is bijgevolg sterk 

ondervertegenwoordigd. Ook de politieke elite kent geen grote bijdrage. Als we alle categorieën van 

adel en politiek elite optellen, merken we dat deze groep slechts 9,44% uitmaakt van de populatie van 

Van Belle en 12,5% bij Weale. De clerus is wel goed vertegenwoordigd, net zoals de personen die geen 
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titel of functie droegen op hun zerk. Van Belle heeft zo’n 22,64% anonieme grafzerken, bij James Weale 

zijn dat er 12,5%.  

Jacques Le Boucq en Cornelis Gailliard spreiden een volledig andere verdeling tentoon. Zij geven beiden 

enkel grafzerken weer, waarvan de naam gekend is. Het is mogelijk dat in hun tijd nog alle namen 

leesbaar waren, maar dat hierop geen enkele uitzondering bestaat is eigenlijk niet geloofwaardig. De 

adel en politieke elite zijn, in tegenstelling tot bij Van Belle en Weale, wel zeer goed vertegenwoordigd: 

88,89% van de verdeling bij Le Boucq en 58,91% bij Gailliard. De clerus is ook veel minder sterk tot zelfs 

bijna niet vertegenwoordigd.  

Als we de vergelijking maken tussen de populatie van enerzijds de 16e eeuwse épitaphiers en anderzijds 

de bronnen met een kunsthistorische aanpak, merken we een belangrijke discrepantie in de 

vertegenwoordiging van de elite. Er is een duidelijke onbalans merkbaar op de vergelijking van beide 

parameters op het vlak van lidmaatschap van de adel. We hebben gesteld dat de adel 

ondervertegenwoordigd is bij de kunsthistorische aanpak van James Weale en Ronald Van Belle, maar 

we kunnen het ook omgekeerd stellen: de adel is oververtegenwoordigd in de 16e eeuwse épitaphiers 

van Cornelis Gailliard en Jacques Le Boucq. De adel heeft in de periode 1350-1500 namelijk nooit meer 

dan twee procent uitgemaakt van de totale Vlaamse bevolking. Een voorzichtige schatting plaatst het 

aandeel van de adel in 1475 rond de 0,5 procent van de totale bevolking uit de regio83. Dit maakt 

duidelijk dat de adel in de 16e eeuwse grafschriftenverzamelingen een te groot aandeel kende in 

vergelijking met de toenmalige verdeling van adel en niet-adel. Het doet ook vragen rijzen over de 

selectiecriteria die Gailliard en Le Boucq hanteerden bij het samenstellen van hun épitaphiers dat het 

merendeel van hun populatie uit adel bestaat.  

Dezelfde vergelijking hebben we proberen uit te werken in grafiek 7, waarvan de sociale verdeling op 

basis van het lidmaatschap van een adellijke familie gebeurde. Elk individu uit onze populatie die een 

naam droeg waarvan bekend is dat ook edellieden die konden hebben, is onder de categorie ‘adellijke 

familie’ bijgeteld. In de praktijk betekent dit dat elke ‘van Halewijn’, elke ‘vanden Berghe’, elke ‘van 

Moerkerke’ en ga maar zo door onder sociale elite gerekend is, onafhankelijk of de persoon zelf een 

adellijke titel droeg. Het is niet bewezen dat elk lid van een familie met een adellijke naam ook zelf van 

adel was. Het is mogelijk dat het individu deel uitmaakte van een niet-adellijke tak van de familie. 

Ondanks deze bedenking menen we dat een prestigieuze naam dragen ook bepalend moest zijn voor je 

sociale positie in de laatmiddeleeuwse samenleving. Volgens ons droeg een dergelijke naam mee aan 

het sociale prestige van de persoon en opende het ook zonder de eigenlijke adellijke status een aantal 
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deuren. Op een of andere manier zal de sociale status van de adellijke leden van de familie zijn vruchten 

afgeworpen hebben voor de rest van de familie.  

 

 

 

Ook bij deze grafiek is een groot verschil op te merken tussen de twee categorieën bronnen.  

Het ontbreken van anonieme grafzerken bij Gailliard en Le Boucq valt ook hier opnieuw op in 

vergelijking met de gegevens van Van Belle en Weale. Bij deze laatste twee auteurs is de clerus goed 

vertegenwoordigd terwijl ze tegelijkertijd zo goed als onbestaand zijn bij de 16e eeuwse auteurs. 

Daarnaast valt opnieuw de zeer grote vertegenwoordiging van de elite op bij de épitaphiers. Dit aandeel 

is hier zelfs nog groter dan bij de verdeling die uitging van sluitende indicatoren van adeldom. De 

populaties van Jacques Le Boucq en Cornelis Gailliard bestaan respectievelijk voor maar liefst 94,45% en 

91,1% uit adellijke families en/of politieke elite. Ter vergelijking is dit 21,36% bij James Weale en slechts 

13,21% bij Ronald van Belle.  

Bij het vergelijken van de cijfers die we bekwamen op basis van de grafzerken die teruggevonden zijn 

binnen het voormalige territorium van het Brugse Vrije en te dateren tussen 1350 en 1500, kunnen we 

zeker en vast al de vaststelling maken dat beide type bronnen, de kunsthistorische en de épitaphiers, 

een zeer verschillende sociale verdeling ten toon spreiden. Bij Gailliard en Le Boucq ligt de nadruk zeer 

duidelijk op de sociale en politieke elite. Deze elite is echter in de minderheid bij Weale en Van Belle. 

Daar zijn zeer zeker een aantal belangrijke vraagtekens bij te plaatsen, waar mediëvisten tot nu toe te 

weinig rekening hebben gehouden.  
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5. Besluit 

Een onderzoek van de sociale indeling van de middeleeuwse samenleving aan de hand van de 16e 

eeuwse épitaphiers, of een aan de hand van de werken van James Weale of Ronald van Belle, zou een 

totaal ander beeld weergeven: uit de 16e eeuwse épitaphiers zou een uitzonderlijk sterke overschatting 

van de adel naar voor komen, terwijl de kunsthistorische inslag graven aan het licht brengt die een meer 

evenwichtig beeld van de sociale realiteit aanreiken, zij het met de beperking dat ook zij per definitie 

betrekking hebben op de gegoede klassen.  

Ronald van Belle en James Weale zijn uiteraard geen onbetwistbare referenties en aan de 

representativiteit van beiden kan getwijfeld worden. De contrasten met de populaties van Jacques Le 

Boucq en Cornelis Gailliard zijn echter veel te uitgesproken om aan de hand van twijfels over enkel 

Weale en Van Belle van tafel geschoven te worden. 

Het is dus niet mogelijk om de verschillen tussen de twee categorieën bronnen te analyseren en 

verklaren aan de hand van afwijkingen die enkel bij Weale en Van Belle terug zouden te vinden zijn. We 

moeten uit de resultaten besluiten dat beide types bronnen een (on)willekeurige selectie doorvoerden 

in de samenstelling van hun populatie. Volgens ons is de selectie van de 16e eeuwse auteurs van de 

épitaphiers echter veel minder onbewust en onschuldig als tot nu toe werd aangenomen. 
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Hoofdstuk 4:    De épitaphiers en de evolutie van het 

adelsbeleid in de Zuidelijke Nederlanden (14e-16e 

eeuw) 

Zoals we konden opmaken uit het voorgaande hoofdstuk zijn de grafschriftenverzamelingen van 

Gailliard en Le Boucq opvallender gekleurd dan tot op heden werd aangenomen. Door de selectie die de 

16e eeuwse mannen doorvoerden, zijn de adel en de politieke elite oververtegenwoordigd. Aan de hand 

van dit onderzoek willen we een eerste poging wagen de functionaliteit van de betreffende 

verzamelingen te problematiseren en de motivatie achter het ontstaan van de arbeidsintensieve 

collecties te achterhalen. Om onze vinger te kunnen leggen op de specifieke redenen die Cornelis 

Gailliard en Jacques Le Boucq hadden om die vele kerken in het graafschap Vlaanderen een voor een te 

bezoeken en grafmonumenten te beschrijven, is het aangeraden dat we de achtergrond van beide 

mannen eerst nagaan. Ook de contemporaine situatie aan het hof van de graaf van Vlaanderen en de 

landvoogden is belangrijk om tot een overzichtelijk beeld te komen.  

 

1. Een biografische inleiding 

Cornelis Gailliard  

De biografie van Cornelis Gailliard is niet onbesproken. De enige informatie die we hebben over deze 16e 

eeuwse man komt uit zijn eigen geschriften: autobiografische fragmenten die verspreid staan in zijn 

heraldische en genealogische werken. Deze geschriften zijn in handen gekomen van J.-J. Gailliard, naar 
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eigen zeggen een verwant van Cornelis in de 9e generatie. Deze jongere Gailliard was in de 19e eeuw een 

genealoog die zeer hard werkte om zijn eigen familiegeschiedenis in een positief daglicht te stellen84. In 

zijn omvangrijke genealogische werk waarin hij de genealogie van adellijke families opstelde, besteedde 

hij ook een heel uitgebreid hoofdstuk aan zijn – naar eigen zeggen adellijke – familie85. Hiervoor 

gebruikte hij onder andere de vermeldde autobiografische fragmenten die hij in zijn bezit had. Waar dit 

familiearchief zich nu bevindt en of het zelfs nog maar bestaat, is niet bekend. Andere biografen 

baseerden zich op de door J.J. Gailliard verstrekte informatie, die de familie een oud adellijke en 

ridderlijke oorsprong toekende in het Normandië van de 11e eeuw86. In andere historische bronnen is 

het moeilijk om verwijzingen naar de familie Gailliard terug te vinden en de naam van Cornelis Gailliard 

is nog niet opgedoken in 16e eeuwse Brugse bronnen87. Dit doet ons vermoeden dat J.-J. Gailliard op een 

creatieve wijze omgesprongen is met de informatie die hij voor handen had. De gekende informatie 

omtrent het leven van Cornelis Gailliard is momenteel dus niet te controleren met andere bronnen, en 

moet met de grootste terughoudendheid gebruikt worden. 

Cornelis Gailliard werd ca. 1520 in een Brugs patriciërsgeslacht geboren. Hij was de zoon van Martin 

Gailliard en Anne Pendels88. Over de eerste jaren van zijn leven is niet veel gekend. Wanneer hij 

ongeveer zeventien jaar oud was, in 1537, vertrok hij voor de daaropvolgende acht jaar naar Italië. De 

chronologie van de gebeurtenissen tijdens zijn tijd in Italië is niet helemaal duidelijk. Hierbij spreken J.J. 

Gailliard en A. Vander Meersch elkaar tegen, wat wel indicatief is voor de lacunaire kennis van het leven 

van deze man. Wat beiden wel meegeven is dat hij onder andere kamerling was van kardinaal Paulus, 

een lid van de Engelse koninklijke familie, en kardinaal Pisani. Hij cultiveerde ook een militaire carrière in 

het leger van Farnèse, de hertog van Parma89. In 1543 bevond hij zich in het gevolg van paus Paulus III 

toen die in de buurt van Milaan diplomatieke besprekingen aanknoopte met Karel V90. In hoeverre 

Gailliard daar persoonlijk in aanraking kwam met Karel V zelf, is niet geweten. Een dergelijke ontmoeting 

zou kunnen bijgedragen hebben tot zijn latere carrière: hij zou een zestal jaar later namelijk in dienst 

treden van diezelfde Karel V. 
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In 1545 keerde hij terug naar Vlaanderen om twee jaar later, in 1547, op pelgrimstocht naar Jeruzalem 

te vertrekken. Daar werd hij geridderd in de orde van het Heilige Graf. In januari van 1549 keerde hij 

naar zijn geboortestad Brugge terug. Daar trouwde hij op 24 april 1550 met Catharina van Drongen91, 

met wie hij 5 kinderen kreeg92. Vanaf dat moment concentreerde hij zich op genealogisch en heraldisch 

onderzoek. In dienst van Karel V trok hij door Vlaanderen en de naburige streken op zoek naar nieuwe 

gegevens93. Tussen 1549 en 1563 stelde hij een groot aantal handschriften op die qua genre varieerden 

tussen wapenboeken, kronieken, genealogieën en geschiedkundige aantekeningen94. In 1563 stierf hij 

op relatief jonge leeftijd in Brugge.  

J.J. Gailliard, en met hem J. Béthune, is ervan overtuigd dat hij zowel van paus Paulus III, van de senaat 

van Venetië als van Karel V de titel van ‘homme d’armes’ of ‘man van wapenen’ kreeg toegeschreven. 

Zo staat het ook in het grafschrift vermeld, dat weergegeven wordt door J.J. Gailliard95:  

SEPULTURE 

van 

CORNELIS GHAELIAERDT FS MAERTENS 

In zyne tyde van dat Ruddersch Broederschap van Hierusalem 

Man van Wapenen 

van den Huuse van den Paeus Paulus de III 

ende 

van den Keyser Carolus den Vysten en van dat Senaet van Veneghen 

die overleed anno 1563 den XVII September 

 

In hun biografieën noemen zowel A. Vander Meersch en J.J. Gailliard hem zonder twijfelen ‘roi et héraut 

d’armes’ of ‘wapenkoning en heraut’96. M. Van Hollebeke betwijfelt dat ‘man van wapenen’ een even 

hoge eretitel is als ‘wapenkoning en heraut’. Hij erkent echter wel dat Karel V erkenning had voor de 

diepgaande genealogische en heraldische kennis van Gailliard en hem liet octrooibrieven sturen die hem 

in de functie van wapenkoning en heraut plaatsten97. Het staat vast dat Cornelis Gailliard een belangrijk 

man was op vlak van heraldiek en genealogie en daarmee ook zijn naam had gemaakt bij Karel V. Over 
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zijn officiële titel en functie is echter twijfel en discussie mogelijk. Als hij zich ‘wapenkoning en heraut’ 

mocht noemen, is het vreemd dat deze gerechtvaardigde titel niet in zijn grafschrift werd gezet. Alleen 

een verder onderzoek aan de hand van primaire bronnen uit de Habsburgse staatsadministratie kunnen 

uitsluitsel geven in welke mate hij een officiële functie bekleedde. Toch kunnen we met de gekende 

informatie al zeker zijn dat hij duidelijk in contact stond met het vorstelijke hof, al was dat mogelijk in 

een informele hoedanigheid. Daarnaast staat het ook vast dat hij door het hof duidelijk geapprecieerd 

werd als heraldicus en genealoog.  

‘In zyne tyde van dat Ruddersch Broederschap van Hierusalem’ slaat op de ridderslag die Cornelis 

Gailliard ontvangt tijdens zijn pelgrimstocht naar Jeruzalem in 1547. Na het afleggen van een eed waarin 

men beloofde het geloof te verdedigen, de vorst te dienen en de zwakkeren te beschermen, konden 

pelgrims mits de voorlegging van bewijs dat ze tot de sociaal hogere kringen behoorden, de riddertitel 

bekomen. Normaal gezien werden enkel edellieden geridderd, maar ook de niet-adellijke elite kon aan 

de hand van een forse betaling deze eer ontvangen98. In de late middeleeuwen en de 16e eeuw werden 

geridderde lieden tot de adel gerekend99. De titel en verheffing tot de adel was enkel van toepassing op 

de persoon zelf100, en niet zijn voltallige familie. Enkel als de familie nadrukkelijk de adellijke levensstijl 

aannam en leenbezit verwierf, kon de titel overgeërfd worden door het nageslacht101. Het gegeven dat 

Cornelis Gailliard een ridderslag had ontvangen, betekende dat hij op zijn minst beschikte over een 

eigen persoonlijke adelstitel.  

Er bestaat, zoals eerder aangehaald, onduidelijkheid over de vraag of Cornelis Gailliard afkomstig was uit 

een gevestigde adellijke familie. Zijn levensloop, vele reizen en internationale carrière maken ons 

duidelijk dat hij zeker afstamde uit een welgestelde familie. Ook zijn ridderslag wijst op een 

kapitaalkrachtige achtergrond. Hij en zijn familie zijn echter niet terug te vinden tussen de gevestigde 

Brugse adel in de bronnen. De naam ‘Gailliard’ is niet vermeld tussen de edelen in adelslijsten voor het 

Brugse Vrije uit ca. 1515102 of 1542103 en ook in de lijst van Brugse edelen uit 1563104 is geen spoor van 

de familie terug te vinden. Deze adelslijsten ontstonden uit de nood van de graven van Vlaanderen om 

te weten wie van hun onderdanen tot de adel behoorden en dus konden opgeroepen worden om 

militaire steun en politiek advies te verlenen. Deze lijsten zijn niet feilloos: edellieden die verhinderd 
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waren ondersteuning te bieden werden niet vermeld en niet-adellijke bezitters van belangrijke 

leengoederen werden wel in de lijst opgenomen. Toch zijn de lijsten na een kritische toetsing als 

betrouwbaar bevonden en zijn ze van groot belang voor de kennis van de premoderne elite105. Doordat 

de naam in de drie lijsten ontbreekt, kunnen we aannemen dat de familie Gailliard tot voor Cornelis niet 

tot de adel behoorde. Kennelijk was Cornelis Gailliard dus afkomstig uit een gegoede niet-adellijke 

familie en was hij zelf de eerste edelman van zijn familie.  

 

Jacques Le Boucq 

Over Jacques Le Boucq is meer informatie met zekerheid gekend in vergelijking met Cornelis Gailliard. 

Dit is deels door zijn belang voor de kunstgeschiedenis. Hij maakte een reeks potloodkopieën van 

inmiddels verloren gegane portretten van vorsten en hoge edellieden, beter gekend als Recueil d’Arras. 

Doordat veel van de originele schilderijen verloren gingen, is deze verzameling potloodtekeningen een 

belangrijke bron geworden en is ook de samensteller ervan het onderwerp geworden van uitgebreid 

onderzoek.  

Jacques Le Boucq werd geboren in het begin van de 16e eeuw in Valenciennes, als zoon van Noël Le 

Boucq en diens tweede vrouw Margareta Vivien. Hij kwam terecht in een familie waarvan verschillende 

leden historici waren106. Hij legde zich toe op de studie van de heraldiek, waarvoor hij de interesse van 

zijn vader erfde, en werd een heraldische schilder en genealoog. Béthune gebruikte in zijn editie van het 

épitaphier van Corneille Gailliard ondermeer het werk Recueil des tombes, sépultures, épitaphes et 

inscriptions funèbres de la Gaule belgicque. Het onderschrift luidde als volgt: ‘Par NOËL LE BOUCQ, 

herault d’armes de l’empereur Charles V et de sons fils Phles IIe’. Noël Le Boucq heeft naar alle zekerheid 

nooit het officiële ambt van wapenheraut bekleed. De titel behoorde enkel zijn zoon toe en wordt hier 

waarschijnlijk per vergissing toegeschreven aan de vader. De verzameling is mogelijk gestart door Noël 

en voortgezet tot ongeveer 1630 door anderen, waaronder zijn zoon Jacques Le Boucq107. In dit werk 

blijkt weliswaar duidelijk dat de interesse van vader op zoon doorgegeven werd.  

Jacques stierf op 2 mei 1573108 in Valenciennes. Volgens zijn grafschrift werd hij door Karel V benoemd 

tot wapenheraut en werd hij in 1559 door diens zoon Filips II aangesteld als wapenkoning van de Orde 
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van het Gulden Vlies109. Ook in revisies van zijn werken, zoals Le noble blasons des armes, werd hij 

wapenheraut van Karel V en luitenant van de orde van het Gulden Vlies genoemd110. In de rekeningen 

van de ontvangstgeneraal van 1569 staat hij echter slechts vermeld als een van de vijf herauten die 

Antoine Olivier, ‘exerceant et représentant ledit estat de Thoison d'or’, bijstaan bij het organiseren van 

de begrafenis van de koningin van Spanje in de paleiskapel in Brussel111.  

Toch kunnen we aannemen dat hij een vaste waarde was in de wereld van de genealogie en heraldiek. 

Hij werd onder andere door de 17e eeuwse genealogen André Duchesne en Jean-Baptiste Maurice 

vermeld als een autoriteit in zijn vakgebied, en had enkele genealogieën van de teloorgang gered112. 

Daarnaast kende hij heel wat edellieden persoonlijk. Deze relaties zorgden ervoor dat hij toegang kende 

tot hun persoonlijke collectie familieportretten, waarvan hij er in zijn hoedanigheid als heraldisch 

schilder, een heel aantal van overtekende. Het is waarschijnlijk zijn hoedanigheid als heraut van de 

Habsburgse landsheer van de Nederlanden die ervoor zorgde dat de deuren voor hem opengingen op de 

hoogste adellijke niveaus en bij de hoge clerus. Hij beschikte ook over de mogelijkheid om doorheen de 

gehele Zuidelijke Nederlanden te reizen. Zijn grafschriftenverzameling toont aan dat hij dit ook 

uitgebreid gedaan heeft113.  

 

De positie van beide mannen 

Uit de beide biografieën kunnen we opmaken dat zowel Gailliard als Le Boucq een belangrijke positie 

innamen in dienst van Karel V en dienst zoon Filips II. Beide auteurs gaven blijk van een sterke 

heraldische en genealogische interesse, wat wel blijkt uit de vele geschriften die ze daarover hebben 

nagelaten. Over de officiële benaming en titel die ze mochten dragen, is geen volledige zekerheid. Le 

Boucq werd op zijn grafschrift letterlijk ‘heraut’ genoemd, bij Gailliard luidde de titel ‘man van 

wapenen’. Toch worden ze beiden heraut genoemd door hun biografen.  

Los daarvan kunnen we echter aannemen dat beide mannen een belangrijke rol speelden in functie van 

de Habsburgse vorsten. Zoals gezegd hielden hun biografen vol dat beide mannen de functie van heraut 

vervulden aan het Habsburgse hof in de Zuidelijke Nederlanden. In het volgende deel gaan we eerst in 

op de geschiedenis en de inhoud van deze functie. Aan de hand daarvan willen we nagaan of het 

aanleggen van de grafschriftenverzamelingen in verband kan staan met hun heraldische en 

genealogische interesses en hun loopbaan als heraut in het bijzonder. 

                                                           
109

 L. Campbell, ‘The authorship the “Recueil d’Arras”’, p. 305. En L. Devillers, ‘Le Boucq (Jacques)’, in: Biographie 

Nationale, 11 (1890-1891), p. 535.  
110

 L. Campbell, ‘The authorship of the “Recueil d’Arras”’, pp. 305-306 
111

 L. Campbell, ‘The authorship of the “Recueil d’Arras”’, p. 305. 
112

 L. Campbell, ‘The authorship of the “Recueil d’Arras”’, p. 305. 
113

 L. Campbell, ‘The authorship of the “Recueil d’Arras”’, pp. 307-308. 



53 
 

2. De opkomst van herauten in de Zuidelijke Nederlanden 

Voor we kunnen nagaan of de professionele carrière van Le Boucq en Gailliard verantwoordelijk was 

voor het ontstaan van de épitaphiers, hebben we een kritische duiding nodig van wat een heraut was en 

wat diens takenpakket inhield.  

Volgens de Leidse literatuurhistoricus Wim Van Anrooij, die uiteenlopende publicaties aan de literaire 

activiteiten van andere herauten heeft gewijd, is het Middelnederlandse woord ‘heraut’ afgeleid van het 

Oudfranse ‘hiraut’, dat op zijn beurt zijn oorsprong kende bij het Frankische ‘heriwald’, of 

legeraanvoerder. Van herauten als legeraanvoerders zijn tot op de dag van vandaag nog geen sporen 

teruggevonden, maar ze hadden wel een andere functie binnen het leger. In de 14e eeuw verwierven 

herauten het recht van onschendbaarheid en konden ze als boodschapper fungeren tussen twee 

legerkampen tijdens een gewapend conflict. Ook voor hun kennis van de heraldiek waren ze nuttig in 

tijden van oorlogsgeweld114. Door hun onschendbaarheid en daaraan gekoppelde bewegingsvrijheid, 

konden ze daarnaast ook gemakkelijk de tegenstander gaan bespioneren in hun eigen kamp. Op het 

eind van de 15e eeuw doorliep het legerwezen een professionalisering en schaalvergroting. Hierdoor 

kwamen er nieuwe functies tot stand, zoals trommelaars en trompetters, die gedeeltelijk de taken van 

de herauten over namen. Deze verloren hierdoor hun plaats binnen het leger115.  

In de middeleeuwse literaire en niet-literaire bronnen vinden we al verwijzingen naar herauten voor de 

hoogmiddeleeuwse periode. Via hun medewerking aan toernooien – ze controleerden de heraldische 

wapens en de helmtekens van de deelnemende ridders – groeiden ze, kort na de ontwikkeling van de 

heraldiek, vanaf de tweede kwart van de 12e eeuw uit tot specialisten ervan. Pas vanaf de periode rond 

1300 werd ‘heraut’ een functie op zich. Daarvoor kende de sociale positie van een heraut heel veel 

gelijkenissen met die van minstrelen en speellieden. Enkelen genoten de bescherming van een adellijke 

heer en kenden hierdoor een verhoogde status, naar gelang het aanzien van de werkgever. De 

meerderheid trok echter rond en leefde van occasionele beloningen. Na 1300 kende het herautenwezen 

een eigen ontwikkeling, los van beroepen zoals de minstreel116. Vanaf haar ontstaan was heraldiek zeer 

belangrijk voor de aristocratische lagen van de maatschappij. Het heraldisch jargon was niet eenvoudig 
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en kende een eigen grammatica. Het is dan ook geen wonder dat er snel de behoefte werd gevoeld voor 

specialisten die zich toelegden op deze taal.  

Na 1250 kwam het heraldische jargon tot ontwikkeling en verspreidde het zich vanuit Frankrijk over de 

rest van Europa. Tot op de dag van vandaag wordt die vaktaal gebruikt in het beschrijven van 

heraldische wapenschilden117. Rond 1250 kwam de heraldiek ook uitdrukkelijker naar voor in bepaalde 

bronnentypes, zoals toernooiverslagen en veldslagbeschrijvingen. Dit lijkt erop te wijzen dat herauten 

steeds actiever werden en dat hun reputatie en invloed toenam. Er kwam in Noordwest-Europa ook een 

gespecificeerde stratificatie in hun beroepsklasse, met onder andere wapenkoningen, 

herautenmaarschalken en ‘persevanten’, ook wel ‘dingers naar de macht’ genoemd door Van Anrooij. In 

de 14e eeuw werd het in Engeland, de Nederlanden en Frankrijk meer en meer de gewoonte voor 

herauten om in dienstverband te werken en dus niet meer van tijdelijke opdrachten te leven. 

Tegelijkertijd werd het in dienst hebben van een heraut meer en meer een statussymbool van de 

vorsten, hoge adellijke lieden en sommige stedelijke overheden. Ook de grote ridderordes, zoals de 

Orde van het Gulden Vlies dat opgericht werd in januari 1430, namen in de 15e eeuw herauten in dienst. 

In de hofkringen werden ze in de loop van de tijd de specialisten van protocol en het hoofse decorum118. 

Ze fungeerden ook als bodes en diplomaten en hielpen bij de begeleiding van belangrijke diplomatieke 

reizen om voor vrijgeleides te zorgen en de reis vlot te laten verlopen119. Dit mobiel karakter van het 

herautenberoep zorgde ervoor dat meertalige kennis onontbeerlijk was. Daarnaast impliceert het ook 

dat de heraut op de hoogte was van veel nieuws van andere streken en kan het een verklaring vormen 

voor de feitenkennis die een heraut had. Onderweg moeten ze zeker collega’s ontmoet hebben, 

waarmee informatie uitgewisseld werd120.  

Doorheen de tijd, van hun ontstaan tot in de late middeleeuwen, heeft het beroep van heraut 

klaarblijkelijk een belangrijke evolutie doorgemaakt. Deze evolutie heeft zich echter niet over heel 

Europa gelijkmatig verspreid. In Engeland en Frankrijk steeg het prestige van de herauten het snelst. 

Volgens Wim Van Anrooij kwam dit omdat in deze landen krachtige vorsten op de troon zaten. Zij 

vonden het nuttig de militaire organisatie te controleren. Allereerst werden de belangrijkste edelen op 

leidinggevende posities geplaatst. Ook de ridderordes werden door deze vorsten opgericht om de 

hoogste adel rond zich te verzamelen. Dit kadert allemaal in een polariserende machtsverhouding. In 

het Duitse Rijk was de vorst niet zo machtig meer sinds het midden van de 13e eeuw en hadden de 

territoriale heren meer macht dan in Engeland en Frankrijk. Hierdoor bleven herauten langer deel uit 
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maken van de rondtrekkende vaklieden en duurde het veel langer voor de hiërarchie binnen het beroep 

tot stand kwam121.  

Wim van Anrooij zag herauten op het eind van de late middeleeuwen dus als een schakel in het proces 

van polariserende machtsverhoudingen. Ze werden door de vorsten ingezet om een controle uit te 

oefenen op de adel en om de hoogste adel naar zich toe te trekken en te organiseren.  

In de Zuidelijke Nederlanden kende het herautenwezen een voorzichtige start onder de Bourgondische 

hertogen Filips de Stoute (1384-1404) en Jan zonder Vrees (1404-1419). Onder de heerschappij van 

Filips de Goede kwam de heraldiek tot ontwikkeling en daarmee werden herauten ook belangrijker122. 

Vermoedelijk was het herautenwezen hier een nieuw fenomeen. Voor de eenmaking van de 

Nederlanden, waren deze streken samengesteld uit een lappendeken van graafschappen en 

hertogdommen. Tot op heden is er geen aanwijzing bekend die de dynastie van Dampierre, de graven 

van Vlaanderen voor de Bourgondische hertogen, een heraut hadden. De Bourgondische hertogen die 

graven van Vlaanderen werden, maakten deel uit van een zijtak van het Franse koningshuis: het huis van 

Valois. Het Franse hof had een langere traditie met herauten en de Bourgondische hertogen waren ook 

meer vertrouwd met het soevereiniteitsdenken. Tot er tegenbewijs gevonden wordt, lijkt het dus het 

meest aannemelijk dat het ambt van heraut in Vlaanderen is geïmporteerd met de installatie van het 

huis van Valois vanaf 1384.  

Dat het fenomeen van herauten aan het Bourgondische hof in het begin een beperkt fenomeen was, 

wordt geïllustreerd door het feit dat onder Jan zonder Vrees er enkel sprake was van herauten in de 

bronnen aan het begin en het einde van zijn heerschappij123. Een van de eerste gekende herauten die 

zich concentreerde op het graafschap Vlaanderen, was een man met de naam ‘Palis’, die na nader 

onderzoek kon geïdentificeerd worden als Philippe de Croix. Veel over zijn carrière is niet gekend. Hij 

verscheen voor het eerst in de bronnen in het jaar 1412 en werd er in 1419 ‘roy d’armes de Flandres’. In 

1440 werd hij op hoge leeftijd van zijn taak vrijgesteld124.  Hij was een van de eerste wapenofficieren die 

gekend was in het graafschap Vlaanderen. Na hem zouden er echter nog veel volgen.  

Herauten zijn dus ontstaan als een soort van heraldische verkeersregelaars die hoofdzakelijk fungeerden 

als de beheerders van de publieke eerbeleving van de elite. Ze zagen toe op het correct en 

gelegitimeerd gebruik van titels en heraldiek. In de overgang van de middeleeuwen naar de 

vroegmoderne tijd speelden de herauten ook een belangrijke rol in het adelsbeleid van het hof, zoals 

beschreven in het volgende punt.  
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3. De evolutie van controle op de middeleeuwse adel 

naar een vorstelijk monopolie in het vroegmoderne 

adelsbeleid 

In de middeleeuwen en zeker ook in de laatmiddeleeuwse Zuidelijke Nederlanden, was adeldom een 

dynamisch fenomeen. Lidmaatschap was grotendeels afhankelijk van sociale consensus: als je door de 

gevestigde adel en de rest van de maatschappij als een van hen werd beschouwd, dan maakte je er 

officieel deel van uit125. Ook het collectieve geheugen speelde een belangrijke rol126. Een algemene 

tactiek die werd toegepast om tot de adel gerekend te worden was het ‘vivre noblement’: men ging de 

adellijke levensstijl nabootsen en zo dicht mogelijk benaderen127. Bij deze acculturatie hoorde onder 

andere het hebben van leengoederen en heerlijkheden, hoge politieke functies bekleden, via 

huwelijkspolitiek banden leggen met hoogstaande families en het zich profileren als krijger, door het 

bezit van een zwaard en een paard128. Deze elementen waren echter niet allemaal gemonopoliseerd 

door de adel. Ook de gegoede burgerij en andere kapitaalkrachtigen gebruikten deze elementen om hun 

hoge positie in de maatschappij te vestigen en te demonstreren. Het enige element dat een echt 

verschil maakte tussen de adel en de kapitaalkrachtigen zonder adellijke titel was het gezag over een 

heerlijkheid, althans dat wordt gesuggereerd door recent onderzoek van Buylaert, De Clercq en 

Dumolyn: steekproeven door deze auteurs suggereren dat het bezit van een leen niet was 

voorbehouden voor de adel, maar dat dit wel in hoge mate het geval was voor een heerlijkheid129. Een 

heer van een heerlijkheid had de rechterlijke macht over de personen die zich binnen het gezagsgebied 

van het landgoed bevonden130. De zeggingschap over de heerlijkheden was in het laat middeleeuwse 

Vlaanderen in handen van de adel. Het is zelfs mogelijk te stellen dat deze situatie in stand gehouden 

werd doordat de personen die aan het hoofd kwamen te staan van een heerlijkheid een adellijke status 

verwierven net omdat ze heer waren geworden. Omgekeerd gaat de stelling weliswaar niet op: niet elke 

edele had een heerlijkheid131.  
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De afstamming van een adellijke of voorname voorvader werd evenzeer als belangrijk beschouwd. De 

sociaal hogere lagen van de maatschappij – zowel adel en families die tot de adel wilden behoren – 

gebruikten onder andere de begrafenis- en herinneringscultuur om hun positie duidelijk te maken. 

Grafmonumenten en epigrafie bevonden zich in de kerken en andere religieuze gebouwen. Dit waren 

publieke plaatsen bij uitstek waar heel veel mensen kwamen132. Daarom werden ze gezien als een 

belangrijk element in het profileren van de sociale positie en adellijke status van een individu of een 

familie. Soms werd zelfs via deze weg een adellijke afstamming verzonnen, om de familiegeschiedenis 

op te luisteren133. Kortom, het debat over wat adeldom constitueerde in laatmiddeleeuws Vlaanderen is 

nog in volle gang. Het lijkt wel duidelijk dat het toen nog geen gegeven was dat in hoge mate door de 

vorst is gereguleerd. Dat is een situatie die pas in de late 16e eeuw tot stand komt.  

Tegen het eind van de 16e eeuw kwam verandering in het adelsbeleid van de vorstelijke overheid in de 

Zuidelijke Nederlanden. Adeldom werd meer en meer een juridisch vastgelegde status. De vorst trok het 

alleenrecht om mensen in de adel te verheffen naar zich toe134. Onder de Bourgondische hertogen werd 

in het graafschap Vlaanderen hiertoe al een aanzet gegeven. Veel edelen hadden een belangrijke rol in 

het staatsvormingsproces onder Bourgondische hertogen in de 15e eeuw. We kunnen ons de vraag 

stellen of de Bourgondische hertogen op hun beurt veel invloed hadden op de samenstelling van de 

adel. Via politieke en economische functies konden ze namelijk niet-edelen binnenleiden in de adeldom. 

Deze vorstelijke invloed op de adel was in de 15e eeuw nog gering135. Op het einde van de 16e eeuw 

kwam deze vorstelijke controle in een stroomversnelling terecht. Er kwamen juridische statuten voor 

adeldom. Langzamerhand kwam de toekenning en erkenning ook in handen van de vorst terecht136. 

Twee ordonnanties die uitgevaardigd werden in 1595 en 1616 zorgden ervoor dat de controle over de 

adel volledig bij de vorst kwam te liggen in de Zuidelijke Nederlanden137.  

Onder Filips II werd voor de eerste maal een omvangrijke breuk gemaakt met het adelsbeleid van de 

Bourgondische hertogen. Het eerste grote adelsedict, uitgevaardigd door Filips II in 1595, legde de 

grondslagen voor het volledige vorstelijk monopolie op adelverheffingen. Aartshertogen Albrecht van 

Oostenrijk en Isabella van Spanje bevestigden dit edict in 1616 als landvoogden van de Zuidelijke 

Nederlanden en voegden slechts enkele technische verbeteringen toe. Door deze twee adelsedicten 

werd het onmogelijk om door sociale assimilatie nog tot de adel op te klimmen en een dergelijke 

statusverandering werd zelfs als een misdrijf gezien. Het was van toen af aan enkel nog de vorst die kon 
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beslissen wie een adellijke titel toebedeeld kreeg. In hetzelfde edict werden ook de wapenofficieren 

belast met de vervolging van overtredingen138. Zij werden verantwoordelijk voor het ontdekken en 

vervolgen van personen en families die ongeoorloofd een adelstitel of bepaalde heraldische emblemen 

gebruikten.  

Daarnaast verschoof het beeld van de adel ook in dezelfde periode. Tot in het midden van de 16e eeuw 

was het ridderschap een van de belangrijkste onderdelen van het imago van de adel. In de 17e eeuw 

evolueerde het beeld dat men had van een edele echter naar dat van een meer verfijnde hoveling. ‘De 

adellijke levenswijze evolueerde tot een levensstijl’139.  

Vanaf de bekendmaking van de ordonnantie in 1595 hadden de herauten en wapenkoningen dus 

officieel een belangrijke rol in het vorstelijk monopolie op de adelsverheffingen. Er zijn echter al van in 

de hoge middeleeuwen voorbeelden gekend van vorstelijke controle op de adel. Zo verbood het Franse 

parlement in 1280 de graaf van Vlaanderen om niet-edelen de ridderslag te verlenen. Ook al van het 

begin van de 15e eeuw, onder de Bourgondische hertogen, is het bekend dat ‘heraldische ambtenaren’ 

of dus herauten toezicht hielden op de samenstelling van de adel. De Bourgondische hertogen zetten 

hiermee enkel maar het adelsbeleid dat voor hen door de Franse koning en Duitse keizer waren 

gevoerd, verder140. Toch is het duidelijk dat de adeledicten een ommekeer vormden in het adelsbeleid 

van de vorst. De controle over de adel werd omgezet in een vorstelijk monopolie waarin de 

wapenkoningen een belangrijke rol speelden.  

 

4. De rol van Cornelis Gailliard en Jacques Le Boucq 

De adeledicten zijn uitgevaardigd na de tijd van Cornelis Gailliard en Jacques Le Boucq. Zij kunnen echter 

geplaatst worden in een groeiende vorstelijke controle op de adel die uiteindelijk de aanleiding gaf tot 

de genoemde ordonnanties.  

Beide mannen waren heraut in dienst van de vorstelijke overheid. Beide mannen vertoonden ook een 

zeer grote kennis en interesse in heraldiek en genealogie. Ze zijn de eerste wapenkoningen in 

Vlaanderen waarvan bekend is dat ze een grafschriftenverzameling opstelden. Aan de hand van de 

methodologische werkwijze kunnen we vermoeden dat ze die épitaphiers opstelden in functie van hun 
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ambt aan het hof in de Habsburgse Zuidelijke Nederlanden. Ze bezochten systematisch elke kerkelijke 

instelling op het grondgebeid en tekenden de graven binnen de muren op. Aan de hand van onze 

voorgaande vergelijking tussen de épitaphiers en de werken met een meer kunsthistorische inslag 

merkten we op dat ze bij deze optekening ook een gerichte selectie doorvoerden: de nadruk lag 

duidelijk op de adellijke families. Dit kan mogelijk verklaard worden vanuit hun taak als heraut om 

adelsclaimen te controleren. De grafschriften waren hierbij interessant om de genealogische linages en 

de voorouders van de tijdgenoten te achterhalen. Aan de hand van deze interpretatie kan ook de 

ondervertegenwoordiging van de clerus in de grafschriftenverzamelingen verklaard worden: clerici 

waren sociaal niet reproductief en waren vanuit die logica dan ook niet interessant om mee te nemen in 

de épitaphiers.  

De collecties kunnen dus geïnterpreteerd worden als hulpmiddel bij het doorprikken van sociale 

pretenties. Dat Gailliard in elk geval niet bang was om dat te doen, blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat hij 

vernietigende commentaar heeft opgetekend over de familie Despars, een veredelde handelarenfamilie 

in Brugge in de zestiende eeuw.  

Cornelis Gailliard was, naast het optekenen van grafzerken ook druk bezig met het opstellen van 

genealogische overzichten. In de rubriek, uit een minder gekende handschrift, memorien van nieuwe 

ghesclachten ende nieuwe wapens nu opgheco[m]men binnen mansghedincken te weten beginnende 

1464, 1480 en[de] 1598 en 150 ende alsoe voordt
141

 besprak hij de genealogie van nieuwelingen binnen 

de sociale elite. Hij schreef er zaken op die men normaal gezien niet neerschreef in een genealogie, 

waaruit we kunnen afleiden dat het document enkel bedoeld was voor eigen professioneel gebruik door 

Gailliard. Hij stelde zichzelf als doel om ondubbelzinnige en juiste informatie te verzamelen om zo een 

aantal ‘fabels’ en onwaarheden in de familiegeschiedenissen bloot te leggen142. Zo nam hij onder andere 

Cornelius de Schepper, voormalig diplomaat onder Karel V, onder de loep. Volgens de Schepper, 

waarvan de eigenlijke familienaam de Dobbele was, was zijn bijnaam afgeleid van ‘schipper’, of 

zeevaarder. Cornelius Gailliard ging hier tegen in en schreef dat de naam ‘de Schepper’ afgeleid was van 

het Middelnederlandse woord ‘schepper’, wat hetzelfde betekende als kleermaker143.  

Het commentaar dat hij op het familiewapen van Despars formuleerde, ging echter veel verder dan 

enkel de etymologische afkomst van een bijnaam. De familie Despars was in Brugge zeer actief in de 

openbare functies en behoorde er tot de hoogste sociale kringen. De familie veranderde op korte tijd 

rond 1500 tot tweemaal toe van wapenschild. Ze beweerden eerst dat ze het uiteindelijke schild 
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gekregen hadden van de Portugese koning en nadien dat het eigenlijk om het oorspronkelijke schild ging 

dat altijd al tot de familie Despars toebehoord had. Bij de tekening van de wapenschilden die Gailliard 

bij zijn tekst weergeeft, schreef hij boven het ‘nieuwe’ wapen ‘de nieuwe ghedroemden wapen van 

Despars’: het nieuwe ingebeelde wapen dat enkel in hun dromen bestond144. Wanneer Pieter Donche 

aan de hand van de optekeningen van grafmonumenten en overgeleverde portretten van de leden van 

de familie Despars naging of het familiale wapenschild daadwerkelijk wijzigde doorheen de tijd, dan 

vond hij inderdaad een evolutie in het wapenschild. De oudste graven droegen een schild met een 

enkele eenhoorn, de jongste schilderijen een ingewikkeld gevierendeeld schild145. Met dit schild 

maakten ze niet alleen de statusclaim van een adellijk familieverleden, maar lieten ze ook uitschijnen 

dat ze afstammeling waren van zowel de 14e eeuwse hertogen van Bretagne als de Bourgondische 

hertogen.  

Om dat soort adelclaims te kunnen beoordelen, was het inderdaad handig om betrouwbare bronnen te 

hebben: zelfgemaakte afschriften van adellijke graven uit de vijftiende en veertiende eeuw. Cornelis 

Gailliard ontmaskerde op die manier een familie die via het overnemen van de uiterlijke kenmerken van 

de adel, hun eigen sociale positie wou vergroten. Zoals eerder vermeld was de adel in het Vlaanderen 

van de late middeleeuwen een element van sociale consensus: als je door de maatschappij erkend werd 

als adel, dan hoorde je er helemaal bij. Door zich onder andere te gedragen als edellieden, vele 

openbare ambten te bekleden, heerlijkheden op te kopen en zich een prestigieus familiewapen aan te 

meten, was de familie Despars erin geslaagd in enkele generaties tijd op te klimmen tot lid van de 

adel146.  

In de late middeleeuwen was het graf een laatste mogelijkheid om de sociale consensus te overtuigen 

van je lidmaatschap van de maatschappelijke elite. Enerzijds werd het blijvend in steen gebeiteld en 

anderzijds was de kerk – de plaats bij uitstek waar de hogere sociale kringen en de adel zich lieten 

begraven – een druk gefrequenteerde publieke en sacrale plaats147. Een graf binnen de kerkmuren was 

dus een laatste kans tot sociale profilering148. Hier moet echter ook de bemerking gemaakt worden dat 

sommige mensen zichzelf een hogere status toewezen op hun grafzerk dan ze in werkelijkheid hadden. 

Het was één van de manieren in de late middeleeuwen om jezelf via ‘vivre noblement’ de adellijke 

levensstijl aan te meten en je eigen sociale positie te doen stijgen in de sociale consensus van de 
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samenleving. Zo zijn er ook gevallen bekend van vervalste grafmonumenten149 die moesten bijdragen 

aan een roemrijk verleden voor de familie die zich een adellijke levensstijl aanmat. Zo probeerde men de 

publieke consensus wijs te maken dat ze afstamden van een notoir geslacht. Flagrante verdraaiingen 

van de sociale realiteit werden waarschijnlijk wel niet getolereerd aangezien ze zich in een publieke 

ruimte bevonden. Juist die wetenschap dat de grafzerken te allen tijde bloot stonden aan de sociale 

controle zal mensen zoals Gailliard en Le Boucq gedreven hebben tot het aanleggen van hun 

grafschriftencollecties.  

De grafschriften van Gailliard en Le Boucq moeten, net zoals hun vele andere heraldische en 

genealogische traktaten, mogelijk begrepen worden als de eerste, misschien nog voorzichtige 

experimenten van door de vorstelijke staat ingezette herauten om adellijke statusclaims op een 

structurele manier te gaan toetsen. Al heel lang hadden herauten door hun heraldische en 

genealogische kennis de opdracht toe te zien op het correcte gebruik van de heraldiek en adellijke titels. 

Het is echter een van de eerste voorbeelden van een heraut die tegen de algemene consensus inging.  
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Besluit 

V. Vermeersch wees erop dat in Brugge van de bekende laatmiddeleeuwse grafstenen, er slechts 7 

procent de tand des tijds overleefde. Voor de verheven tomben zijn er 29 procent bewaard gebleven150. 

Volgens Stijn Bossuyt zijn er slechts 3 van de 249 gekende grafschriften nu nog te bezichtigen in de 

Ieperse kerken151. Dit wil zeggen dat voor 249 grafstenen met inscriptie er slechts iets meer dan 1 

procent de eeuwen overleefde.  

Het kleine aantal van de beschreven grafzerken die de tand des tijds overleefden, vormde volgens J. 

Béthune in het geval van Gailliard het onweerlegbare bewijs van diens exacte beschrijvingen152. Stijn 

Bossuyt noemt in zijn licentiaatverhandeling en in een aantal latere artikels Jacques Le Boucq één van de 

belangrijkste en meest waardevolle bronnen voor zijn onderzoek omtrent de sociale representatie van 

grafzerken in Ieper, aangezien ‘hij heel correct de tekst weergeeft en ook de wapenschilden’153.Dit zijn 

maar twee voorbeelden van personen die in Gailliard en/of Jacques Le Boucq een belangrijke en tevens 

correcte bron vonden. Er zijn inderdaad zeer sterke punten toe te schrijven aan beide 16e eeuwse 

herauten, zoals een waarheidsgetrouwe weergave van de grafschriften en een uitgebreide beschrijving 

van de wapenschilden. Dit zegt echter allemaal niets over de representativiteit van de 

grafschriftenverzamelingen. Stijn Bossuyt erkende zelf ook dat de épitaphiers opgetekend werden met 

heraldische en genealogische doelstellingen voor ogen, waardoor onder andere het grafschrift niet altijd 

even waarheidsgetrouw wordt weergegeven. Hij blijft echter bij zijn mening dat Jacques Le Boucq 

‘hierop een gelukkige uitzondering’154 is, aangezien hij wel een correcte weergave van de inscripties 

geeft.  

Uit de vergelijking die we hebben kunnen maken voor de 205 gevonden grafzerken uit het Brugse Vrije 

blijkt dat Jacques Le Boucq en Corneille Gailliard zeker niet representatief zijn. Het is mogelijk dat deze 

conclusie enkel te maken is voor het onderzoeksgebied van het Brugse Vrije. Hiernaar is uiteraard meer 
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onderzoek nodig. Het lijkt ons echter onwaarschijnlijk dat de resultaten van deze vergelijking zich 

zouden beperken tot het Brugse Vrije. Er kunnen op zijn minst grote vraagtekens gezet worden bij de 

representativiteit van de 16e eeuwse épitaphiers. De in deze scriptie behandelde casus, namelijk 

elitegraven in het Brugse Vrije, wijst erop dat de auteurs van die grafschriftenverzamelingen, in hun 

functie als wapenheraut, niet enkel oog hadden voor heraldiek en het genealogische aspect, maar ook 

een selectie hebben doorgevoerd in de grafzerken die ze wel of niet opnamen in hun uitgebreide 

épitaphier. Verder onderzoek dat steunt op die bronnen zal daar dus ook rekening mee moeten houden. 

Afgezien van een waarschuwing voor een vernieuwde bronkritiek voor onderzoekers die in de toekomst 

van die grafschriftenverzamelingen gebruik willen maken om bepaalde vraagstellingen mee te 

beantwoorden, kan deze scriptie ook een bescheiden bijdrage leveren aan het complexe debat over de 

adelsgeschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden in de late middeleeuwen en vroegmoderne tijd.  

Het lijkt ons eerder waarschijnlijk dat Gailliard en Le Boucq kunnen gesitueerd worden in de overgang 

van de vorstelijke controle in de middeleeuwen naar het monopolie op het adelsbeleid dat de 

vroegmoderne vorsten doorvoerden. Hun épitaphiers moeten dan ook in dit kader bekeken worden. 

Beide herauten waren in dienst van de Habsburgse vorst die de scepter zwaaide over de Zuidelijke 

Nederlanden. Ze tekenden de vele graven in hun grafschriftenverzamelingen op met een strikt 

doorgetrokken selectie. De graven van de adellijke kringen en de politieke elite werden op die manier 

oververtegenwoordigd in hun werken. Aan de hand van die graven konden later bijvoorbeeld 

adelsclaims getoetst worden. Ook hun ander werk, de heraldische en genealogische 

schilderijenverzameling van Le Boucq en de genealogische overzichten van Gailliard zijn vlot in deze 

context te verklaren. Alles wat ze opstelden was in functie van hun ambt als heraut en met de bedoeling 

de adel en eventuele adelsclaimen nauwgezet te kunnen verifiëren.  

Het gebruiken van grafschriften uit de 16e eeuwse épitaphiers om de sociale stratificatie van een 

plaatselijke samenleving te reconstrueren, zoals Stijn Bossuyt155 beoogt, kan dus niet feilloos gebeuren. 

Daarvoor is de selectie die de wapenofficieren doorvoerden te sterk gekleurd vanuit hun betrokkenheid 

bij het 16e eeuwse staatsvormingsproces.  
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Bijlage 1: Het Brugse Vrije 

 
Aartrijke 
Adegem 
Ardooie 
Assebroek 
Beernem 
Beerst 
Bekegem 
Beniaerdskerke (verdwenen) 
Beveren-Roeselare 
Blankenberge 
Bovekerke 
Bredene 
Damme 
Diksmuide 
Dudzele 
Eeklo 
Eernegem 
Esen 
Ettelgem 
Gaternesse (verdwenen) 
Gistel 
Gits 
Handzame 
Haneinswerve 
Heile 
Heist 
Hertsberghe 
Hoeke 
Hooglede 
Houthave 
Hughevliet (verdwenen) 
Ichtegem 
IJzendijke 
Jabbeke 
Kadzand 
Kaprijke 
Keiem 
Klemskerke 

Klerken 
Knesselare 
Knokke 
Koekelare 
Koolkerke 
Koolskamp 
Kortemark 
Lapscheure 
Leffinge 
Leke 
Lembeke 
Lichtervelde 
Lissewege 
Loppem 
Maldegem 
Male 
Mannekesvere 
Mariakerke 
Meetkerke 
Merkem 
Middelburg (later dan 1300) 
Middelkerke 
Moere 
Moerkerke 
Monnikerede (verdwenen) 
Muide (St. Anne ter - )  
Nieuwerkerke (Groede) 
Nieuwmunster 
Oedelem 
Oezand (verdwenen) 
Onze Lieve Vrouw (Aardenburg) 
Onze Lieve Vrouw (Brugge) 
Oostende 
Oostkamp 
Oostkerke 
Oostmanskerke (verdwenen) 
Oudenburg 
Ramskapelle 
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Roksem 
Ruddervoorde 
Schoondijke  
Schore 
Sijsele 
Slijpe 
Sluis 
Snaaskerke 
Snellegem 
St. Andries 
St. Baafs (Oostburg) 
St. Eloois (Oostburg)  
St. Gillis (Brugge) 
St. Jan in Eremo 
St. Jans op den Dijk 
St. Joris ten Distel 
St. Kruis (Aardenburg) 
St. Kruis (Brugge) 
St. Lambrecht op den Oostende (verdwenen) 
St. Laureins 
St. Michiels 
St. Nicolaas in Vaerne (Langaardenburg) 
(verdwenen) 
St. Pieters op den Dijk 
St. Pieterskapelle 
St. Salvators (Brugge) 
Stalhille 
Ste. Katerine (Oostburg) 
Ste. Katherine 
Ste. Margriete (Roeselare) 
Stene 

Torhout 
Uitkerke 
Ursel 
Varsenare 
Veldegem 
Vijve 
Vladslo 
Vlissegem 
Waardamme 
Waterdunen (verdwenen) 
Waterland Oudeman (later dan 1300) 
Waterlandkerkje (later dan 1300) 
Watervliet 
Wenduine  
Werken 
Westende 
Westkapelle 
Westkerke 
Wilskerke 
Wingene 
Woumen 
Zande 
Zandvoorde 
Zarren 
Zedelgem 
Zerkegem 
Zevekote 
Zuidzand 
Zuienkerke 
Zwevezele 
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Bijlage 2: Repertorium 

Dit repertorium bevat alle graven die zich binnen de kerk bevonden, zoals we die weerhouden hebben 

uit de geselecteerde bronnen. De graven zijn geografisch geordend per parochie dat deel uitmaakte van 

het Brugse Vrije (zonder de kerken op het grondgebied van Brugge zelf). We hebben ons hiervoor 

gebaseerd op een bespreking van E. Warlop van het Brugse Vrije157.  

De zerken worden beschreven aan de hand van de volgende categorieën.  

Allereerst wordt de namen van de overledenen weergegeven onder het label NAAM. Hierbij worden alle 

namen weergegeven van de personen die in het grafschrift vermeld worden en er ook begraven waren.  

Onder SOCIALE STATUS vallen alle titels die de persoon volgens het grafschrift droeg en onder POLITIEK 

vallen alle politieke functies die de overledene uitoefende, ongeacht of deze op het grafschrift vermeld 

werden.  

De data van overlijden, al dan niet met vermelding van dag en maand, worden ondergebracht bij de 

categorie OVERLIJDENSDATUM. Alle gevonden grafschriften zijn te situeren tussen 1350 en 1500. Hierbij 

werd rekening gehouden met de overlijdensdata van alle personen die vernoemd werden op het 

grafschrift. Het is dus mogelijk dat van de meerdere personen vermeldt in een grafschrift, er slechts één 

gestorven is binnen de onderzoeksperiode.  

Daarna worden achtereenvolgens de plaats waar de grafzerk oorspronkelijk terug te vinden was binnen 

het Brugse Vrije (PLAATS) en de specifieke locatie ervan in de kerk of het klooster (LIGGING IN DE KERK) 

aangehaald.  

De afmeting, het materiaal waarin de grafzerk werd vervaardigd en de huidige toestand van het 

monument werden verzameld onder de noemer TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING.  

                                                           
157

 E. Warlop, ‘Bijlage 2: Ambachten en parochies van het Brugse Vrije’, uit: Bijdragen tot de geschiedenis der 

vorming van het Brugse Vrije: bronnen, gebied, instellingen, s.l., s.n., 1959, pp. 226-232. (Met dank aan A. Ramandt 
voor deze referentie.).  
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Bij INSCRIPTIE wordt het grafschrift zo nauwkeurig en waarheidsgetrouw mogelijk weergegeven. Daarbij 

worden ook alle varianten die terug te vinden zijn in de geraadpleegde bronnen bij vermeld. De 

beschrijving van de heraldische afbeeldingen wordt aangegeven onder HERALDIEK, de algemene 

beschrijving van de zerk en een beschrijving van eventuele afbeeldingen op de grafsteen zijn terug te 

vinden bij AFBEELDING.  

Onder BESCHRIJVING is alle verdere informatie, die niet in te passen was bij een van de voorgaande 

categorieën, ondergebracht. De verwijzingen naar de bronnen die we gebruikten om dit repertorium 

samen te stellen, opgenomen onder BRONVERMELDING. Verdere literatuur die we gebruikten ter 

vervollediging van de informatie is terug te vinden in de voetnoten en in de bibliografie van deze 

masterscriptie.  
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1. Assebroek 

NAAM Anoniem 

SOCIALE STATUS Waarschijnlijk een geestelijke man of een priester158 

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM ca. 1350 

PLAATS Het voormalige jacobinessenklooster in Engelendale (Assebroek) 

LIGGING IN DE KERK Gevonden op het erf van het voormalig jacobinessenklooster in Engelendale. De 

oorspronkelijke ligging in het klooster is niet bekend. 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Afmeting gevonden fragment: 27,5 x 22 cm 

De zerk zelf werd niet teruggevonden, wel het koperinlegwerk dat gebruikt werd. Dat lag oorspronkelijk 

aan de zerk vast met twee klinknagels. Aan de linkerkant ging een klein fragmentje van de haartooi 

verloren.  

INSCRIPTIE / 

HERALDIEK / 

AFBEELDING Het koperinlegwerk toont het gestileerde gezicht van een man.   

BESCHRIJVING / 

BRONVERMELDING  

OBB, Historisch Fonds, ms. 599: Notities James Weale (nr. 54: Assebroek). 

R. Van Belle, Vlakke grafmonumenten en memorietaferelen met persoonsafbeeldingen in West-

Vlaanderen: een inventaris, funeraire symboliek en overzicht van het kostuum, Brugge, Van de Wiele, 

2006, pp. 113-114 (Ass. 3).  

 

  

                                                           
158

 Volgens de vermoedens van Ronald Van Belle.  
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NAAM Jan van Brugge en zijn echtgenote Margriet van Steenhuize 

SOCIALE STATUS  

- Jan droeg volgens Gailliard de titel van ridder159 (‘chevalier’).  

- Hij was tevens heer van Gruuthuse160.  

- Margriet was vrouw van Steenhuize en Avelgem161. 

POLITIEK  

- Jan was opperjachtmeester van Vlaanderen162 

- Jan was baljuw van Sluis (22 september 1376-6 mei 1380)163  

- Baljuw van Ieper (16 september 1381-1 maart 1384)164 

OVERLIJDENSDATUM Eind van de 14e eeuw of begin van de 15e eeuw 

PLAATS  Sint-Cathelijnekerk buiten Brugge 

LIGGING IN DE KERK In het koor, voor het sacramentshuis 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING / 

INSCRIPTIE / 

HERALDIEK / 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°191v-192r.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 310.  

G. Tavernier, ‘Oude kerkelijke en funeraire opschriften uit de streek rond Brugge’, in: Vlaamse Stam, 45 

(2009), 1, p. 91.  

  

                                                           
159

 Jan van Brugge had een ‘niet geringe sociale status’ en was één van de 6 edelen die in 1362-1363 in een adellijst 
werden vermeld. (F. Buylaert, Eeuwen van Ambitie, p. 479.).   
160

 De familie Van Brugge kreeg ook de bijnaam ‘van Gruuthuse’. Ze waren deel van de adel sinds het eind van de 
13

e
 eeuw en zouden dat blijven tot 1512. (F. Buylaert, Database Vlaamse Adel, Bijlage bij doctoraatsverhandeling: 

Eeuwen van Ambitie. Edelen, steden en sociale mobiliteit in laatmiddeleeuws Vlaanderen, Gent (onuitgegeven 
doctoraatsverhandeling Universiteit Gent), 2008.) 
161

 De familie van Steenhuize behoorde tot de adellijke stand van 1199-1443 (oudste adel). (F. Buylaert, Database 
Vlaamse adel) 
162

 Deze informatie wordt gegeven door Cornelis Gailliard. We hebben daarvan geen bevestiging teruggevonden.  
163

 H. Nowé, Les baillis comtaux de Flandre, p. 390.  
164

 H. Nowé, Les baillis comtaux de Flandre, p. 386.  
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NAAM Guy van Gistel en zijn vrouw Agnes van Floijon 

SOCIALE STATUS165  

- ‘Mer’ genoemd in zijn grafschrift. 

- Guy was de heer van Lake volgens de inscriptie  

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 16 februari 1417 en 15 september 1429 

PLAATS Sint-Cathelijnekerk buiten Brugge 

LIGGING IN DE KERK In een kapel aan de zuidkant van de kerk 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een grote tombe 

INSCRIPTIE  

Volgens Cornelis Gailliard: Mer Guij van Ghistelle, ruddere, heere van Lake, obiit 1417, den 16 sporcle; 

en[de] vrau Agnes van Floijon, obiit 1429, den 15 septemb[re]. 

Volgens Jacques Le Boucq: Hier leghet mijnheere Ghuy van Ghistelle, riddere, heere van Laqué, die 

staerf int jaer 1417 dese 16 Mey dach van sporcle. Hier leghet Agnes van Floyon, vrouwe van Laqué 

gheselnede mijnes heeren mer Ghuy van Ghistelle was staerf int jaer 1429 de 15 Mey dach in pietmaent 

bidt over de ziele. 

HERALDIEK Zijn wapen is gebroken met Rode in de linker zijde, boven de keper en er is een azuren ring 

op de keper. Zijn kwartieren zijn Gistel, Rode, Haveskerke en Watene (Haveskerke heeft 3 merletten van 

sable). Agnes: Floijon, Likercke, d’ Escrepij en: ‘de geule à la face d’or, rompu d’une croix patée d’azur 

sur la face’ 

AFBEELDING Twee sierlijk ingesneden figuren: de man is afgebeeld met wapenrok en harnasuitrusting. 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

KBR, Fonds Merghelinck, ms. 34:  wapenheraut J. Le Boucq, Epitaphier des Flandres, Pays Bas & Nord de 

la Flandre, f° 35r. 

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°192r.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 310.  

G. Tavernier, ‘Oude kerkelijke en funeraire opschriften uit de streek rond Brugge’, in: Vlaamse Stam, 45 

(2009), 1, p. 91.   

                                                           
165

 Guy van Gistel krijgt in zijn grafschrift een aantal titels mee. De familie van Gistel was deel van de adel van ca. 
1100 tot 1563. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.) 
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NAAM Jan van Varsenare166 (‘Wassenare’)  

SOCIALE STATUS De zoon van Jan van Varsenare 

POLITIEK /  

OVERLIJDENSDATUM 1430 

PLAATS  Sint-Cathelijnekerk buiten Brugge 

LIGGING IN DE KERK Voor het doksaal 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een grote blauwe zerk 

INSCRIPTIE / 

HERALDIEK / 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°192r.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 310. 

G. Tavernier, ‘Oude kerkelijke en funeraire opschriften uit de streek rond Brugge’, in: Vlaamse Stam, 45 

(2009), 1, p. 91.  

 

  

                                                           
166

 De familie van Varsenare was adel in de periode 1335-1489. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.). Jan krijgt 
echter van Cornelis Gailliard geen titels mee.  
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NAAM Anna van Snellegem en Agnes van Snellegem 

SOCIALE STATUS Dochters van ridder167 Filip van Snellegem 

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 1438 en 25 oktober 1450 

PLAATS  Vrouwenklooster Sint-Trudo buiten Brugge 

LIGGING IN DE KERK In de ommegang 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een blauwe zerk 

INSCRIPTIE / 

HERALDIEK ‘D’or au chevron de geule, chergé de 3 coquilles d’argent’ (haar moeder was van La Barre168) 

‘de geule à la bende de vair senglé’ 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°188r.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 304. 

 

  

                                                           
167

 De familie van Meetkerke waren tussen 1369/1370 en 1560 de heren van Snellegem. Deze familie was deel van 
de adel in de periode 1362-1598 (F. Buylaert, Referentieoverzicht,  Bijlage 2 bij doctoraatsverhandeling: Eeuwen 

van Ambitie. Edelen, steden en sociale mobiliteit in laatmiddeleeuws Vlaanderen, Gent (onuitgegeven 
doctoraatsverhandeling Universiteit Gent), 2008, pp. 853-855.).  Het is mogelijk dat Filip van Snellegem en zijn 
dochters lid waren van deze familie. Eenduidige bewijzen zijn hier momenteel echter niet voor. Filip van Snellegem 
kreeg zijn riddertitel (‘mer’) mee van Cornelis Gailliard. We hebben hiervan geen bevestiging gevonden.  
168

 De familie De la Barre was een oude patriciërsfamilie uit Rijsel. Ze komen in de bronnen voor als heren van 
Moeskroen. (F. Buylaert, Referentieoverzicht, pp. 60-67.). 
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NAAM Jan van Wingene 

SOCIALE STATUS Heer van Koolskamp en Assebroek169 

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 13 september 1452 

PLAATS  Parochiekerk van Ver-Assebroek 

LIGGING IN DE KERK Voor het hoge altaar 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een wit graf 

INSCRIPTIE  

Hier was begraeven Jan van Winghene, heere van Coolscamp ende van Assebrouck, obiit 1452, den 13 

septembre. 

HERALDIEK / 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING   

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°111v. 

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 301. 

G. Tavernier, ‘Oude kerkelijke en funeraire opschriften uit de streek rond Brugge’, in: Vlaamse Stam, 45 

(2009), 1, p. 90.  
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 De familie van Wingene was een familie die deel uitmaakte van de ouste adel in Vlaanderen. De familie had de 
adellijke titel van 1107 tot 1450 (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.). Jan (of Jacob) van Wingene droeg ook in 
andere bronnen de titel van heer van Koolskamp en Assebroek. (F. Buylaert, Referentieoverzicht, pp. 1424-1425.).  
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NAAM Barbele van Aartrijke en Margriet van Aartrijke 

SOCIALE STATUS  

- Barbele en Margriet waren zussen en dochters van heer170 Jan van Aartrijke.  

- Barbele is de weduwe van Michiel de Man. 

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 23 augustus 1473 en tweede helft 15e eeuw 

PLAATS  Vrouwenklooster Sint-Trudo buiten Brugge 

LIGGING IN DE KERK In het koor 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een blauwe zerk met ingelegd metaal 

INSCRIPTIE / 

HERALDIEK Hun kwartieren zijn: Aartrijke (‘gulden kannen op sable’) en vande Walle. Hun moeder was 

van de familie de Fertin171, met het schild: ‘d’argent a 3 battons noué brulant de sinople, en pal’ 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°187v.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, pp. 303-304.  

 

  

                                                           
170

 In beide kopieën van het werk van Cornelis Gailliard komt deze titel voor. Het is niet duidelijk of de titel in het 
grafschrift vermeld werd of dat hij toegekend werd door Cornelis Gailliard. Wel is geweten dat de familie van 
Aartrijke deel uitmaakte van de adel tussen 1410 en 1485. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.) 
171

 Volgens het referentiewerk van F. Buylaert was er in de hoge middeleeuwen, zeker tot 1297 een adellijke 
familie met die naam. Of deze familie verwant is met de gelijknamige familie uit de tweede helft van de 15

e
 eeuw, 

is onduidelijk. (F. Buylaert, Referentieoverzicht, pp. 402-403.). 
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NAAM Anoniem (Velhel …) 

SOCIALE STATUS Kloosterzuster  

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM laatste kwart 15e eeuw 

PLAATS Het voormalige jacobinessenklooster in Engelendale (Assebroek) 

LIGGING IN DE KERK Voormalige kapel van het jacobinessenklooster in Engelendale. De oorspronkelijke 

ligging binnen het klooster is niet gekend.  

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Afmeting: 68,5 x ongeveer 101 cm (van het fragment 54 cm).  

Doornikse kalksteen in slechte staat van bewaring. Enkel het bovenste gedeelte van de zerk bleef 

bewaard en het marmeren inlegwerk van het gezicht ging verloren. 

INSCRIPTIE 

… leghet / zusster (sic) velhel … / …  

HERALDIEK / 

AFBEELDING Een gegraveerde beeltenis van een kloosterzuster met haar hoofd rustend op een kussen. 

In de hoeken zijn engelen als kussenhouders afgebeeld (enkel de engel aan de rechterkant bleef 

doorheen de tijd bewaard). Het randschrift is in gotische minuskel en op de hoeken van de grafzerk is 

het schrift onderbroken door de evangelistensymbolen in vierlobben. 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

R. Van Belle, Vlakke grafmonumenten en memorietaferelen met persoonsafbeeldingen in West-

Vlaanderen: een inventaris, funeraire symboliek en overzicht van het kostuum, Brugge, Van de Wiele, 

2006, p. 117.(Ass. 7).  
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NAAM Petronelle van Aartrijke 

SOCIALE STATUS  

- De abdis van Sint-Truwen 

- Dochter van heer172 Jan van Aartrijke.  

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 13 januari 1475 

PLAATS Vrouwenklooster Sint-Trudo buiten Brugge 

LIGGING IN DE KERK In het midden van het vrouwenkoor 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een blauwe zerk 

INSCRIPTIE / 

HERALDIEK / 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°188r.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 304.  

 

  

                                                           
172

 In beide kopieën van het werk van Cornelis Gailliard komt deze aanspreektitel voor. Het is geweten dat de 
familie van Aartrijke deel uitmaakte van de adel tussen 1410 en 1485. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.) Of dit 
ook bij deze leden van de familie van toepassing was, is niet met zekerheid geweten.  
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NAAM Agnete (‘Agniete’) van Bassevelde en Jozyne Beeghels (Herghels?) 

SOCIALE STATUS  

- Kloosterzusters 

- Agnete was de dochter van Joris van Bassevelde.  

- Jozyne was de dochter van Joos Beeghels (Herghels?). 

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 4 maart 1485 en 18 april 1509 

PLAATS Het voormalige jacobinessenklooster in Engelendale (Assebroek) 

LIGGING IN DE KERK Aangetroffen in het voormalige jacobinessenklooster in Engelendale. De 

oorspronkelijke ligging binnen het klooster is niet bekend.  

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Afmeting grafsteen: 150 x 90 cm 

Doornikse kalksteen met inlegwerk dat nu verdwenen is (vermoedelijk wit marmer), verder in goede 

staat van bewaring. 

INSCRIPTIE  

Hier leghet suster / Agniete va[n] Bassevelde (wapenschild) f[ili]a Joris va[n] Bassevelde / die staerf int / 

jaer .M.CCCCLXXXV de[n] (wapenschild) IIIJste[n] dach in maerte’ 

Tweede grafschrift op de rand: Hier . licht . zuster . Jozyne . beeghels / . f[ili]a . sheer . Joos . die . 

overleet . int . jaer . M.CCCCC . ende. IX . upde[n] . XVIIJ . sten . dach . van. / . april . naer . Paessche[n].’ 

HERALDIEK ‘Ingeschulpt met een schuinbalk bezet met drie everzwijnkoppen’ 

AFBEELDING Er is een kloosterzuster afgebeeld op de zerk. Ze staat recht onder een baldakijn met 

daaronder een gewelf. Er is een randschrift in gotische minuskel. Dit schrift wordt op de hoeken telkens 

onderbroken door de symbolen van de vier evangelisten, weergegeven in vierlobben. In het midden van 

de lange zijden zijn er ook vierlobben weergegeven, met daarin het wapenschild. Op de buitenrand is er 

nog een tweede grafschrift, namelijk dat van Jozyne. Dit wijst vermoedelijk op een latere, tweede 

bijzetting. 

BESCHRIJVING  James Weale las de naam als Jozyne Herghels i.p.v. Beeghels.  

BRONVERMELDING  

OBB, Historisch Fonds, ms. 599: Notities James Weale (nr. 54: Assebroek). 

R. Van Belle, Vlakke grafmonumenten en memorietaferelen met persoonsafbeeldingen in West-

Vlaanderen: een inventaris, funeraire symboliek en overzicht van het kostuum, Brugge, Van de Wiele, 

2006, pp. 114-115 (Ass. 4). 
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2. Beernem 

NAAM Joris van Hertsberge, Elisabeth de Baenst en zijn vrouw Elisabeth Ruebs 

SOCIALE STATUS  

- Joris krijgt de titel heer van Hertsberge173.  

- Elisabeth Ruebs is de dochter van heer Gheeraerts Ruebs174.  

- Elisabeth de Baenst is de dochter van Jan de Baenst175.  

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 4 augustus 1423, 12 maart 1439 en 3 augustus 1442 

PLAATS  Parochiekerk van Beernem 

LIGGING IN DE KERK In de Onze Vrouwekapel, naast het koor 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING / 

INSCRIPTIE /  

HERALDIEK / 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°201v.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 326. 

G. Tavernier, ‘Oude kerkelijke en funeraire opschriften uit de streek rond Brugge’, in: Vlaamse Stam, 45 

(2009), 1, p. 95.  

 

  

                                                           
173

 De familie van Hertsberge was adellijk in de periode 1366-1381. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.)  Joris 
krijgt hier de titel van ‘heer van Hertsberge’ mee van Cornelis Gaillaird. Het is niet duidelijk of die titel ook in het 
grafschrift terug te vinden was.  
174

 Gerard Ruebs was een rijke poorter van Brugge. Hij was waarschijnlijk een handelaar en kende een redelijke 
politiek carrière. (J. Dumolyn, De Brugse opstand van 1436-1438, Standen en Landen (101), Kortrijk, Heule, 1997, 
p. 165.).  
175

 De familie de Baenst was lid van de adel in de periode 1362-1563.  (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.) 
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3. Beerst 

NAAM Victor de Witte en zijn zus … de Witte 

SOCIALE STATUS  

- Victor de Witte was priester.  

- Zijn zus was de weduwe van Jacob Weinssoens en was na diens dood getrouwd met Diederik 

(‘Diedericx’) Van der Leye.  

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM Eerste helft 15e eeuw en 3 juni 1435 

PLAATS St.-Wandregisiliuskerk in Beerst 

LIGGING IN DE KERK De grafzerk was gelegen in de kerk, maar het is niet geweten waar precies.  

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING De afmeting zijn niet bepaald.  

Doornikse steen en bij ontdekking door Roals van Belle al gedeeltelijk verweerd. Nu is het monument 

volledig verdwenen.  

INSCRIPTIE  

+ Hier leghet de here Victor de Witte priestere … / … Diericx Witten de weduwe Jacop Weinssoens twijf 

was Diedericx van der Leye /  die starf in tjaer MCCCCXXXV den IIII dach / van juni maent. 

HERALDIEK ‘Op een veld een keper’ 

AFBEELDING Een priester, afgebeeld in misgewaad, staat naast een dame van adel. Op de borst van de 

vrouw is een wapenschild weergegeven. In haar handen heeft ze een kruis vast.  

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

R. Van Belle, Vlakke grafmonumenten en memorietaferelen met persoonsafbeeldingen in West-

Vlaanderen: een inventaris, funeraire symboliek en overzicht van het kostuum, Brugge, Van de Wiele, 

2006,pp. 117-118 (Bee. 1 X). 
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4. Beniaerdskerke (verdwenen) 

NAAM Jan van Cadzand (‘Casant’) en zijn vrouw Margriet (‘Margriete’) vander Moest 

SOCIALE STATUS  

- Jan droeg de titel van ridder176.  

- Margriet was de dochter van Hughes vander Moest.  

POLITIEK 

- Jan was gouverneur van de duinen van Vlaanderen177.  

- Jan was schepen van het Brugse Vrije (1312-1320)178 

OVERLIJDENSDATUM 1 december 1388 en 1392 

PLAATS  Parochiekerk van Beniaerdskerke  

LIGGING IN DE KERK In een kapel aan de noordzijde van de kerk 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een tombe van blauwe steen 

INSCRIPTIE / 

HERALDIEK Jan: ‘sable à l’aigle à 2 testes d’argent, membré d’or, et un baston de geule sur le tout’. 

Margriet: het wapen van Vaernewijck: ‘de sable à trois lions d’argent, membrés et langués de gueules, 

couronné d’or’ 

AFBEELDING De man is afgebeeld in harnas en wapenrok.  

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°221v.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 364. 

 

  

                                                           
176

 Hij krijgt deze titel mee van Cornelis Gailliard, en ook in andere bronnen wordt hij aangehaald als ‘mer’. (F. 
Buylaert, Referentieoverzicht, pp. 251-252.).  
177

 Deze functie komt enkel voor in de beide kopieën van het werk van Cornelis Gailliard. Of het ook vermeld was 
in zijn grafschrift is niet geweten.  
178

 F. Priem, Précies analytique, pp. 32-36. En A. Ramandt, Open Beta Schepenlijst. 
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NAAM Hendrick van Bouwenskerke  

SOCIALE STATUS  

- Hendrick was de zoon van Nicasius van Bouwenskerke. 

- Van Cornelis Gailliard kreeg hij de titel ‘edele’ mee179.  

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 6 juli 1419 

PLAATS Voormalige parochiekerk van Beniaerdskerke 

LIGGING IN DE KERK In een kapel op de zuidkant 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING / 

INSCRIPTIE / 

HERALDIEK / 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°221v.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 364. 

 

  

                                                           
179

 Er is in de huidige databases geen melding van een adellijke familie ‘van Bouwenskerke’ uit de 14
e
 of 15

e
 eeuw. 

Het is onduidelijk of deze adellijke referentie meegegeven was door Cornelis Gailliard, of dat deze laatste hiervoor 
een aanwijzing in het grafschrift volgde.  
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5. Damme 

NAAM Anoniem (Jan … en Beatrijs (‘Betrice’) …) 

SOCIALE STATUS / 

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM ca. 1350 

PLAATS  De O.-L.-Vrouwekerk in Damme 

LIGGING IN DE KERK Door de gelijkmatige slijt gaat R. Van Belle ervan uit dat de zerk zich oorspronkelijk 

binnen de kerk bevond. Hij werd op een onbekend tijdstip afgevoerd en buiten voor het koor van de 

kerk gedumpt. Daar werd hij in april 1999 bij graafwerkzaamheden aangetroffen.  

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Afmeting fragment: 144,5 (oorspronkelijk 232 cm) x 124 cm 

Doornikse kalksteen, zeer verweerd door betreding en verder in slechte staat van bewaring. De zerk is in 

twee stukken gebroken en het onderste gedeelte ging verloren. 

INSCRIPTIE  

Waarschijnlijk beginnend beneden links (verloren): … RERE (dan volgt een wapenschild, gevolgd door een 

blank gedeelte) / .M.CCC … . HIER LEGHET / BETRICE JANS N (of D) … S WIJF WAS (wapenschild) … (de 

rest is verloren) 

HERALDIEK links: ‘op een veld een passer’, rechts: ‘op een veld een bijl’(duiden de bijl en de passer 

misschien op het beroep van timmerman?) 

AFBEELDING Het echtpaar wordt rechtstaan voorgesteld met de ogen op en en de handen voor de borst 

gevouwen. Ze staan onder twee kleine versierde spitsbogen. Het grafschrift is in uncialen en is in het 

midden van de twee lange zijden onderbroken door de wapenschilden, telkens afgebeeld in een vierlob. 

Op de hoeken zijn de evangelistensymbolen weergegeven. 

BESCHRIJVING / 

BRONVERMELDING  

R. Van Belle, Vlakke grafmonumenten en memorietaferelen met persoonsafbeeldingen in West-

Vlaanderen: een inventaris, funeraire symboliek en overzicht van het kostuum, Brugge, Van de Wiele, 

2006, pp. 235-236 (Dam.5). 

  



Sociale differentiatie in de begrafeniscultuur van laatmiddeleeuwse elites in het Brugse Vrije (1350-1500) 

88 
 

NAAM Anonieme vrouw 

SOCIALE STATUS / 

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM ca. 1350 

PLAATS  O.-L.-Vrouwekerk in Damme 

LIGGING IN DE KERK Onder de vieringtoren van de O.-L.-Vrouwkerk in Damme 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Afmeting: 202 x 99 cm 

Doorniks kalksteen in slechte staat van bewaring. Het inlegwerk voor hoofd en handen, vermoedelijk in 

wit marmer, ging verloren. 

INSCRIPTIE verdwenen 

HERALDIEK / 

AFBEELDING De gegraveerde vrouwelijke figuur staat recht in een gotische nis (een spitsboog met 

pinakeltjes). Haar handen zijn gevouwen op de borst. De handen en het hoofd waren met marmer 

ingelegd. De inscriptie was opgesteld in een gotisch letterschrift. Het is nagenoeg volledig verdwenen en 

op enkele letters na onleesbaar geworden.  

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

L. Devliegher, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen: Beeld van het kunstbezit, DEEL 5: Damme, Tielt, 

Lannoo, 1974, p. 85. 

R. Van Belle, Vlakke grafmonumenten en memorietaferelen met persoonsafbeeldingen in West-

Vlaanderen: een inventaris, funeraire symboliek en overzicht van het kostuum, Brugge, Van de Wiele, 

2006, pp. 236-237 (Dam. 7).  
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NAAM Wulfaert van Moerkerke en zijn broer Lodewijk (‘Loijs’) van Moerkerke 

SOCIALE STATUS Beiden kregen van Cornelis Gailliard de aanspreektitel van ‘mijnheere’ 

toegeschreven180.   

POLITIEK Lodewijk van Moerkerke is schepen van het Brugse Vrije (1329)181. 

OVERLIJDENSDATUM 6 juni182 (Pinksteren) 1367 en 13 december 1351 

PLAATS  De O.-L.-Vrouwekerk in Damme 

LIGGING IN DE KERK In het koor 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een blauwe zerk met metaal 

INSCRIPTIE / 

HERALDIEK / 

AFBEELDING Wulfaert is afgebeeld in harnas met een groot schild en volle wapenen aan zijn zijde en 

Lodewijk is afgebeeld in harnas met het wapen met flarden van 5 stukken. 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  
UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°222v.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 366. 

G. Tavernier, ‘Oude kerkelijke en funeraire opschriften uit de streek rond Brugge’, in: Vlaamse Stam, 45 
(2009), 5, p. 533.  

 

  

                                                           
180

 De familie van Moerkerke is van 1295 tot en met 1598 van adel. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.). 
181

 F. Priem, Précies analytique, p. 42. En A. Ramandt, Open Beta Schepenlijst.  
182

 E.J. Strubbe en L. Voet, De chronologie, p. 150. 
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NAAM Pieter van Doornik (‘Doeritni’) en zijn vrouw Margriet (‘Maergriete’) … 

SOCIALE STATUS / 

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 19 ? 1357 en 1360 

PLAATS  O.-L.-Vrouwekerk in Damme 

LIGGING IN DE KERK In de vloer van de zijkapel van het koor 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Afmeting: 160 x 102 cm 

Doorniks kalksteen, sterk verweerd dor betreding.  

INSCRIPTIE  

In uncialen, beginnend beneden links:  HIER LEGHET … / DOERITNI … DIE STAERF UP DEN XIX DACH … 

ANNO DO[M]INI MCCCLVII … BID / OVER DE ZIELE. HIER LEGHET MAERG / … ETE PIETERS WIJF VA[N] 

DOERNIKE WAS DIE STAERF INT JAER MCCCLX DE … /… BIDT … ZIELE. 

HERALDIEK / 

AFBEELDING Man en vrouw zijn samen afgebeeld. Ze houden de handen gevouwen voor de borst en 

staan in een gotische nis. Onder de voeten van de man is een plantmotief afgebeeld, onder de voeten 

van de vrouw staat er een hondje. Tussen de beide personen is een bijl afgebeeld. Dit is waarschijnlijk 

een verwijzing naar het beroep van de overleden man, namelijk slager. Het randschrift is in gotische 

majuskels.  

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

L. Devliegher, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen: Beeld van het kunstbezit, DEEL 5: Damme, Tielt, 

Lannoo, 1974, p. 83. 

G. Tavernier, ‘Oude kerkelijke en funeraire opschriften uit de streek rond Brugge’, in: Vlaamse Stam, 45 

(2009), 4, p. 450.  

R. Van Belle, Vlakke grafmonumenten en memorietaferelen met persoonsafbeeldingen in West-

Vlaanderen: een inventaris, funeraire symboliek en overzicht van het kostuum, Brugge, Van de Wiele, 

2006, p. 236. (Dam. 6).  
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NAAM … reel van der Clinke en echtgenote 

SOCIALE STATUS / 

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM (Tweede helft) 14e eeuw en 1372 

PLAATS  O.-L.-Vrouwekerk in Damme 

LIGGING IN DE KERK In de zuidelijke muur van de geruïneerde middenbeuk van de O.-L.-Vrouwkerk. De 

zerk werd in 1942 op het vroegere kerkhof naast de muur van het hospitaal gevonden.  

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Afmeting: 230 x 144,5 cm 

Doorniks steen, in slechte staat van bewaring. Het bovengedeelte ging verloren, grote gedeelten zijn 

afgeschilferd.  

INSCRIPTIE  

…. ee..reel / van . der . Clinke die staerf in t’ jaer ons heeren als men … / … van der Clinke wijf was die 

staerf in t’ jaer mccclxxii up den XXIX dach in / … 

HERALDIEK ‘Doorsneden van vaar met …’  

AFBEELDING Een echtpaar is rechtstaand afgebeeld onder een gotisch baldakijn. Voor de man staat een 

kindje. In de nissen van het baldakijn zijn mensenfiguurtjes, apostelen of heiligen, afgebeeld. In de 

zijnissen staan pleuranten (de apostels worden blootvoets weergegeven, en dit is hier niet het geval).  

Het randschrift, in spaartechniek, is in gotisch minuskel en is op de hoeken onderbroken door de 

evangelistensymbolen (in vierlobben). In het midden van de lange zijden staat het wapenschild telkens 

in een vierlob afgebeeld.  

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

L. Devliegher, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen: Beeld van het kunstbezit, DEEL 5: Damme, Tielt, 
Lannoo, 1974, p. 83. 

G. Tavernier, ‘Oude kerkelijke en funeraire opschriften uit de streek rond Brugge’, in: Vlaamse Stam, 45 

(2009), 4, p. 450.  

R. Van Belle, Vlakke grafmonumenten en memorietaferelen met persoonsafbeeldingen in West-

Vlaanderen: een inventaris, funeraire symboliek en overzicht van het kostuum, Brugge, Van de Wiele, 

2006, p. 237 (Dam. 8). 
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NAAM Onbekende persoon … Bollaert 

SOCIALE STATUS / 

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM ca. 1375 (opnieuw gebruikt tijdens de 15e eeuw) 

PLAATS  O.-L.-Vrouwekerk in Damme 

LIGGING IN DE KERK / 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Afmeting: 260 x 130 cm.  

Doorniks kalksteen in slechte staat van bewaring. Hij was grotendeels belegd met koperen inlegwerk dat 

nu verdwenen is.  

INSCRIPTIE  

Dubbelgrafschrift: dat op de koperen rand ging verloren, dat op de binnenrand is in gotische minuskel: … 

Bollaert die men … … van [desen wereld vers]chiet [d]en XII in april a[nno]…  

HERALDIEK / 

AFBEELDING In het midden van de zerk is een man weergegeven aan de hand van koperinlegwerk. Zijn 

hoofd rust op een kussen en onder zijn voeten is een schilddragende engel. Op een smalle koperen 

strook, die nu verdwenen is, stond een dubbel grafschrift dat onderbroken was op de vier hoeken door 

vierlobben, alsook op elk derde van de lange zijden. 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING   

R. Van Belle, Vlakke grafmonumenten en memorietaferelen met persoonsafbeeldingen in West-

Vlaanderen: een inventaris, funeraire symboliek en overzicht van het kostuum, Brugge, Van de Wiele, 

2006, pp. 238-239. (Dam. 11). 
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NAAM Lamsin Bonin183 en Isabeau van Lembeke 

SOCIALE STATUS Isabeau is dochter van ‘mijnsheren’ van Lembeke184 

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 7 december 1376 en (tweede helft) 14e eeuw 

PLAATS  O.L. Vrouwekerk in Damme 

LIGGING IN DE KERK Voor het altaar 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een metalen zerk 

INSCRIPTIE /  

HERALDIEK / 

AFBEELDING De overledenen zijn triomfantelijk afgebeeld.  

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  
UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°223r.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 367. 

G. Tavernier, ‘Oude kerkelijke en funeraire opschriften uit de streek rond Brugge’, in: Vlaamse Stam, 45 
(2009), 5, p. 534.  

 

  

                                                           
183

 De adellijke familie Bonin (adellijke status van 1393 tot 1468) was zeer achtief in het politiek bestuur van 
Brugge. Heel wat schepenambten zijn door hen ingenomen. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.) 
184

 Deze title werd toegekend door Cornelis Gailliard. De adellijke familie van Lembeke was vooral actief in het 
Brugse Vrije. (F. Buylaert, Referentieoverzicht, pp. 761-762.). De familieleden zijn geen ‘heren’ van Lembeke 
geweest. Lembeke maakte deel uit van Eeklo-Ambacht, dat sinds 1240 met zekerheid in bezit was van de graven 
van Vlaanderen. (O. Lippens, ‘Over Lembeke en zijn heren’, in: Appeltjes van het Meetjesland, 8 (1975), p. 155.) 
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NAAM Elisabeth van den Berghe en Marie van Assins 

SOCIALE STATUS  

- Elisabeth is de dochter van heer Jan van den Berghe185. 

- Ze was getrouwd met Jan Assins.  

- Marie is dochter van heer Jan van Assins en Elisabeth vanden Berghe.  

- Marie was de eerste vrouw van heer Jan Bonin.  

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 1376 en 1391 

PLAATS  De O.L. Vrouwekerk in Damme 

LIGGING IN DE KERK Voor het altaar, naast de zerk van Jan Bonin en zijn tweede vrouw Lijgarde vander 

Leye.  

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een metalen zerk 

INSCRIPTIE  

Volgens J. De Bethune en het handschrift G.5860:  … licht joncvr. Elisabeth van den Berghe (…), fa Jans, 

s’heer Jans Assins wijf was; ende joncvr. Marie van Assins, fa s’heer Jans ende van Elisabeth vanden 

Berghe, s’heer Jans Bonings eerste wijf was, obiit 1391 

In het handschrift C22 van Cornelis Gailliard heeft G. Tavernier het volgende gevonden: Hier light 

joncvrouwe Lysbette vanden Berghe Jans dochtere Jans van Hasyns wijf was die starf ao xiii lxxvi. Hier 

light joncvrouw Marie van Hasyn haerlieder dochtere d’heer Jan Bonin eerste wyf die starf an(no) xiii xci. 

HERALDIEK ‘keperen en ringen’ 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  
UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°223r.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 366.  

G. Tavernier, ‘Oude kerkelijke en funeraire opschriften uit de streek rond Brugge’, in: Vlaamse Stam, 45 
(2009), 5, p. 534.   

                                                           
185

 De familie van den Berghe maakte tussen 1419 en 1598 deel uit van de Vlaamse adel. (F. Buylaert, Database 
Vlaamse adel.) Het is dus onduidelijk of de genoemde leden van de familie ondubbelzinnig adellijke titels droegen.  
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NAAM Frank van Moerkerke  

SOCIALE STATUS  

- Zoon van Jan van Moerkerke186 

- Volgens zijn grafschrift was hij een ‘noble et puissant seigneur’187.  

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 5 april 1385 

PLAATS  O.L. Vrouwekerk in Damme 

LIGGING IN DE KERK Aan de zuidzijde van het koor 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een metalen zerk 

INSCRIPTIE  

Volgens J. De Bethune en het handschrift G.5860: … licht Franc van Moerkercke, f[iliu]s Jans; obiit 1385, 

den 5 april. 

Handschrift C22 van C. Gailliard, geraadpleegd door G. Tavernier: Cy gist noble et puissant seigneur 

Francois van Moerkerke fils de Jean qui trespassa l’an de grace xiiic lxxxv le veme jour d’avril.  

HERALDIEK / 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  
UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°223v.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 367.  

G. Tavernier, ‘Oude kerkelijke en funeraire opschriften uit de streek rond Brugge’, in: Vlaamse Stam, 45 
(2009), 5, p. 534. 

 

 

 

  

                                                           
186

 Jan van Moerkerke was schepen van het Brugse Vrije van 1305 tot en met 1307. (F. Priem, Précies analytique, 
pp. 29-30. En A. Ramandt, Open Beta Schepenlijst.) 
187

 De familie van Moerkerke is van 1295 tot en met 1598 van adel. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.). 
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NAAM Isabeau Bonin188 

SOCIALE STATUS Dochter van ‘mijnsheere’189 Jan Bonin en Isabeau Van Lembeke 

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 19 juli 1397 

PLAATS  O.L. Vrouwekerk in Damme 

LIGGING IN DE KERK In het midden van de ommegang, bij het sacramentshuis 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een zerk met metalen inlegwerk.  

INSCRIPTIE /  

HERALDIEK / 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  
UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°223v.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 367. 

G. Tavernier, ‘Oude kerkelijke en funeraire opschriften uit de streek rond Brugge’, in: Vlaamse Stam, 45 
(2009), 5, p. 534.  

 

  

                                                           
188

 De adellijke familie Bonin (van 1393-1468) was zeer achtief in het politiek bestuur van Brugge. Heel wat 
schepenambten zijn door hen ingenomen. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.) 
189

 Aanspreektitel gebruikt door Cornelis Gailliard.  
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NAAM Anoniem (Petrus ...) 

SOCIALE STATUS Volgens zijn grafschrift was hij ‘nobilis dominus’. 

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 28 januari 1400 

PLAATS  O.-L.-Vrouwekerk in Damme 

LIGGING IN DE KERK / 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Afmeting: 284 x 140 cm 

Grafzerk in blauwe steen 

INSCRIPTIE  

Hic jacet nobilis / do[m]in[u]s … / Petri qui diem … / die vicesima nona mensis januarii anno ab 

incarnatione do[mi]ni m° cccc cuius a[n]i[m]a requiescat / in pace. Amen 

HERALDIEK / 

AFBEELDING Op de grafzerk was een randschrift aangebracht in gotische minuskel. Op de hoeken werd 

dit schrift doorbroken door vierlobben met daarin de evangelistensymbolen.  

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  
L. Devliegher, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen: Beeld van het kunstbezit, DEEL 5: Damme, Tielt, 
Lannoo, 1974, p. 85. 
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NAAM Filips (‘Philipts’) de… en Ghertrude Muls 

SOCIALE STATUS Ghertrude was de dochter van Arnout Muls. 

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 14 juni 1409 en 1400  

PLAATS  O.-L.-Vrouwekerk in Damme 

LIGGING IN DE KERK Linkerzijbeuk, achteraan in de vloer van de O.-L.-Vrouwekerk in Damme 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Afmeting: 289 x 171 cm 

Doorniks kalksteen, bijna volledig uitgesleten door betreding.  

INSCRIPTIE  

Hier licht begrav[en] Philipts de … / int jaer ons heeren als men screef mcccc ende ix up den xiiii sten 

dach in wede / maend + sepulture van Ghertrude Muls Aernouts … dochtere / weduwe die staerf int jaer 

ons heeren mcccc’ 

HERALDIEK Links: ‘op een veld een huismerk’, rechts: ‘op een veld een plantmotief’ 

AFBEELDING De afbeelding van drie personen is grotendeels uitgewist. Elke persoon staat apart in een 

gotische nis. De linkse persoon heeft een hondje onder de voeten, net zoals vermoedelijk ook het geval 

is bij de rechtse persoon. Onderaan zijn er zes drielobnissen met telkens een kindje in. De tweede figuur 

van rechts is een meisje, de andere figuurtjes zijn jongens. Het randschrift is in gotische minuskel en is in 

het midden van de lange zijden telkens onderbroken door een schildje. De zerk heeft sterk geleden 

onder betreding.  

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

L. Devliegher, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen: Beeld van het kunstbezit, DEEL 5: Damme, Tielt, 

Lannoo, 1974, p. 85. 

G. Tavernier, ‘Oude kerkelijke en funeraire opschriften uit de streek rond Brugge’, in: Vlaamse Stam, 45 

(2009), 4, p. 451. 

R. Van Belle, Vlakke grafmonumenten en memorietaferelen met persoonsafbeeldingen in West-

Vlaanderen: een inventaris, funeraire symboliek en overzicht van het kostuum, Brugge, Van de Wiele, 

2006, pp. 239-240. (Dam. 12). 
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NAAM Johannes Poorter, Pieter de Poorter, Christine Vulder (vrouw van een persoon met achternam 

Poorter) en Pieter Poorter met zijn vrouw 

SOCIALE STATUS Johannes Poorter had een kerkelijke ambt als ouderling of priester (‘presbiter’).  

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 1400, 4 april 1494 en 16 februari 1499, juli 1463 en 22 september 1473 

PLAATS  O.-L.-Vrouwekerk in Damme 

LIGGING IN DE KERK / 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Afmeting: 223 x 116 cm 

Blauwe kalksteen 

INSCRIPTIE  

Grafschrift rondom de kelk: Hic jacet mag[iste]r Johan[n]es Poirter p[res]b[ite]r capellanus altaris s[anc]ti 

Petri hui[us] eccl[es]ie qui obiit an[no] d[omi]ni m cccc. 

Erboven staat: Hier leghet Pieter de Poorter Pieters / zuene de Cupere die staerf int jaer m / cccc x c iiii 

den iiii / sten dach in april.  

Eronder staat: Hier … Xpristine Jans Vulders / … de Poorters wijf die / staerf int jaer m ccccxcix den xxvi 

sten / dach in spoerkele.  

Randschrift: Hier leghet ja… f. Gillis / … Pieter Porters wijf was die staerf int jaer mcccclxiii den … in 

hoymaent / hier leghet Pieter de Poorter … … lxxiii den xxii sten dach in septembre.  

HERALDIEK / 

AFBEELDING In het midden van de zerk bevindt er zich een ingelegde kelk met een opschrift eromheen. 

Erboven en eronder staat tekst en er is ook een randschrift dat onderbroken is op de hoeken door 

vierlobben met evangelistensymolen en in het midden van de lange zijden door het wapen. Dit 

randschrift is in gotische minuskels. 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  
L. Devliegher, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen: Beeld van het kunstbezit, DEEL 5: Damme, Tielt, 
Lannoo, 1974, p. 85. 
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NAAM Jan Bonin en zijn tweede vrouw Lijgarde vander Leye 

SOCIALE STATUS  

- Jan Bonin krijgt van Gailliard de titel van heer190.  

- Jan is de zoon van heer Jan Bonin.  

POLITIEK  

- Baljuw van Kortrijk (8 mei 1372-7 mei 1374)191 

- Schepen van de stad Brugge192 

OVERLIJDENSDATUM 1404 en tweede helft 14e eeuw 

PLAATS  De O.L. Vrouwekerk in Damme 

LIGGING IN DE KERK Voor het altaar 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een blauwe zerk 

INSCRIPTIE /  

HERALDIEK / 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  Jan Bonin heeft drie vrouwen gehad, die ook alledrie afgebeeld staan op de zerk. Enkel 

zijn tweede vrouw, Lijgarde is bij hem begraven. Zij stierf in de 14e eeuw.  

BRONVERMELDING  
UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°223r.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 366.  

G. Tavernier, ‘Oude kerkelijke en funeraire opschriften uit de streek rond Brugge’, in: Vlaamse Stam, 45 
(2009), 5, p. 534.  

 

  

                                                           
190

 De adellijke familie Bonin (van 1393-1468) was zeer achtief in het politiek bestuur van Brugge. Heel wat 
schepenambten zijn door hen ingenomen. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.) 
191

 H. Nowé, Les baillis comtaux de Flandre, p. 397. 
192

 F. Buylaert, Database Vlaamse adel. 
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NAAM Anoniem (Willem … en Avezoete …) 

SOCIALE STATUS / 

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 1416 en eerste helft 15e eeuw 

PLAATS  O.-L.-Vrouwekerk in Damme 

LIGGING IN DE KERK Gevonden onder de vloer achteraan rechts bij het portaal 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Afmeting: 292 x 140 cm 

Doorniks kalksteen in slechte staat van bewaring; een belangrijk deel van de zerk is afgeschilferd, er is 

ook sleet door betreding.  

INSCRIPTIE  

Beginnende beneden links: + Hier leghet be… / …r Willem … die staerf int (schild) jaer M.CCCC ende XVI 

… de[n] der…sten (dertigsten?) dach / van … get / Avezoete Jacobs (?) dochtere. Svoorseiden Wil[lem 

wijf was] … 

Op de banderollen vastgehouden door de engelen, boven links: miserere mater 

beneden links: o…  

en rechts: mater ---mis[serere mei] 

HERALDIEK volledig uitgesleten 

AFBEELDING Op de zerk staan twee figuren die, op het onderste gedeelte van het gezicht na, volledig in 

lijkwaden zijn gewikkeld. De linkerpersoon is een man, de rechter een vrouw. Ze houden beiden een 

kruis op de borst en spreken de toeschouwer aan onder de vorm van een banderol. Boven en onder elke 

overledene is er een gevleugelde engel weergegeven die telkemale ook een banderol vasthoudt. Het 

randschrift is in gotische minuskel en is op de hoeken onderbroken door de evangelistensymbolen en in 

het midden van de lange zijden door een afgesleten wapenschild (telkens in een vierlob). 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

R. Van Belle, Vlakke grafmonumenten en memorietaferelen met persoonsafbeeldingen in West-

Vlaanderen: een inventaris, funeraire symboliek en overzicht van het kostuum, Brugge, Van de Wiele, 

2006, p. 240. (Dam. 13). 
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NAAM Lodewijk (‘Loijs’) van Moerkerke en zijn vrouw Cathelijne Maerschalc 

SOCIALE STATUS  

- Lodewijk draagt de titel van ridder193. 

- Cathelijne is de dochter van heer Boudewijn Maerschalc194.  

POLITIEK  

- Raadsheer en kamerling van de heren hertogen van Bourgondië, graven van Vlaanderen195 

- Baljuw en kastelein in Ieper (9mei 1407 – 8 april 1412)196 

- Stadsbaljuw en kastelein in Kortrijk (8 april 1412 – 21 december 1413)197 

OVERLIJDENSDATUM 3 december 1423 en 23 oktober 1425 

PLAATS  O.-L.-Vrouwekerk in Damme 

LIGGING IN DE KERK Aan de zuidzijde, voor een altaar aan het koor 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING 140 cm x ? 

Doonikse blauwe steen 

INSCRIPTIE  

… die staerf int jaer mcccc ende xxv den xxiii sten dach, in october. Bid over de ziele.  

HERALDIEK hij brak zijn wapen met Cortrozijn198.  

AFBEELDING De afbeelding is in hoog reliëf. De rechterpersoon is afgebeeld in een mantel met aan zijn 

voeten een hondje. Het randschrift is in gotische minuskels en is op de hoeken onderbroken met de 

gebruikelijke evangelistensymbolen in vierlobben.  

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  
UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°222v.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, pp. 365-366.  

L. Devliegher, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen: Beeld van het kunstbezit, DEEL 5: Damme, Tielt, 
Lannoo, 1974, p. 86.  

 

                                                           
193

 Volgens Gailliard was Lodewijk een ‘mer’. De familie van Moerkerke is van 1295 tot en met 1598 van adel. (F. 
Buylaert, Database Vlaamse adel.). 
194

 De familie de Maerschalc is adellijk in de periode 1371-1501. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.).  
195

 Cornelis Gailliard schrijft deze functie toe aan Lodewijk van Moerkerke. Het is niet duidelijk of deze functie ook 
in het grafschrift vermeld was.  
196

 J. Van Rompaey, Het grafelijk baljuwsambt, p. 630. En M. Gachard, Inventaires, p. 423. 
197

 J. Van Rompaey, Het grafelijk baljuwsambt, p. 366. En M. Gachard, Inventaires, p. 631. 
198

 De familie de Courtroisin was in de 14
e
 eeuw en de eerste helft van de 15

e
 eeuw een adellijke familie. (F. 

Buylaert, Referentieoverzicht, pp. 314-319.). 
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G. Tavernier, ‘Oude kerkelijke en funeraire opschriften uit de streek rond Brugge’, in: Vlaamse Stam, 45 
(2009), 4, p. 451.   

G. Tavernier, ‘Oude kerkelijke en funeraire opschriften uit de streek rond Brugge’, in: Vlaamse Stam, 45 
(2009), 5, p. 533. 
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NAAM Adriaen Lammins en echtgenote 

SOCIALE STATUS Adriaen is de zoon van Willem Lammins.  

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 1440 en 16 maart 1441 

PLAATS  O.-L.-Vrouwekerk in Damme 

LIGGING IN DE KERK Gevonden onder de bestaande vloer, achteraan tegen de verwarmingsrooster  

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Afmeting: 229 x 152 cm 

Wit kalksteen (mogelijk van Marquise) in matige staat van bewaring, de zerk is in stukken gebroken en 

de bovenrand is verdwenen bij het aanbrengen van een eerder verwarmingsrooster.  

INSCRIPTIE  

Beginnende beneden rechts: Hier leghet / Adriaen Lam[m]ins f[ilius] Willems die starf (schild) int jaer 

M.CCCC.XL den … / … lstee (?) Adriaen Lam[m]ins (schild) wijf was die starf (schild) int jaer M.CCCC.XLI 

de[n] XVIste[n] dach in maerte.  

HERALDIEK Op het middenveld links en op het randschrift links: ‘op een veld een keper vergezeld van 

drie schrijdende lammeren, twee één’; rechts 2: ‘op een veld een keper vergezeld van twee wassenaars 

en een dolfijn aan de punt’. Op het randschrift rechts zijn beide schilden samengebracht. 

AFBEELDING Er zijn twee afdalende engelen die elk een schild vasthouden. Onderaan de grafzerk staan 

de vier kinderen (drie meisjes en een jongen) van de overledenen afgebeeld. Het randschrift is in 

gotische minuskel en is op de hoeken onderbroken door de evangelistensymbolen.  

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

G. Tavernier, ‘Oude kerkelijke en funeraire opschriften uit de streek rond Brugge’, in: Vlaamse Stam, 45 

(2009), 4, p. 451. 

R. Van Belle, Vlakke grafmonumenten en memorietaferelen met persoonsafbeeldingen in West-

Vlaanderen: een inventaris, funeraire symboliek en overzicht van het kostuum, Brugge, Van de Wiele, 

2006, pp. 240-241 (Dam. 14).  
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NAAM Joris (‘Jooris’) Paeldinc (‘Paeldingh’)199, Maerten van Clijchtove en Jan …  

SOCIALE STATUS / 

POLITIEK  

- Joris Paeldingh was tolontvanger.  

- Maerten van Clijchtove was tolontvanger van Damme.  

OVERLIJDENSDATUM 1440-1460 (Jan stierf op 22 mei) 

PLAATS  O.-L.-Vrouwekerk in Damme 

LIGGING IN DE KERK Vloer van het portaal 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Afmeting: 187 x 120 cm 

Doorniks kalksteen in slechte staat van bewaring. Algemene sleet door betreding. 

INSCHRIPTIE   

Beginnende beneden rechts: Sepulture van Jooris / Paeldingh ontfangher vand[en] tol ons geduchts / 

heer … / … / bidt over de ziele.  

Hier leecht begrave[n] Maerten / van Clijchtove tollenaer was deser stede / die staerf int jaer … / … in 

maerte. 

Onder het wapenschild: Hier licht begrave[n] Jan (?)… / … wa. / … die overleet / de[n]  XXII in meye (?) … 

HERALDIEK ‘Op een veld een keper’  

AFBEELDING In het midden van de grafzerk is een gevleugelde engel afgebeeld met in haar handen het 

wapenschild. De zerk beschikt over een dubbel randschrift in gotische minuskel en onder het 

wapenschild is er een bijkomend grafschrift. Op de hoeken zijn er de gebruikelijke evangelistensymbolen 

terug te vinden.  

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

L. Devliegher, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen: Beeld van het kunstbezit, DEEL 5: Damme, Tielt, 

Lannoo, 1974, p. 87.  

G. Tavernier, ‘Oude kerkelijke en funeraire opschriften uit de streek rond Brugge’, in: Vlaamse Stam, 45 

(2009), 4, p. 452. 

R. Van Belle, Vlakke grafmonumenten en memorietaferelen met persoonsafbeeldingen in West-

Vlaanderen: een inventaris, funeraire symboliek en overzicht van het kostuum, Brugge, Van de Wiele, 

2006, p. 243. (Dam. 17).  

  

                                                           
199

 De familie Paeldinc was lid van de adel van 1410-1476 en sterk aanwezig in het politieke landschap van Ieper.  
(F. Buylaert, Database Vlaamse adel.). In de inscriptie is echter geen gewag gemaakt van een adellijke titel.  
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NAAM Anoniem (2 personen) 

SOCIALE STATUS / 

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM midden 15e eeuw 

PLAATS Ruïne van de O.-L.-Vrouwekerk in Damme 

LIGGING IN DE KERK In de ruïne van de middenbeuk van de O.-L.-Vrouwekerk in Damme. De zerk werd 

in de jaren zestig opgedolven en overgebracht naar de huidige kerk.  

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Afmeting: 278 x 137 cm 

Witsteen in sterk verweerde staat van bewaring. Het randschrift is niet meer leesbaar.  

INSCRIPTIE 

Het grafschrift in gotische minuskel is onleesbaar en van de tekstbanderollen is enkel het begin van de 

linkse banderol te ontcijferen: ‘vanitas’  R. Van Belle ziet dit als het begin van het bekende gezegde uit 

Prediker 1: ‘vanitas vanitatum et omnia vanitas’ (IJdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid).  

HERALDIEK De schilden zijn helemaal afgesleten. 

AFBEELDING Twee skeletten, gewikkeld in een lijkwade liggen met hun hoofd op een kussen. Rondom 

de kussens zijn twee tekstbanden weergegeven. Onder de linkerfiguur bevindt er zich een gewoon 

wapenschild, onder de rechterfiguur een ruitvormig schild. Het randschrift is op de hoeken doorbroken 

door vierlobben met daarin de evangelistensymbolen. Alle inscripties zijn onleesbaar geworden.  

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

L. Devliegher, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen: Beeld van het kunstbezit, DEEL 5: Damme, Tielt, 

Lannoo, 1974, p. 87. 

R. Van Belle, Vlakke grafmonumenten en memorietaferelen met persoonsafbeeldingen in West-

Vlaanderen: een inventaris, funeraire symboliek en overzicht van het kostuum, Brugge, Van de Wiele, 

2006, pp. 243-244 (Dam. 18). 
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NAAM Margareta (‘Marguerite’) van Poeke 

SOCIALE STATUS  

- Ze was de dochter van heer200 Eijlaert van Poeke en Anastasia van Oultre (burggravin van Ieper 

en van Weldene)201 

- Ze was de vrouw van Jacob van Olsene202 en van heer Joos (‘Josse’) Triest203, die volgens 

Gailliard ook de titel van ‘mer’ droeg.  

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 3 augustus 1455 

PLAATS  O.L. Vrouwekerk in Damme 

LIGGING IN DE KERK In de kapel op het einde van de kerk achter het koor 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een zerk met metaal 

INSCRIPTIE   

‘Hier light vrouw Marguerite van Poucke Heiliaerdts dochter, gheselnede van Jacob van Olsene ende van 

Josse Triest, dewelcke starf up III ougstmaend XIIIIc XLV’204 

HERALDIEK Zegel: ‘deux cors de chasse en chef d’un lévrier, colleté, passant, en pointe’ Helmteken: ‘une 

tête et col de lévrier, bouclé, entre un vol’205 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  
UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°223v.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 367. 

G. Tavernier, ‘Oude kerkelijke en funeraire opschriften uit de streek rond Brugge’, in: Vlaamse Stam, 45 
(2009), 5, p. 534.   

                                                           
200

 De familie van Pouke was een van de adellijke families die behoorden bij de oudste adel. (F. Buylaert, Database 
Vlaamse adel.) 
201

 F. Buylaert, Referentieoverzicht, pp. 967-969. 
202

 Jacob van Olsene was mogelijks een van de ‘escuyers’ (schildknapen) van Gent. (F. Buylaert, 
Referentieoverzicht, p. 954.) 
203

 Joos Triest was baljuw van Eeklo, Kaprijke en Lembeke (9 januari 1447 – 8 juli 1449) (M. Gachard, Inventaires, p. 
376. En J. Van Rompaey, Het grafelijk baljuwsambt, 625.) en van de binnenstad van Gent en Zomergem (11 
augustus 1492 – 10 december 1494) (M. Gachard, Inventaires, p. 388.). Hij maakte deel uit van een adellijke familie 
uit het Gentse. (F. Buylaert, Eeuwen van Ambitie, p. 281) 
204

 F. Buylaert, Database Case-Studies, Bijlage bij doctoraatsverhandeling: Eeuwen van Ambitie. Edelen, steden en 

sociale mobiliteit in laatmiddeleeuws Vlaanderen, Gent (ontuitgegeven doctoraatsverhandeling Universiteit Gent, 
2008. En J.-J. Gailliard, Bruges et le franc, Deel 1, p. 113. 
205

 F. Buylaert, Database Case-Studies.  
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NAAM  Anoniem (Willelmus … oms) 

SOCIALE STATUS Priester 

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 8 november 1471 

PLAATS  O.-L.-Vrouwekerk in Damme 

LIGGING IN DE KERK Linkerzijbeuk, achteraan in de vloer, vroeger in de noordelijke kapel.  

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Afmeting: 253 cm x 123 cm 

Vloerzerk in arduin, in goede staat van bewaring. Het koperen inlegwerk voor hoofd, handen en 

wapenschildje ging verloren.  

INSCRIPTIE  

Boven het hoofd van de priester is een banderol met de tekst:  Ecce nunc in puluere dormio (zie hier nu 

slaap ik in het stof) 

Op de tekstband: Hic jacet dominus Willelmus/… oms p[re]sb[ite]r oriundus de nissa in Zeelandia 

capellanus altaris sancte columpne qui obiit / anno d[omi]ni m°cccc°L xx i° die / octaua mensis 

nouembris eius an[n]iversarium fu[n]datum est sub distribucione’ (Hier ligt Willem … onze priester 

afkomstig van Nisse in Zeeland, kapelaan van het St.-Columba-altaar, die overleed in het jaar onzes 

Heren 1471 de achtste dag van de maand november; zijn jaargetijde werd gesticht met een uitdeling.) 

HERALDIEK / 

AFBEELDING De priester is afgebeeld met hoofd, handen, kelk en wapenschild oorspronkelijk in koper 

ingelegd. Op zijn kussen staat de banderol. Het randschrift is in gotische minuskels en is onderbroken op 

de hoeken door vierlobben met daarin de evangelistensymbolen.  

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

OBB, Historisch Fonds, ms. 599: Notities James Weale (nr. 75: Damme). 

L. Devliegher, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen: Beeld van het kunstbezit, DEEL 5: Damme, Tielt, 

Lannoo, 1974, p. 86. 

G. Tavernier, ‘Oude kerkelijke en funeraire opschriften uit de streek rond Brugge’, in: Vlaamse Stam, 45 

(2009), 4, pp. 451-452. 

R. Van Belle, Vlakke grafmonumenten en memorietaferelen met persoonsafbeeldingen in West-

Vlaanderen: een inventaris, funeraire symboliek en overzicht van het kostuum, Brugge, Van de Wiele, 

2006, p. 242. (Dam. 16). 
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NAAM Anoniem 

SOCIALE STATUS / 

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM ca. 1475 

PLAATS  O.-L.-Vrouwekerk in Damme 

LIGGING IN DE KERK Gevonden onder de vloer bij het portaal  

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Afmeting: 260 cm x 132 cm 

Doorniks kalksteen in redelijke staat van bewaring. Het koperen inlegwerk van het middenveld en dat 

van het grafschrift gingen verloren. 

INSCRIPTIE verdwenen 

HERALDIEK verdwenen 

AFBEELDING Oorspronkelijk bevond er zich een gevleugelde engel met een wapenschild, op koper 

gegraveerd, op het midden van de zerk. Ook het randschrift was op koper gegraveerd en in het midden 

van de lange zijden onderbroken met vierlobben, waar naar alle waarschijnlijkheid wapenschilden in 

weergegeven waren. Op de hoeken waren de gebruikelijke evangelistensymbolen terug te vinden.  

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING   

R. Van Belle, Vlakke grafmonumenten en memorietaferelen met persoonsafbeeldingen in West-

Vlaanderen: een inventaris, funeraire symboliek en overzicht van het kostuum, Brugge, Van de Wiele, 

2006, pp. 241-242. (Dam. 15). 
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NAAM Jan uter Heerden 

SOCIALE STATUS Hij is de zoon van Joris uter Heerden.  

POLITIEK Sluismeester van Damme  

OVERLIJDENSDATUM 15e eeuw 

PLAATS  O.-L.-Vrouwekerk in Damme 

LIGGING IN DE KERK / 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Afmeting: 213x118 cm 

Blauwe steen 

INSCRIPTIE  

+ Hier onder leghet begraven / Jan uter Heerden Joris zuene speyhoudere vanden Damme die verschiet 
/ up … / Sepulture … 

HERALDIEK / 

AFBEELDING Het randschrift is aangebracht in gotische minuskels en is op de hoeken onderbroken door 

vierlobben met de evangelistensymbolen.  

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  
L. Devliegher, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen: Beeld van het kunstbezit, DEEL 5: Damme, Tielt, 
Lannoo, 1974, p. 86. 
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NAAM Anoniem  

SOCIALE STATUS / 

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM Eind 15e eeuw 

PLAATS O.-L.-Vrouwekerk in Damme 

LIGGING IN DE KERK Aangetroffen onder de vloer, achteraan rechts in de kerk 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING De zerk werd maar gedeeltelijk blootgelegd. Afmeting van het 

vrijgelegde gedeelte: 132 (oorspronkelijk 264) x 162 cm. 

Doorniks kalksteen in zeer slechte staat van bewaring, grotendeels afgeschilferd.  

INSCRIPTIE Onleesbaar 

HERALDIEK Afgesleten 

AFBEELDING Er is nog een gedeelte van een vleugel bewaard, dat oorspronkelijk toebehoorde aan een 

engel met een wapenschild in de handen. Het grafschrift is geschreven in gotische minuskel en is op de 

hoeken onderbroken door vierlobben met de evangelistensymbolen. Enkel Marcus (leeuw) en Mattheüs 

(engel) zijn nog zichtbaar. In het midden van de lange zijden was het randschrift telkemale onderbroken 

door een wapenschild (nu volledig afgesleten) in een vierlob.  

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

R. Van Belle, Vlakke grafmonumenten en memorietaferelen met persoonsafbeeldingen in West-

Vlaanderen: een inventaris, funeraire symboliek en overzicht van het kostuum, Brugge, Van de Wiele, 

2006, pp. 244-245. (Dam. 19). 
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NAAM Lisbette Baers 

SOCIALE STATUS Lisbette Baers was een van de acht begijnen die in 1478 de regels van de H.-Augustinus 

aannamen206.  

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 15 oktober 1500 

PLAATS  O.-L.-Vrouwekerk in Damme 

LIGGING IN DE KERK Vloer van het huidige portaal van de O.-L.-Vrouwekerk in Damme 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Afmeting: 92 x 87 cm 

Doorniks blauwe kalksteen, in goede staat van bewaring. Het onderste gedeelte van de zerk ging 

evenwel verloren 

INSCRIPTIE  

Hier leghet / joncvrauwe Liisbettte Baers … / int jaer mvc den xv sten dach in / octobre. 

HERALDIEK / 

AFBEELDING Een begijn met geopende ogen rust met haar hoofd op een kussen, houdt de handen 

gevouwen op haar borst. Het randschrift is in gotisch letterschrift en is op de hoeken onderbroken door 

de evangelistensymbolen. Het onderste gedeelte van het randschrift ging verloren.  

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

L. Devliegher, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen: Beeld van het kunstbezit, DEEL 5: Damme, Tielt, 

Lannoo, 1974, p. 87. 

G. Tavernier, ‘Oude kerkelijke en funeraire opschriften uit de streek rond Brugge’, in: Vlaamse Stam, 45 

(2009), 4, p. 452. 

R. Van Belle, Vlakke grafmonumenten en memorietaferelen met persoonsafbeeldingen in West-

Vlaanderen: een inventaris, funeraire symboliek en overzicht van het kostuum, Brugge, Van de Wiele, 

2006, pp. 244-245. (Dam. 20).  

V. Vermeersch, Grafmonumenten te  Brugge voor 1578, deel 2: Catalogus, Brugge, 1976, p. 423 

  

                                                           
206

 R. Van Belle, Vlakke grafmonumenten, pp. 244-245.  
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6. Diksmuide 

NAAM Jan van Halewijn (‘Hallewin’) en Cateline van Diksmuide (‘Dixemuude’)  

SOCIALE STATUS  

- Ridder (‘rudder’ en ‘mer’ in de inscriptie)207 

- Heer van Hesinghe en Roeselare  

- Hij is de zoon van heer Jan van Halewijn.  

- Cateline was de dochter van Olivier van Diksmuide.  

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 10 april 1482 en 4 oktober 1403 

PLAATS  Sint-Niklaaskerk in Diksmuide 

LIGGING IN DE KERK / 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een marmeren zerk 

INSCRIPTIE  

Hier licht Jan van Hallewin rudder heere van Hesinghe ende Roesselaere filii mer Jan van Hallewin die 

staerf int jaer 1482 den 10 dach in april.  

Hier lecht vrouwe Cateline van Dixemuude filia Oliviers mer Jan van Hallewin wettelicke gheselende die 

staerf int jaer 1403 den 4den dach in october.  

HERALDIEK / 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING / 

BRONVERMELDING  
KBR, Fonds Merghelinck, ms. 34:  wapenheraut J. Le Boucq, Epitaphier des Flandres, Pays Bas & Nord de 

la Flandre, f°93v. 

  

                                                           
207

 De familie van Halewijn is van 1169 tot 1560 in de bronnen terug te vinden als deel van de oudste Vlaamse adel. 
(F. Buylaert, Database Vlaamse adel.). 
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NAAM Andries van den Hemelsdale en zijn vrouwen Lisbette Kints en Passchine Reinghers  

SOCIALE STATUS  

- Lisbette was de dochter van Jan Kints.  

- Passchine was de dochter van meester Michiel Reinghers.  

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 5 februari 1444, 21 juni 1434 en (eerste helft) 15e eeuw 

PLAATS  Sint-Niklaaskerk in Diksmuide 

LIGGING IN DE KERK Buiten aan de zuidkant van de Sint-Niklaaskerk 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING / 

INSCRIPTIE  

Hier leghet Andries van den / Hemelsdaele die starf int jaer M / CCCC XLIIIJ de . Vste . dach . in sporkelle 

/ + Hier leghet Lisbette de dochter / Jan Ki[n]ts A[n]dries va[n] de[n] Hemeldale / wyf was die staerf i[n]t 

jaer . M . CCCC / XX XIIIJ de[n] XXJste[n] dach in wedem… / Hier leghet Passchine de doc[hter] meester 

Michiel Reinghers A[n]d[ries] / va[n] de[n] Hemeldale wijf was. 

HERALDIEK / 

AFBEELDING De Heilige Maagd met het kind Jezus samen met een burger en zijn twee vrouwen.  

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

OBB, Historisch Fonds, ms. 599: Notities James Weale (nr. 204: Diksmuide). 

R. Van Belle, Vlakke grafmonumenten en memorietaferelen met persoonsafbeeldingen in West-

Vlaanderen: een inventaris, funeraire symboliek en overzicht van het kostuum, Brugge, Van de Wiele, 

2006, p. 258 (Dik. 7 XX). 
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NAAM Jacob Manekin en Ydoine … 

SOCIALE STATUS / 

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM  23 maart 1457 en 1 maart 1448 

PLAATS  Sint-Niklaaskerk in Diksmuide 

LIGGING IN DE KERK / 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING / 

INSCRIPTIE  

Hier leghet Jacob Manekin die staerf int jaer M. CCCC. en[de] LVIJ . de . XXIIIJ dach in maerte + Hier 

leghet Ydoine Jacob Manekins wijf was die staerf int iaer . M. CCCC. XVIIJ de[n] eerste[n] i[n] mert. 

HERALDIEK / 

AFBEELDING Een burger, vergezeld van zijn drie zonen en de Hielige maagd, staat naast zijn vrouw die 

vergezeld wordt door haar patroonheilige (de Heilige Catharina met zwaard en wiel). 

BESCHRIJVING / 

BRONVERMELDING  

OBB, Historisch Fonds, ms. 599: Notities James Weale (nr. 204: Diksmuide). 

R. Van Belle, Vlakke grafmonumenten en memorietaferelen met persoonsafbeeldingen in West-

Vlaanderen: een inventaris, funeraire symboliek en overzicht van het kostuum, Brugge, Van de Wiele, 

2006, p. 258 (Dik. 9 XX). 
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NAAM Johan Alaerts 

SOCIALE STATUS  

- Heer van Diksmuide208 

- Volgens zijn grafschrift een lid van de adel (‘noble her’)209. 

POLITIEK210  

- Voorschepen van gedele van Gent (1441) 

- Kapitein van Diksmuide (1437) 

- Voorschepen van keure te Gent (1451) 

OVERLIJDENSDATUM 19 november (volgens Cornelis Gaillard december) 1451 

PLAATS  Sint-Niklaaskerk in Diksmuide 

LIGGING IN DE KERK In het midden van de westkapel 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Afmeting is onbekend.  

Een marmeren grafzerk.  

INSCRIPTIE  

Volgens Jacques Le Boucq: Chi gist noble her Johans Alaerts dit Percheval s[egnieu]r de Dixemuude qui 

trespassa l’an de grace 1451 le 19 jour de novembre. Priés pour l’ame. 

Volgens Cornelis Gaillard: Gij gist noble homme Jan Allaerts dit Percheval s[egnieu]r de Dixmude obiit 

1451 le 19 decembre.  

HERALDIEK / 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING / 

BRONVERMELDING  
KBR, Fonds Merghelinck, ms. 34:  wapenheraut J. Le Boucq, Epitaphier des Flandres, Pays Bas & Nord de 

la Flandre, f°91v. 

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°164v.  

 

 

  

                                                           
208

 Hij was getrouwd met Margriet van der Berst, de erfgename van Diksmuide. Hij kreeg door zijn huwelijk de titel 
van burchtvoogd van Diksmuide en zijn zoon, Roeland, zou de burggraaf van Diksmuide worden. (J. Dumolyn, 
Staatsvorming, Prosopografische bijlage op CD-rom bij ‘Daniel Alaerts’.) 
209

 De familie Alaerts had de adellijke status van 1411 tot 1606. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.) 
210

 J. Dumolyn, Staatsvorming, Prosopografische bijlage op CD-rom bij ‘Daniel Alaerts’. 
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NAAM Joris Belle en Denise Paeldinc (‘Paeldingt’)211 

SOCIALE STATUS  

- Ridder (‘mer’)212 

- Heer van Boesinge213 

- Zoon van François Belle.  

- Denise is de dochter van Andries Paeldinc214 

POLITIEK Baljuw van Ieper (8 april 1412 – 13 januari 1416)215 

OVERLIJDENSDATUM 4 februari 1457 en 1459 

PLAATS  Sint-Niklaaskerk in Diksmuide 

LIGGING IN DE KERK / 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING / 

INSCRIPTIE  

Hier licht Jorris Belle Heere van Boesinghe mer françois Belle zone was die overleet int jaer 1457 den 

laetsten dach van sporcle.  

Hier licht begraven vrouwe Denise Paeldingt filia Andries weduwe mer Joris Belle ruddere die overleet 

int jaer 1459. 

HERALDIEK / 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING / 

BRONVERMELDING  
KBR, Fonds Merghelinck, ms. 34:  wapenheraut J. Le Boucq, Epitaphier des Flandres, Pays Bas & Nord de 

la Flandre, f°93v. 

  

                                                           
211

 F. Buylaert, Referentieoverzicht, p. 88. 
212

 Familie van Belle maakte van 1302-1572 deel uit van de adel. Ze waren vooral in de politiek in Ieper actief. (F. 
Buylaert, Database Vlaamse adel.). 
213

 Joris Belle zou de heerlijkheid Boesinge voor 1458 teruggekocht hebben van Roeland Bride. Deze laatste had 
het geërfd van zijn broeder Yolande van Belle. (F. Buylaert, Referentieoverzicht, p. 88.) 
214

 De familie Paeldinc was lid van de adel van 1410-1476 en sterk aanwezig in het politieke landschap van Ieper.  
(F. Buylaert, Database Vlaamse adel.).  
215

 J. Van Rompaey, Het grafelijk baljuwsambt, p. 630 
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NAAM Anoniem 

SOCIALE STATUS twee begijnen 

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 1476  en tweede helft 15e eeuw  

PLAATS  Sint-Niklaaskerk in Diksmuide 

LIGGING IN DE KERK In de vloer 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Afmeting: 129 x 87 cm 

INSCRIPTIE / 

HERALDIEK / 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

R. Van Belle, Vlakke grafmonumenten en memorietaferelen met persoonsafbeeldingen in West-

Vlaanderen: een inventaris, funeraire symboliek en overzicht van het kostuum, Brugge, Van de Wiele, 

2006, p. 259 (Dik. 15 XX). 
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NAAM Cornelis Joris (‘Jooris’) 

SOCIALE STATUS Hij is de zoon van Jacob Joris216  

POLITIEK Schepen van het Brugse Vrije (1469-1476, 1481 en 1487-1491)217, waaronder burgemeester 

van de schepenen (1474 en 1476)218 

OVERLIJDENSDATUM 20 januari 1491 

PLAATS  Sint-Niklaaskerk in Diksmuide 

LIGGING IN DE KERK Buiten aan de zuidkant van de Sint-Niklaaskerk 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING / 

INSCRIPTIE  

Hier licht Cornelis / Jooris f[ilius] Jacops in zyne[n] leve[n] scepen vanden vrijen die overleet deser / 

wierrelt int jaer M / CCCC en[de] XCI den XXsten dach van lauwe up sinte sebastiiaens dach.  

HERALDIEK / 

AFBEELDING Figuur gehuld in een lijkwade die ligt te rusten op een mat. Onder hem is een wapenschild 

afgebeeld. Het randschrift is op de hoeken onderbroken door de evangelistensymbolen. 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

OBB, Historisch Fonds, ms. 599: Notities James Weale (nr. 204: Diksmuide). 

R. Van Belle, Vlakke grafmonumenten en memorietaferelen met persoonsafbeeldingen in West-

Vlaanderen: een inventaris, funeraire symboliek en overzicht van het kostuum, Brugge, Van de Wiele, 

2006, p. 258 (Dik. 6 XX). 

 

 

 

                                                           
216

 Jacob Joris was een schepen in het Brugse Vrije (1455-1467) (F. Priem, Précies analytique, pp. 135-148. En A. 
Ramandt, Open Beta Schepenlijst.) In 1466 was hij burgemeester van schepenen van het Brugse Vrije (F. Priem, 
Précies analytique, p. 147) 
217

 F. Priem, Précies analytique, pp. 150-158 , 164 en 173-177. En A. Ramandt, Open Beta Schepenlijst. 
218

 F. Priem, Précies analytique, p. 155 en 158 
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NAAM Jan van Schoore en zijn vrouw Cornelie de Busen  

SOCIALE STATUS / 

POLITIEK Schepen van het Brugse Vrije (1477)219 

OVERLIJDENSDATUM 12 februari 1493 en 9 oktober 1494 

PLAATS  Sint-Niklaaskerk in Diksmuide 

LIGGING IN DE KERK / 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING / 

INSCRIPTIE / 

HERALDIEK / 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING / 

BRONVERMELDING  
KBR, Fonds Merghelinck, ms. 34:  wapenheraut J. Le Boucq, Epitaphier des Flandres, Pays Bas & Nord de 

la Flandre, f°93r. 

  

                                                           
219

 A. Ramandt, Open Beta Schepenlijst. 



Sociale differentiatie in de begrafeniscultuur van laatmiddeleeuwse elites in het Brugse Vrije (1350-1500) 

121 
 

NAAM Gilles de Hertoghe220 en Marie Veraven 

SOCIALE STATUS / 

POLITIEK  

- Gilles was burgemeester van de commune van Diksmuide (1471, 1473-1475 en 1477)221.  

- Gilles was burgemeester van schepenen van Diksmuide (1476 en 1478)222.  

- Gilles was ruwaert van Diksmuide.  

OVERLIJDENSDATUM Het graf dateert van 11 maart 1499 

PLAATS  Sint-Niklaaskerk in Diksmuide 

LIGGING IN DE KERK Eertijds in de muur van het O.-L.-Vrouwekoor  

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Afmeting: 94 x 63,5 cm 

Koperen gedenkplaat met mastiekinlegwerk. De grafplaat ging verloren tijdens WO II.  

INSCRIPTIE  

Ter eeren gods en alle zijn heleghe ende ter lavenesse van / alle zalighe[n] ziele[n] so hebben eerbare[n] 

en[de] discrete[n] persone[n] / Gillis de hertoghe in zijn[en] tijde[n] ende tsinnen overlijdene / Rewaert 

va[n]d[er] stede va[n] Dixmude metgaders joncvr[auwe] Marie Verave[n] / zyn wettelicke gheselnede 

tsame[n] ghefo[n]deert in dese kercke te / zinghen en[de] te doene eeuwelicke ende tallen daghen bij 

de[n] / ghebeneficierde va[n]de pita[n]che en[de] huere naercomers . XL . cotidiane[n] / met prymesse 

en[de] hoochmesse te[n] hooghe[n] outare naer dat den tijd / va[n]den jare bewijsen zal altoos 

beghinnende sdicendaechs naer / quasimodo of teneerste[n] daghe daer naer va[n] te woore’n] niet 

bezet wel / verstae[n]de dat de daghe voor desen tijt ghefo[n]deert zulle[n] stedehoude[n] en / dit 

vulcome[n] zy[n]de zo zulle[n] de voors[eiden] . XL . cotidiaene[n] met / prymesse en[de] hoochmesse 

en[de] te[r] zelve[n] hooghe[n] outaere voort zynghen zonder / eewich achter te latene upde vilnierte te 

wetene[n] voor elc ghebrec va[n] / messe[n] of thetijde va[n] der som[m]e va[n] drie ponde[n] par[isis] 

die me[n] innen sal up / tgoed va[n]d[er] voors[eide] pita[n]c[h]e van welke fondacie de voors[eide] 

fo[n]dateur[r]s ghegheve[n] / hebbe[n] in gherrede[n] ghelde in ha[n]den va[n]de[r] ghebeneficierde[n] 

va[n]d[er] pita[n]che / de som[m]e . XCVI . ponden grooten vlae[m]scher munt’n] om die te beheerne[n] 

/ in coope va[n] lande va[n] welker som[m]e de voors[eiden] ghebeneficierden hem heden / kenne te 

vulle[n] vernouch al naer de[n] vutwijsene va[n] den lettren va[n] / verba[n]de daer of ghemaech onder 

den zegle va[n]de[er] pitan[che] ruste[n]de / onder de kercmeesters van eser kercke en[de] ond’er] de 

vriende[n] en[de] naercomers va[n] desen fo[n]daterus dit was ghedae[n] up de . XIen . dach / van 

Maerte int jaer ons heeren . M . CCC. ende . XCIX . / Bidt over de ziele va[n] desen fondateurs en[de] 

over alle ziele[n].’ 

De tekst van de banderollen is in vraagvorm en luidt als volgt: BIJ DE MAN: ‘fiat mi[sericordi]a tua 

d[omi]ne sup[er] nos. Met als antwoord BIJ DE VROUW: que[m] ad modu[m] speravim[us in te]  

(Uw barmhartigheid Heer kome over ons, zoals wij gehoopt hebben van u, Psalm, 33, 22) 

                                                           
220

 Voor de magistratenfamilie de hertoghe uit de regio Ieper, Diksmuide en Veurne is er geen zekerheid dat deze 
in de 15

e
 eeuw deel uitmaakte van de adel. (F. Buylaert, Referentieoverzicht, p. 643.) 

221
 R. Van Belle, Vlakke grafmonumenten, p. 254. 

222
 R. Van Belle, Vlakke grafmonumenten, p. 254. 
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HERALDIEK LINKS: ‘op een veld van zilver, drie harten van keel, twee ,één’. Als schilddekking een 

tornooihelm met een dekkleed en een wrong van zilver en keel, en een luipaard als helmteken. RECHTS: 

een gedeeld schild met een engel als schilddrager, hetzelde schild als links. Daarnaast nog een schild: 

‘van Hermelijn met een schuinbalk van keel voorzien van drie bezanten’.  

AFBEELDING Op de grafzerk is een verrijzenistafereel uitgebeeld. Christus stapt uit het graf en met zijn 

rechterhand maakt hij een zegenend gebaar. In zijn linkerhand houdt hij een kruisstaf met een 

zegewimpel. Links en rechts van hem zijn knielende stichters weergegeven. Ze houden een 

tekstbanderol in hun gevouwen handen. Achter de man staat diens wapenschild en achter de vrouw is 

er een engel die een schild vasthoudt. De fundatietekst bestaat uit vijfentwintig regels in gotisch 

letterschrift. 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

OBB, Historisch Fonds, ms. 599: Notities James Weale (nr. 204: Diksmuide). 

R. Van Belle, Vlakke grafmonumenten en memorietaferelen met persoonsafbeeldingen in West-

Vlaanderen: een inventaris, funeraire symboliek en overzicht van het kostuum, Brugge, Van de Wiele, 

2006, pp. 253-254 (Dik. 1 X). 
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7. Dudzele 

NAAM  Margriet van Dudzele  

SOCIALE STATUS  

- Margriet is de dochter van Boudewijn van Dudzele223.  

- Ze is de vrouw van heer van Gruuthuse224.  

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 5 maart 1363 

PLAATS  Parochiekerk van Dudzele 

LIGGING IN DE KERK Naast de zerk van Boudewijn van Dudzele en Marie van Belle.  

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING / 

INSCRIPTIE / 

HERALDIEK / 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  
UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°202r-202v.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 327. 

G. Tavernier, ‘Oude kerkelijke en funeraire opschriften uit de streek rond Brugge’, in: Vlaamse Stam, 45 
(2009), 5, p. 545.  

 

 

  

                                                           
223

 De familie van Dudzele had vanaf ca. 1300 tot 1384 een adellijke status. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.) 
Cornelis Gailliard maakt hier echter geen vermelding van adellijke titels.  
224

 De familie Van Brugge kreeg ook de bijnaam ‘van Gruuthuse’. Ze waren deel van de adel sinds het eind van de 
13

e
 eeuw en zouden dat blijven tot 1512. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.) 
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NAAM Boudewijn van Dudzele en Marie van Belle 

SOCIALE STATUS  

- Boudewijn is ridder en heer van Dudzele225.  

- Marie is de dochter van heer Zegher van Belle226.  

- Cornelis Gailliard geeft hem de titel van baanderheer van Vlaanderen mee227.  

POLITIEK Boudewijn van Dudzele was schepen van het Brugse Vrije (1320-1333)228.  

OVERLIJDENSDATUM 3 april 1365 en (tweede helft) 14e eeuw  

PLAATS  Parochiekerk van Dudzele 

LIGGING IN DE KERK Aan de rechterkant van het koor 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een metalen zerk 

INSCRIPTIE  

Chij gist messire Baulduin de Dudselle, [chevalier], s[egnieu]r dudit lieu, qui trespassa lan 1365. 

HERALDIEK ‘d’argent au chevron de geule’ 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  
UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°202r.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 327.  

G. Tavernier, ‘Oude kerkelijke en funeraire opschriften uit de streek rond Brugge’, in: Vlaamse Stam, 45 
(2009), 5, p. 545.  

 

  

                                                           
225

 De familie van Dudzele komt in de bronnen voor als adel vanaf 1300 tot ca. 1384. (F. Buylaert, Database 
Vlaamse adel.) 
226

 Zegher van Belle was ridder en maarschalk van Vlaanderen (vermelding in 1322). (A. Ramandt, Open Beta 

Schepenlijst.)  
227

 Dit is een titel die we nergens anders dan bij Cornelis Gailliard terug gevonden hebben. De titel wordt niet in 
het grafschrift vermeld en is dus misschien door Gailliard aan de beschrijving toegevoegd.   
228

 F. Priem, Précies analytique, pp. 36-43. En A. Ramandt, Open Beta Schepenlijst. 
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NAAM Jacob van Gistel en Catheline van Stavele  

SOCIALE STATUS229  

- Hij krijgt van Cornelis Gailliard de titel ‘edele en weerde heere’ toegeschreven230.  

- Volgens zijn grafschrift is Jacob ‘noble homme’ en heer van Dudzele, Straten en Longueville. 

Alsook van Tammiers, Hamelincourt, Cerisy en Gheluwe.  

- Catheline was Vrouwe en Douairière van Dudzele231.  

POLITIEK  

- Jacob was raadsheer en kamerheer van keizer Maximiliaan.  

- Baljuw van Gent (22 juli 1485 – 3 februari 1486)232.  

- Catheline was hofdame van prinses Margareta van Oostenrijk.  

OVERLIJDENSDATUM (in Brugge) 7 of 16 maart 1488 en (Mechelen) 1512 

PLAATS  Parochiekerk van Dudzele 

LIGGING IN DE KERK In het koor, bij het hoge altaar 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een verheven tombe 

INSCRIPTIE  

Volgens J. De Bethune en het manuscript G.5860 : Chij gist noble homme messire Jacques de Ghistelle, 

[chevalier], en son temps s[eigneu]r de Dudselle, de Straeten, de Longueville, Tammiers, Hamelincourt, 

Cerisij et de Gheluwe, conseillier et chambellan de Maximilien, roij des Romains, qui trespassa l’an 1487, 

le 7 de mars. 

Ghij gist dame Catherine de Stavele, dame et douaigière de Dudselle, dame d’honneur de noble 

princesse Madame Marguerite d’Austrice, douaigière de Savoije, espeuse de mondit sr Jacques, qui 

trespassa 1511, le dernier jour de december. Pries pour leurs ames.’ 

Volgens handschrift C23 J. Gailliard: Ghy gist noble ho[mme] mess[ire] Jacques De Ghistelle chev[alier] 

en son vivant s[egnieu]r de Dudzeele, de Straten, de Longueville, Hamelincourt et de Gheluwe, 

conseil[lier] et chambellan de Maximilien roi des romains qui trespassa l’an 1488 le 16 en mars et dame 

Catherine de Stavele dame et douagere de Dudzeele dame d’honneur de noble princesse madame 

Marguerite d’Austrie douagere et espeuse du dyt mess[ire] Jacques qui trespassa l’an 1512 le dernier 

jour de decembre en la ville de Malins. 

HERALDIEK Jacob: Gistel (gebroken met Luxemburg in het linker canton), Craon (gekwarteleert met 

Vlaanderen), Barbanson, met Werchin. Catheline: Stavele, Varsenare, Gruuthuse, Egmond.  

                                                           
229

 In maart 1488 krijgen ze de vermelding ‘messire Jacques de Guistelles, honorable chevalier, seigneur de 
Dugelles’ en zijn echtgenote Catharina van Stavele, ‘fort noble de parentz et de bonnes meurs’. Ook nadien krijgt 
Catheline nog een aantal vermeldingen, als ‘edelen ende moghenden vrauwe, Cathelijne van Stavele, vrauwe van 
Dudzelle’ (F. Buylaert, Referentieoverzicht, p. 1150-1152.) Het betreft hier dus een koppel dat een hoge sociale 
status genoot.  
230

 De familie van Dudzele behoorde tot de adel van 1300 tot ca. 1384. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.) 
Ondanks deze data lijkt Jacob van Dudzele aan de hand van vermeldingen in bronnen en op zijn grafschrift, in zijn 
tijd toch een man met een belangrijke sociale status.  
231

 De familie van Stavele was van adellijke status in de periode 1362-1563. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.) 
Deze titel komt ook voor in haar grafschrift.  
232

 M. Gachard, Inventaires, p. 384. 
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AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING   
UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°202v-203r. 

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, pp. 327-328.  

G. Tavernier, ‘Oude kerkelijke en funeraire opschriften uit de streek rond Brugge’, in: Vlaamse Stam, 45 
(2009), 5, p. 546.   
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8. Eeklo 

NAAM Christiaen Hauweel en zijn vrouw Margriet Ketelbouters  

SOCIALE STATUS   

- Heer van Haverschoof, Warnez en Berrende Larée233.  

- Hij was de zoon van Jacob Hauweel.  

- Van Cornelis Gailliard krijgt hij de titel van ‘edele ende weerde’ toegeschreven234.  

POLITIEK Raadsheer van de graaf van Vlaanderen235 

OVERLIJDENSDATUM 11 november 1500 en ?  

PLAATS kerk van Eeklo  

LIGGING IN DE KERK In het koor, voor het sacramentshuis 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING / 

INSCRIPTIE / 

HERALDIEK / 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°7r.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 12. 

 

 

  

                                                           
233

 Dit zijn de titels die Cornelis Gailliard hem toeschrijft.  
234

 De familie Hauweel maakte meer dan 500 jaar deel uit van de adel (1331-1774). (F. Buylaert, Database Vlaamse 
adel.) Of zijn leengoederen op zijn grafschrift vermeld stonden of meegegeven door Cornelis Gailliard, is niet 
geweten.  
235

 Dit is de functie die Cornelis Gailliard hem toeschrijft. Of er hiervoor een aanwijzing op zijn zerk terug te vinden 
was, is onduidelijk.  
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9. Eernegem 

NAAM Pieter van Eernegem  

SOCIALE STATUS / 

POLITIEK Raadsheer van de heer van Bourgondië, graaf van Vlaanderen236. 

OVERLIJDENSDATUM 18 september 1402 

PLAATS  Parochiekerk van Eernegem 

LIGGING IN DE KERK In de Sint-Pieterskapel op de zuidzijde van het koor, voor het altaar 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een blauwe zerk 

INSCRIPTIE / 

HERALDIEK ‘de geule à cinq d’aigles d’or, membré d’azur’ 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  Hij heeft de kapel opgericht. Hij was getrouwd met een vrouw uit het geslacht Boonem 

van Brugge.  

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°203v-204r.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 331. 

 

  

                                                           
236

 Deze functie werd door Cornelis Gailliard meegegeven. Het is onbekend of deze op in zijn grafschrift werd 
vermeld.   
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NAAM Widts van Steelant 

SOCIALE STATUS  

- Schildknaap237, volgens de beschrijving van Gailliard.  

- Hij is de zoon van ‘mijnsheere’238 Hellin van Steelant.  

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 2 februari (Maria Lichtmis) 1418 

PLAATS Parochiekerk van Eernegem 

LIGGING IN DE KERK In de Sint-Pieterskapel op de zuidzijde van het koor 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een witte zerk 

INSCRIPTIE / 

HERALDIEK / 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°204r.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 332. 

 

  

                                                           
237

 De familie van Steenlant behoorde in de categorie van oudste Vlaamse adel. Ze mochten zichzelf de adellijke 
titel toekennen in de periode 1193-1568. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.) 
238

 Aanspreektitel die gebruikt werd door Cornelis Gailliard.  
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NAAM Hellin van Steelant en Marie van Eernegem  

SOCIALE STATUS  

- Hellin krijgt van Gailliard de titel van ridder239 toegeschreven.  

- Hij is heer van Wintvelt.  

- Hellin is de zoon van heer Filip van Steelant240.  

POLITIEK Schepen van het Brugse Vrije (1398-1435)241, waaronder burgemeester van schepenen (1416, 

1420 en 1430)242 

OVERLIJDENSDATUM 18 juni 1435 en 22 juli 1428 

PLAATS  Parochiekerk van Eernegem 

LIGGING IN DE KERK In de Sint-Pieterskapel op de zuidzijde van het koor 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een blauwe zerk met metaal 

INSCRIPTIE / 

HERALDIEK Hij brak zijn wapen met een vergulden ster. Zijn kwartieren zijn: Steelant, Briestede, Moere 

en Moerkerke. Zijn moeder was een dochter van Jan Vilain, heer van Briestede243.  

AFBEELDING Hellin is afgebeeld in harnas en wapenrok.  

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°204r.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 332. 

 

  

                                                           
239

 De familie van Steenlant behoorde in de categorie van oudste Vlaamse adel. Ze mochten zichzelf de adellijke 
titel toekennen in de periode 1193-1568. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.) 
240

 Baljuw van Eeklo, Kaprijke en Lembeke (12 maart 1386 – na 21 september 1388) (J. Van Rompaey, Het grafelijk 

baljuwsambt, p. 624.) 
241

 A. Ramandt, Open Beta Schepenlijst. F. Priem, Précies analytique, pp. 84-114. 
242

 F. Priem, Précies analytique, p. 96, 100 en 110. 
243

 Hiermee doelde men mogelijk op Briseteste, een adellijke familie. Jan Vilain was getrouwd met Margaretha 
Briseteste. In 1370 en 1374 kochten zijn van Robrecht en Rogier Briseteste een aantal eigendommen. (F. Buylaert, 
Referentieoverzicht, pp. 214-216.) 
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NAAM Olivier vander Gracht en Jacquemine de Scheutelare244 

SOCIALE STATUS  

- Olivier is de zoon van Willem vander Gracht245.  

- Jacquemine is de dochter van Lieve de Scheutelaere. 

- Jacquemine is de weduwe van Widt van Steelant. 

POLITIEK Schepen van het Brugse Vrije (1442-1452)246, waaronder burgemeester van schepenen (1445, 

1450 en 1452)247 

OVERLIJDENSDATUM (Zwevezele) 6 maart 1452 en 15e eeuw 

PLAATS Parochiekerk van Eernegem 

LIGGING IN DE KERK In het koor 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een blauwe zerk met metaal  

INSCRIPTIE / 

HERALDIEK Hij brak zijn wapen met Moerkerke. Zijn moeder was van het geslacht van Voskerke 

(Boonem) (met de 3 manen) en haar moeder kwam uit de familie vande Walle (met de leeuw) van 

Brugge.  

AFBEELDING Olivier is afgebeeld in harnasuitrusting 

BESCHRIJVING  Hij stierf in dienst van heer Filip van Bourgondië, graaf van Vlaanderen.  

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°203v.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 331. 

 

  

                                                           
244

 De familie de Scutelare was een rijke en belangrijke (politieke) familie in Brugge. Een aantal van hun leden 
speelden ook een belangrijke rol bij de Brugse Opstand van 1436-1438. (J. Dumolyn, De Brugse opstand van 1436-

1438, , pp. 178-179.) 
245

 De familie van der Gracht maakte deel uit van de oudste adel (1169-1598) (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.) 
246

 F. Priem, Précies analytique, pp. 121-131 . En A. Ramandt, Open Beta Schepenlijst. 
247

 F. Priem, Précies analytique, p.124, 129 en 131.  
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NAAM Cornelie van Steelant 

SOCIALE STATUS Ze is de dochter van ridder248 Hellin van Steelant.  

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 2 november 1454 

PLAATS  Parochiekerk in Eernegem 

LIGGING IN DE KERK In de Sint-Pieterskapel op de zuidzijde van het koor 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een witte zerk 

INSCRIPTIE / 

HERALDIEK Haar kwartieren zijn: Steelant, Eernegem, Metteneye en Caneels.  

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°204r-204v.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 332.  

 

  

                                                           
248

 De titel van ‘mer’ werd door Gailliard vermeld. De familie van Steenlant behoorde in de categorie van oudste 
Vlaamse adel. Ze mochten zichzelf de adellijke titel toekennen in de periode 1193-1568. (F. Buylaert, Database 
Vlaamse adel.) 
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NAAM Hellin van Steelant en zijn schoondochter Margriet van Halewijn 

SOCIALE STATUS  

- Hellin is ridder en heer van Wintvelde249.  

- Hij is de zoon van Hellin van Steelant.  

- Margriet is de dochter van heer Jan van Halewijn, ridder, heer van Zwevezele250. Ze was 

getrouwd met Hellin van Steelant (de zoon van de hierboven genoemde Hellin). Lisbette 

Metteneije251, dochter van Wouter en Margriet Caneels, was zijn moeder. Hij trouwde met 

Margriet van Halewijn en Margriet de Vis252. 

POLITIEK Schepen van het Brugse Vrije (1443-1459)253, waaronder burgemeester van schepenen 

(1458)254 

OVERLIJDENSDATUM 15 december 1466 en 30 juni 1496 

PLAATS  Parochiekerk van Eernegem 

LIGGING IN DE KERK In de Sint-Pieterskapel op de zuidzijde van het koor, ten noorden van het altaar 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een metalen zerk 

INSCRIPTIE / 

HERALDIEK / 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°204v.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 332. 

  

                                                           
249

 De familie van Steenlant behoorde in de categorie van oudste Vlaamse adel. Ze mochten zichzelf de adellijke 
titel toekennen in de periode 1193-1568. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.) 
250

 De familie van Halewijn is van 1169 tot 1560 in de bronnen terug te vinden als deel van de oudste Vlaamse adel. 
(F. Buylaert, Database Vlaamse adel.). 
251

 De familie Mettenye wordt als adellijk gerepresenteerd in 1384-1526. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.) 
252

 De famlie de Visch is adellijk tussen 1304 en 1487. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.) 
253

 F. Priem, Précies analytique, pp. 122-139. En A. Ramandt, Open Beta Schepenlijst.  
254

 F. Priem, Précies analytique, p. 138. 
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10. Esen 

NAAM Lodewijk de Brune, zijn eerste vrouw Eleonore255 van Bambeke en zijn tweede vrouw Beatrix van 

Schoonhove 

SOCIALE STATUS  

- Lodewijk krijgt de titel van ridder256 toegeschreven door Cornelis Gailliard.  

- Hij is de zoon van heer en ridder Jan de Brune257.  

- Beatrix van Schoonhove was de dochter van Hendrik van Schoonhove258.  

POLITIEK  

- Kamerling van de hertog van Bourgondië, graaf van Vlaanderen259 

- Baljuw van Damme (18 mei 1441 – 3 augustus 1444)260 

OVERLIJDENSDATUM 29 januari 1464, 20 mei 1460 en tweede helft 15e eeuw 

PLAATS  Parochiekerk van Esen 

LIGGING IN DE KERK / 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING / 

INSCRIPTIE / 

HERALDIEK / 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°220v.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 324.  

                                                           
255

 J.-J. Gailliard, Bruges et le franc, deel 6, p.169.  
256

 De familie de Brune is deel van de adel van 1178 tot en met 1704. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.) 
257

 Schepen van het Brugse Vrije (1396-1417) (F. Priem, Précies analytique, pp. 79-96. En A. Ramandt, Open Beta 

Schepenlijst.) In tegenstelling tot Andy Ramandt denken we niet dat het hier dezelfde persoon betreft als Jean die 
Brune, schepen van het Brugse Vrije in 1366-1373 en 1390-1393.  
258

 De familie van Aarschot (bijgenaamd van Schoonhove) mocht zichzelf van 1445 tot 1488 tot de adel rekenen. 
Hendrik was daarenboven panetier van Filips de Goede (periode 1443-1449). (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.) 
259

 Deze functie werd hen meegegeven door Cornelis Gailliard. Het is niet duidelijk of deze ook op de zerk vermeld 
stond.   
260

 J. Van Rompaey, Het grafelijk baljuwsambt, p. 622.   
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11. Ettelgem 

NAAM Pieter Bicht en zijn tweede vrouw Barbele Rapers 

SOCIALE STATUS  

- Pieter Bicht is de zoon van Pieter Bicht.  

- Barbele is de dochter van Pieter Rapers.  

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM  27 mei 1485 en tweede helft 15e eeuw  

PLAATS  Sint-Elooiskerk van Ettelgem 

LIGGING IN DE KERK Binnen in de linker zijmuur  

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Afmeting: 291,5 x 177 cm 

Doorniks kalksteen in slechte staat van bewaring. De zerk is in verschillende stukken gebrokken en de 

linkerbovenhoek is verdwenen. Grote delen van de oppervlakte zijn afgeschilferd. De stukken werden bij 

elkaar gebracht en dichtgecementeerd.  

INSCRIPTIE  

Hier licht Pietere f[iliu]s Pieters / Bichts die … Jans voors[ei]d loi (?) … re Bichts die starf . a. XIIIJc . LXXXV 

. de[n] / XXVIJ i[n] mey[e] [H]ier licht Barbel f[ili]a Pieter Rapers (?) twijf … Pieter [Bic]hts die sta[rf] … 

HERALDIEK / 

AFBEELDING Op de zerk staat een man afgebeeld in het gezelschap van twee vrouwen. Alledrie staan ze 

rechtop. Hun hoofden rusten op een kussen en hun handen zijn gevouwen. De linkervrouw 

(vermoedelijk Barbele Rapers) is volledig verdwenen. Aan de voeten van de rechtervrouw zijn vijf 

jongens en een meisje afgebeeld en onder de linkervrouw staan vermoedelijk drie meisjes. De kinderen 

staan recht en hebben hun handen in gebedshouding. Het randschrift is opgesteld in gotische minuskel 

en is op de hoeken onderbroken door de evangelistensymbolen. 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

R. Van Belle, Vlakke grafmonumenten en memorietaferelen met persoonsafbeeldingen in West-

Vlaanderen: een inventaris, funeraire symboliek en overzicht van het kostuum, Brugge, Van de Wiele, 

2006, pp. 263-265. 
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12. Gits 

NAAM Jan van Halewijn en zijn vrouw Janne vander Burcht  

SOCIALE STATUS Heer en vrouw van Onlede261 (appendante heerlijkheid van het Brugse Vrije in Gits) 

POLITIEK  

- Baljuw in Aalst (16 mei 1372 – 8 mei 1373)262 

- Baljuw van Oudenaarde (11 mei 1374 – 16 september 1375)263 

OVERLIJDENSDATUM 1 januari 1398 en 12 augustus 1398  

PLAATS  Parochiekerk van Gits 

LIGGING IN DE KERK Te midden van het koor 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een grote blauwe tombe 

INSCRIPTIE  

Hier light mijn heere Jan van Hallewijn, heere van Hoolenede, die starf int jaer M.IIIc.XCVIII. Hier light 

Jeanne van den Burch, mijns heeren Jans wijf van Hallewijn, vrouwe van Hoolenede die starf int jaer 

M.IIIc.XCVIII.264 

HERALDIEK ‘Een schild op de borst van den eersten leeuw. Het timbre is een ezelshooft.’ 

AFBEELDING De man is afgebeeld in volle harnasuitrusting, met wapenrok en een groot schild. Hij 

draagt zijn wapenschild op zijn borst.  

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°152v.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 233.   

                                                           
261

 De familie van Halewijn is van 1169 tot 1560 in de bronnen terug te vinden als deel van de oudste Vlaamse adel. 
(F. Buylaert, Database Vlaamse adel.). Al van in de vroege 14

e
 eeuw (1331) droegen leden van de familie van der 

Burch een adellijke titel. Deze bleven ze gebruiken tot 1572. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.). Samen waren 
ze heer en vrouwe van Onlede (F. Buylaert, Referentieoverzicht, pp. 241-242.).  
262

 H. Nowé, Les baillis comtaux de Flandre, p. 394  
263

 H. Nowé, Les baillis comtaux de Flandre, p. 400 
264

 F. Buylaert, Referentieoverzicht, pp. 241-242.  
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13. Handzame 

NAAM Margriet van Lichtervelde 

SOCIALE STATUS  

- Margriet is de dochter van ridder265 Lodewijk van Lichtervelde.  

- Ze was de echtgenote van Jan Andries266. 

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 1398 

PLAATS  Sint-Adrianuskerk in Handzame 

LIGGING IN DE KERK Vlakbij de zerk van Jan vanden Berghe, zoon van Nicasius vanden Berghe.  

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een blauwe zerk 

INSCRIPTIE / 

HERALDIEK Zij brak met Lichtervelde. Ze was weduwe van een man uit het geslacht vanden Berghe. Hij 

had zijn wapenschild gebroken met een ster. ‘de geule à la face d’argent et 3 croissants de mesme’.  

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING   

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°158v.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 241. 

 

  

                                                           
265

 De letterlijke vermelding door Cornelis Gailliard was ‘filia mer’. De familie van Lichtervelde was van ca. 1200 
(met zekerheid vanaf 1347) tot 1530 een deel van de adel.  (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.). 
266

 Schepen van het Brugse Vrije (1399-1408) (F. Priem, Précies analytique, pp. 83-89. En A. Ramandt, Open Beta 

Schepenlijst.)  
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NAAM Jan vanden Berghe267 

SOCIALE STATUS Jan was de zoon van Nicasius vanden Berghe268.  

POLITIEK  Schepen van het Brugse Vrije (1368-1380)269 

OVERLIJDENSDATUM 2 januari 1407 

PLAATS  Sint-Adrianuskerk in Handzame 

LIGGING IN DE KERK In de Onze Vrouwekapelle, aan de noordzijde van het koor voor het altaar 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een blauwe zerk met de beeltenis in witte steen.  

INSCRIPTIE / 

HERALDIEK Hij brak met ‘een quintefeuille boven het saultoir’. 

AFBEELDING De persoon is afgebeeld in harnas.  

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°158v.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 241. 

 

 

  

                                                           
267

 De familie vanden Berghe mocht zich tussen 1419 en 1598 tot de adel rekenen. (F. Buylaert, Database Vlaamse 
adel.). 
268

 Baljuw van Sint-Winoksbergen (1362) (H. Nowé, Les baillis comtaux de Flandre, p. 402) 
269

 J. Dumolyn, Staatsvorming, Prosopografische bijlage op CD-rom bij ‘Jan van den Berghe’. F. Priem, Précies 

analytique, pp. 67-73. En A. Ramandt, Open Beta Schepenlijst.  
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NAAM Jan vanden Berghe en Maria van Rode  

SOCIALE STATUS  

- Jan is de stichter van het kasteel van Watervliet (in Handzame) en droeg de titel van heer270 van 

Watervliet.  

- Hij is de zoon van Joos vanden Berghe (dienaar van Jannes, zoon van de graaf van Namen).  

- Maria was de dochter van Jan van Rode271.  

- Raadsheer van Jan zonder Vrees en aanwezig in de entourages van Filips de Goede272 

POLITIEK  

- Kastelein en baljuw van Wijnendale en Torhout (eind 14e eeuw – ten laatste 1407)273 

- Soeverein baljuw van Vlaanderen274 

- Schepen van het Brugse Vrije (1394-1427)275, waaronder burgemeester van schepenen (1399, 

1401, 1419)276 

- Baljuw van de vier ambachten (15 augustus 1401 – 12 januari 1405)277 

- Stadsbaljuw en kastelein van Kortrijk (12 januari 1405 – 9 mei 1407)278 

- Baljuw in Veurne (9 mei 1407 – 2 november 1411)279 

- Baljuw (ook wel ‘schout’ genoemd) in Brugge (3 november 1411 – 2 april 1412)280 

- Waterbaljuw van Sluis (2 april 1412 – 16 juni 1413)281  

- Raadsheer bij de Raad van Vlaanderen (1411-1421)282 

OVERLIJDENSDATUM 7 oktober 1447283 en 22 maart 1447 

PLAATS  Sint-Adrianuskerk in Handzame 

                                                           
270

 De familie vanden Berghe mocht zich tussen 1419 en 1598 tot de adel rekenen. (F. Buylaert, Database Vlaamse 
adel. En J. Dumolyn, Staatsvorming, Prosopografische bijlage op CD-rom bij ‘Jan van den Berghe’.) 
271

 Van Rode was in de eerste helft van de 14
e
 eeuw een adellijke familie uit het Kortrijkse. Het is onduidelijk of 

Maria en Jan ook een adellijke titel droegen. (F. Buylaert, Referentieoverzicht, pp. 1067-1077.). 
272

 J. Dumolyn, Staatsvorming, Prosopografische bijlage op CD-rom bij ‘Jan van den Berghe’. 
273

 J. Dumolyn, Staatsvorming, Prosopografische bijlage op CD-rom bij ‘Jan van den Berghe’. 
274

 Volgens Gailliard 
275

 J. Dumolyn, Staatsvorming, Prosopografische bijlage op CD-rom bij ‘Jan van den Berghe’. En A. Ramandt, Open 

Beta Schepenlijst. En F. Priem, Précies analytique, pp.80-107.  
276

 J. Dumolyn, Staatsvorming, Prosopografische bijlage op CD-rom bij ‘Jan van den Berghe’. En F. Priem, Précies 

analytique, p. 81 en 99. 
277

 J. Dumolyn, Staatsvorming, Prosopografische bijlage op CD-rom bij ‘Jan van den Berghe’. En J. Van Rompaey, 
Het grafelijk baljuwsambt, p. 649. 
278

 J. Dumolyn, Staatsvorming, Prosopografische bijlage op CD-rom bij ‘Jan van den Berghe’. M. Gachard, 
Inventaires, p. 366. En J. Van Rompaey, Het grafelijk baljuwsambt, p. 631 
279

 J. Dumolyn, Staatsvorming, Prosopografische bijlage op CD-rom bij ‘Jan van den Berghe’. M. Gachard, 
Inventaires, p. 379. En J. Van Rompaey, Het grafelijk baljuwsambt, p. 648. 
280

 J. Dumolyn, Staatsvorming, Prosopografische bijlage op CD-rom bij ‘Jan van den Berghe’. En J. Van Rompaey, 
Het grafelijk baljuwsambt, p. 621. 
281

 J. Dumolyn, Staatsvorming, Prosopografische bijlage op CD-rom bij ‘Jan van den Berghe’. En J. Van Rompaey, 
Het grafelijk baljuwsambt, p. 646. 
282

 F. Buylaert, Referentieoverzicht, p. 97. En J. Dumolyn, Staatsvorming, Prosopografische bijlage op CD-rom bij 
‘Jan van den Berghe’. 
283

 Enkel volgens Cornelis Gailliard is 1447 het sterfjaar van Jan vanden Berghe. Andere bronnen geven 1439 aan 
als sterfjaar. (F. Buylaert, Referentieoverzicht, p. 97.  J. Dumolyn, Staatsvorming, Prosopografische bijlage op CD-
rom bij ‘Jan van den Berghe’. En J.-J. Gailliard, Bruges et le franc, deel 1, p.330.) 
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LIGGING IN DE KERK Aan de noordkant van de voorkerk 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een tombe aan de muur 

INSCRIPTIE / 

HERALDIEK Jan: De wapenschilden van Praet, Moerkerke, Berghe, Lichtervelde, Straete, Kapelle, 

Hazebroek staan voor de tombe. Een wapenschild met ‘drie chevrons, au premier canton de Flandres’, 

een schild met ‘een keper en drie rozen’. Maria: ‘d’argent a 3 fers de moulin de geule’.  

AFBEELDING Een man afgebeeld in harnasuitrusting en wapenrok. Met zijn timbre onder zijn hoofd.  

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°157v-158r.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 240. 

 

 

  



Sociale differentiatie in de begrafeniscultuur van laatmiddeleeuwse elites in het Brugse Vrije (1350-1500) 

141 
 

NAAM Joos vanden Berghe en Adelis van Haveskercke 

SOCIALE STATUS  

- Joos was heer van Watervliet284.  

- Hij was de zoon van Jan vanden Berghe en Agnete van Rode.  

- Adelis was de dochter van Antheunes van Haveskercke (ridder, heer van Querie, nerves en Sint-

Florisse)285. Haar moeder was een lid van de familie van Stavele. 

POLITIEK  

- Erfachtig forestier van de bossen van Boufhulst286.  

- Schepen van het Brugse Vrije (1448-1456)287, waaronder burgemeester van schepenen (1448)288 

OVERLIJDENSDATUM 25 april 1458 en 10 november 1478 

PLAATS  Sint-Adrianuskerk in Handzame 

LIGGING IN DE KERK Zuidzijde van het koor, in de Sint-Andriaenskapel 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een blauwe zerk 

INSCRIPTIE / 

HERALDIEK Zij droeg het wapenschild van Haveskercke.  

AFBEELDING Een man afgebeeld in harnas en wapenrok.  

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°159r.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 242. 

  

                                                           
284

 De familie vanden Berghe mocht zich tussen 1419 en 1598 tot de adel rekenen. (F. Buylaert, Database Vlaamse 
adel.). Latere leden van de familie dragen de titel ‘heer van Watervliet’. (F. Buylaert, Referentieoverzicht, p. 99.). 
Maar ook Joos mocht zich heer van Watervliet en Booitshoeke heten (J. Dumolyn, Staatsvorming, 
Prosopografische bijlage op CD-rom bij ‘Jan van den Berghe’.).  
285

 De familie van Haveskerke was een van de oudste adellijke families van Vlaanderen (ca. 1100-1598). (F. 
Buylaert, Database Vlaamse adel.). 
286

 Deze functie hebben we enkel bij Cornelis Gailliard teruggevonden.  
287

 A. Ramandt, Open Beta Schepenlijst.  
288

 J. Dumolyn, Staatsvorming, Prosopografische bijlage op CD-rom bij ‘Jan van den Berghe’. En F. Priem, Précies 

analytique, p. 129.  
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NAAM Joris vanden Berghe 

SOCIALE STATUS Hij was de zoon van ridder289 (‘filius mer’) Lodewijk vanden Berghe.  

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 16 december 1468 

PLAATS  Sint-Adrianuskerk in Handzame 

LIGGING IN DE KERK Voor de tombe van Jan vanden Berghe en Maria van Rode.  

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een witte zerk 

INSCRIPTIE / 

HERALDIEK Een wapenschild met een keper.  

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°158r.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 241. 

 

 

  

                                                           
289

 De familie vanden Berghe mocht zich tussen 1419 en 1598 tot de adel rekenen. (F. Buylaert, Database Vlaamse 
adel.). 
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NAAM Joos vanden Berghe en Cathelijne van Belle  

SOCIALE STATUS  

- Hij was ridder290.  

- Joos was de heer van Watervliet291.  

- Zijn vader was Joos vanden Berghe en zijn grootvader Jan vanden Berghe. 

- Cathelijne was de dochter van Pieter van Belle, heer van Eecke292. 

POLITIEK  

- Erfachtig forestier van de bossen van Boufhulst293 

- Schepen van het Brugse Vrije (1482-1490)294 

- Schout van Brugge (23 maart – 5 juli 1485)295 

- Schepen van Kortrijk (1484, 1488, 1493, 1494)296 

OVERLIJDENSDATUM 1504297 en 28 oktober 1491 

PLAATS  Sint-Adrianuskerk in Handzame 

LIGGING IN DE KERK Aan de zuidzijde van het koor, in de Sint-Andriaenskapel, ten noorden van de zerk 

van Joos vanden Berghe en Adelis van Haveskercke.  

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een blauwe zerk, ingelegd met metaal  

INSCRIPTIE / 

HERALDIEK Joos: vanden Berghe en Haverskercke; Cathelijne: Belle (‘de gueues au sautoir de vair’, Het 

wapenschild van het huis van Bailleul) en Boudin (‘d’azur au chevron d’argent, au premier canton de 

Flandres’) 

AFBEELDING Een man, afgebeeld in harnasuitrusting.  

BESCHRIJVING  / 

                                                           
290

 Cornelis Gailliard noemde hem in zijn épitaphier ‘mer’. De familie vanden Berghe mocht zich tussen 1419 en 
1598 tot de adel rekenen. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.). 
291

 J. Dumolyn, Staatsvorming, Prosopografische bijlage op CD-rom bij ‘Jan van den Berghe’. En A. Ramandt, Open 

Beta Schepenlijst. 
292

 Familie van Belle maakte van 1302-1572 deel uit van de adel. Ze waren vooral in de politiek in Ieper actief. (F. 
Buylaert, Database Vlaamse adel.). Pieter was ook schepen van het Brugse Vrije (1402-1425) (A. Ramandt, Open 

Beta Schepenlijst.).  
293

 Deze functie hebben we enkel bij Cornelis Gailliard teruggevonden. 
294

 J. Dumolyn, Staatsvorming, Prosopografische bijlage op CD-rom bij ‘Jan van den Berghe’. En A. Ramandt, Open 

Beta Schepenlijst. En F. Priem, Précies analytique, pp. 170-173. 
295

 J. Dumolyn, Staatsvorming, Prosopografische bijlage op CD-rom bij ‘Jan van den Berghe’. En M. Gachard, 
Inventaires, p. 363.  
296

 J. Dumolyn, Staatsvorming, Prosopografische bijlage op CD-rom bij ‘Jan van den Berghe’. 
297

 J.-J. Gailliard, Bruges et le franc, deel 1, p.332. 
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BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°159r-159v.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 242. 
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NAAM Jan Jhaenen en Kateline Clercx 

SOCIALE STATUS  

- Jan was de zoon van Passcharis Jhaenen.  

- Kateline was de dochter van Joos Clercx.  

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 30 november (Sint-Andriesdag) 1498 en 1500 

PLAATS  Sint-Adrianuskerk in Handzame 

LIGGING IN DE KERK Buitenmuur van de zuidelijke zijkapel 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Afmeting: 77 x 57 cm 

Het materiaal is niet bepaald, de zerk is verdwenen.  

INSCRIPTIE  

Hier licht Jan Jhaenen f[ili] Passcharis / die staerf int jaer M CCCC XCVIIJ up sinte andries dach bid voor 

de ziele / Hier licht ver kateline f[ilia] Joos Clercx / Jan Jhaenens wijf was die staerf int jaer MVc. 

HERALDIEK / 

AFBEELDING Op de fundatieplaat is Christus afgebeeld aan het kruis. Hij wordt bijgestaan door Sint-Jan 

en, volgens James Weale, Sint-Catharina. Er is ook een man, een vrouw en hun 5 zonen en 5 dochters 

afgebeeld.  

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

OBB, Historisch Fonds, ms. 599: Notities James Weale (nr. 84: Handzaeme, f° 2) 

R. Van Belle, Vlakke grafmonumenten en memorietaferelen met persoonsafbeeldingen in West-

Vlaanderen: een inventaris, funeraire symboliek en overzicht van het kostuum, Brugge, Van de Wiele, 

2006, p. 273 (Han. 2 XX). 
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14. Houthave 

NAAM Jacob vander Mare, Margriet (‘Maergeriete’) Prumbouts, Christiaen vander Mare en Cornelis 

vander Mare 

SOCIALE STATUS / 

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 18 oktober 1483, 6 december 1514, 1507 en 1515 

PLAATS  Sint-Baafskerk in Houtave 

LIGGING IN DE KERK Westelijke muur, rechts van de ingang van de kerk 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Afmeting: 232 x 130 cm 

Fosielhoudend arduinsteen, uitgevreten door regen, wind en vorst, zodat de beeltenissen nagenoeg 

helemaal vervaagd zijn. De zerk was bezet met vier wapenschildjes van koper die nu verdwenen zijn.  

INSCHRIPTIE   

Het grafschrift in gotische minuskel, beneden beginnend, luidt: Sepulture va[n] Jacob f[iliu]s / Boudens 

vander Mare die staerf int (vierlob) jaer MCCCCLXXXIII de[n] XVIII dach van / octobere. Hier leghet 

Maergeriete f[ili]a Joos / Prumbouts jacobs f[iliu]s Boudens vander (vierlob) maere wijf was die staerf int 

jaer XVcXIIII / op Sinte Nicasius dach (schildje). Hier leght Xpristiae[n] f[ili] Jacops v[a]n [der] Maere 

ghezwore[n] la[n]tmet[er] va[n] de[n] vrije[n] die staerf int jaer XVcVII den XXII in ougst. Hier leght 

Cornelis fs Jacops vander maere die staerf int jaer XVc… a … (ruitschildje). 

De banderollen boven de aflijvigen vermelden respectievelijk: ‘… miserere mei Deus’ en ‘O mater Dei 

memento mei’. 

Volgens Hs. 453, geraadpleegd door R. Van Belle,  luidde het einde van het grafschrift als volgt: Hier 

leght Cornelis f[iliu]s Jacobs Vandermare die staerf int jaer XVcXV den laetsten dagh van maerte. 

HERALDIEK / 

AFBEELDING Een echtpaar staat rechtop en naar elkaar toegewend op een dambordvloer. Hun hoofden 

rusten op een kussen. De handen zijn gevouwen voor de borst. Boven de hoofden is er een 

tekstbanderol weergegeven. Onder de vloer staan twaalf kinderen (negen jongens en drie meisjes) 

afgebeeld. Het grafschrift staat in een dubbele tekstband en is op de hoeken onderbroken door de 

evangelistensymbolen in vierlobben. Op de helft van elke lange zijde zijn er vierlobben waar 

oorspronkelijk de wapenschilden in terug te vinden waren. Binnen de omlijsting is er nog een tweede 

tekstband.  

BESCHRIJVING  / 
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BRONVERMELDING  

OBB, Historisch Fonds, ms. 599: Notities James Weale (nr. 92: Houtave). 

R. Van Belle, Vlakke grafmonumenten en memorietaferelen met persoonsafbeeldingen in West-

Vlaanderen: een inventaris, funeraire symboliek en overzicht van het kostuum, Brugge, Van de Wiele, 

2006, pp. 277-279 (Hou. 1).  
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15. Jabbeke 

NAAM Olivier van Straten (‘Straete’), zijn vrouw Magriet van Stalhille en hun dochter Wilgemine van 

Straten 

SOCIALE STATUS  

- Olivier was de natuurlijke zoon van de ‘mijnheere’ Rijkaard van Straten298 (‘van Strate’) 

- Margriet was de dochter van Jan van Stalhille299.  

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 21 november 1406 en 1400 en eind 14e eeuw 

PLAATS  Sint-Blasiuskerk in Jabbeke 

LIGGING IN DE KERK In de voorkerk, op de noordzijde voor een altaar tegen de onze Vrouwekapel 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Afmeting niet bepaald. 

Gele kalksteen. Vier fragmenten waren in 1873 nog bewaard, maar zijn nu verdwenen. 

INSCRIPTIE  

Hier . leghe/t . Wilgemine f[ili]a Olivier . van . Strate . die … 

HERALDIEK ‘de sable à 3 merlettes d’argent, au premier canton de Straete, qu’est: de geule à 3 espeés 

d’argent’ 

AFBEELDING Olivier is afgebeeld in harnas en wapenrok. Een vrouw en haar dochter staan naast elkaar. 

De dochter houdt de handen gevouwen. Beiden bevinden zich in een nis. 

BESCHRIJVING  Olivier en Margriet hadden samen zeven kinderen. Wilgemine was hun jongste kind. 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°197v.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 319. 

R. Van Belle, Vlakke grafmonumenten en memorietaferelen met persoonsafbeeldingen in West-

Vlaanderen: een inventaris, funeraire symboliek en overzicht van het kostuum, Brugge, Van de Wiele, 

2006, pp. 304-304 (Jab. 3 X).  

                                                           
298

 De familie van Straten maakte deel uit van de oudste adel (1096-1438). (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.). F. 
Priem, Précies analytique, p. 56.) 
299

 De familie van der Schatille had een adellijke status tussen 1380 en 1408. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.). 
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NAAM Iwein van Straten300 

SOCIALE STATUS Ridder en heer van Jabbeke, Zedelgem, Westkapelle en Ramskapelle301.  

POLITIEK  

- Schepen van het Brugse Vrije (1383, 1386-1394 en 1396-1418)302, waaronder burgemeester van 

schepenen van het Noordkwartier (1399, 1408 en 1412)303 

- Hij nam als krijgsheer deel aan de slag bij Nicopolis alsook bij Roosbeke en speelde een 

belangrijke politieke rol onder Jan zonder Vrees en Filips de Goede.  

- Hij vervulde gedurende 39 jaar de functie van raadgever bij het Brugse Vrije tijdens een periode 

van troebelen en rivaliserende ambities.  

OVERLIJDENSDATUM 1419 en 14?? 

PLAATS  Sint-Blasiuskerk in Jabbeke 

LIGGING IN DE KERK / 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Afmeting: 294 x 187 cm 

Geel kalksteen 

INSCHRIPTIE   

Hier . leghet . Ywein / van Straten . die . staerf in t’jaer (schild) M.CCCC.XIX. De XXV . dach . in / 

decembre . bidt . over . de . ziele + hier . leghet / joncvrouwe . Cateline va[n] . Zedelghe[m] (schild) 

wedewe . Ywei[n]s . die . staerf . int . jaer MCCCC (niet ingevuld).  

HERALDIEK Op de rechterkant van de zerk: ‘op een veld (van keel) die zwaarden (van zilver) schuin 

geplaatst’. Het schild werd omgeven door een rand die diende om de breuk te maken voor de tweede 

tak van de familie Van Straten (zij hadden als helmteken drie zwaarden met twee leeuwen als steunen).  

Op de linkerkant van de zerk: ‘op een veld een keper beladen met drie sint-Jakobsschelpen’.  

AFBEELDING Een ridder en edelvrouw zijn rechstaand afgebeeld, hun hoofd rustend op een kussen. De 

ridder is in volle wapenuitrusting. Hij rust met zijn voeten op een hazewind. Het grafschrift in gotische 

minuskel is onderbroken op de hoeken en op de helft van de lange zijden door vierlobben met schildjes, 

waarvan slechts die van de zijkanten bewaard bleven. 

BESCHRIJVING  Cathelijne van Zedelgem is begraven bij haar tweede echtgenoot, Lodewijk van 

Haveskercke.  

 

                                                           
300

 De familie van Zedelgem krijgt krijgt adellijke vermeldingen tussen 1151 en 1389. (F. Buylaert, Database 
Vlaamse adel.). Het is hier niet duidelijk of Catheline ook een adellijke titel droeg.  
301

 De familie van Straten maakte deel uit van de oudste adel (1096-1438). (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.). 
302

 F. Priem, Précies analytique, pp. 75-98. En A. Ramandt, Open Beta Schepenlijst.  
303

 F. Priem, Précies analytique, pp. 75-98.  
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BRONVERMELDING  

OBB, Historisch Fonds, ms. 599: Notities James Weale (nr. 93: Jabbeke). 

R. Van Belle, Vlakke grafmonumenten en memorietaferelen met persoonsafbeeldingen in West-

Vlaanderen: een inventaris, funeraire symboliek en overzicht van het kostuum, Brugge, Van de Wiele, 

2006, pp. 302-304 (Jab. 2 X)  
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NAAM Lodewijk (‘Loijs’) van Haveskercke en Cathelijne van Zedelgem; Adriaen van Haveskercke  en zijn 

vrouw Adelis304 van Themseke 

SOCIALE STATUS  

- Lodewijk is de zoon van ridder305 François van Haveskercke306.  

- Cathelijne de dochter van heer307 Filip van Zedelgem308.  

- Adriaen was ridder309 en heer van Zedelgem. Hij was de zoon van Lodewijk en Cathelijne.  

POLITIEK  

- Lodewijk was baljuw van Brugge (8 januari 1420 – 5 december 1421)310 

- Lodewijk was stadsbaljuw en kastelein van Kortrijk (11 januari 1417 – 3 september 1419)311 

- Lodewijk was schepen van het Brugse Vrije (1423-1446), waaronder burgemeester van 

schepenen (424, 1439 en 1446)312. 

- Adriaen was de raadsheer en kamerling van heer Maximiliaan, aartshertog van Oostenrijk, 

hertog van Bourgondië, graaf van Vlaanderen313.  

- Adriaen was schepen van het Brugse Vrije (1481-1482)314 

OVERLIJDENSDATUM 4 april 1448 en 6 februari 1446; 16 maart 1482 en tweede helft 15e eeuw 

PLAATS  Sint-Blasiuskerk in Jabbeke 

LIGGING IN DE KERK In het koor 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een tombe.  

INSCRIPTIE / 

HERALDIEK / 

                                                           
304

 Dit is de voornaam die  terug te vinden is bij J.-J. Gailliard. (J.-J. Gailliard, Bruges et le franc, deel 1, p. 12. en deel 
6, p. 25.) 
305

 De familie van Haveskerke was een van de oudste adellijke families van Vlaanderen en is gekend in  de bronnen 
in de periode ca. 1100-1598. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.). 
306

 Baljuw van Kortrijk (14 oktober 1384 – 3 maart 1386). (H. Nowé, Les baillis comtaux de Flandre, p. 397 en M. 
Gachard, Inventaires, p. 366.). Baljuw van Biervliet (24 april 1409 – 24 juni 1411) (J. Van Rompaey, Het grafelijk 

baljuwsambt, p. 618.). Baljuw van Brugge (11 januari 1412 – 4 augustus 1414) (J. Van Rompaey, Het grafelijk 

baljuwsambt, p. 620 en M. Gachard, Inventaires, p. 359.). Baljuw in Aalst en Geraardsbergen (1 augustus 1414 – 8 
maart 1417) (J. Van Rompaey, Het grafelijk baljuwsambt, p. 615.) Baljuw van Gent (25 maart 1417 -25 september 
1419) (J. Van Rompaey, Het grafelijk baljuwsambt, p. 626.).  
307

 De familie van Zedelgem krijgt krijgt adellijke vermeldingen tussen 1151 en 1389. (F. Buylaert, Database 
Vlaamse adel.). Het is niet duidelijk of deze leden van de familie de titels ook nog mochten gebruiken. Een andere 
mogelijkheid is dat Cornelis Gailliard hen de adellijke titels gegeven heeft.  
308

 Ridder en schepen van het Brugse Vrije (1383-1391) (F. Priem, Précies analytique, pp. 74-77. En A. Ramandt, 
Open Beta Schepenlijst.) 
309

 Hij werd als ‘mer’ beschreven door Cornelis Gailliard.  
310

 M. Gachard, Inventaires, p. 359. En J. Van Rompaey, Het grafelijk baljuwsambt, p. 620. 
311

 M. Gachard, Inventaires, p. 366. En J. Van Rompaey, Het grafelijk baljuwsambt, p. 632. 
312

 F. Priem, Précies analytique, pp. 103-126. En A. Ramandt, Open Beta Schepenlijst.  
313

 Deze functie is enkel vermeldt bij Cornelis Gailliard.  
314

 F. Priem, Précies analytique, pp. 164-165. 
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AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°197v.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 319. 
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16. Kaprijke 

NAAM Marie van Haeren315  

SOCIALE STATUS  

- Dochter van ridder Perceval van Haeren316  

- Weduwe van heer Daniel Aelaerts317 (raadsheer van de graven van Vlaanderen) 

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 9 januari 1419 

PLAATS  In de kapel van de kerk van Onze Lieve Vrouw in Kaprijke 

LIGGING IN DE KERK / 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING / 

INSCHRIPTIE   

Hier licht begraven joncvr[ouw] Marie dochtere van wijlent mher Perceval van Goeren (van Haeren), 

ruddere, t’wijf was van wijlent mher Daniel Aelaerts, radt ons gheducts heeren Grave van Vlaendren, die 

starf int’ jaer 1419, den 9 dach van Lauwe. Requiescat in pace. 

HERALDIEK / 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°110r-110v.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 170. 

  

                                                           
315

 Dit kan ook Marie, dochter van ridder Perceval van der Sare, of Marie Haucron zijn. (J. Dumolyn, Staatsvorming, 
Prosopografische bijlageop CD rom bij ‘Daniel Alaerts’.) 
316

 Deze familie is niet teruggevonden tussen de Vlaamse adellijke families tussen 1350 en 1500. De titel is 
waarschijnlijk ook niet door Cornelis Gailliard toegekend, aangezien ze in de inscriptie vermeld is.   
317

 De familie Alaerts had de adellijke status van 1411 tot 1606. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.)  
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17. Koekelare 

NAAM Boudene Maijkin 

SOCIALE STATUS / 

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 18 juli 1350 

PLAATS Parochiekerk van Koekelare 

LIGGING IN DE KERK Op de zuidkant van de pilaar van het kruis van de kerk 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een metalen zerk 

INSCRIPTIE / 

HERALDIEK ‘de sable à la croix accompagné de 4 merlettes, tout d’argent’ 

AFBEELDING Boudene is afgebeeld in harnas en het schild aan de zijde, met zijn wapenzwaard.  

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°204v-205r.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 333. 
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NAAM Lion van Halewijn318 en Joosijne vander Capelle 

SOCIALE STATUS Joosijne is de dochter van Rijkaard vander Capelle (ridder)319.  

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 11 oktober 1452 en 1 maart 1452 

PLAATS  Parochiekerk van Koekelare 

LIGGING IN DE KERK In het midden van het koor, voor het hoge altaar 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een blauwe zerk 

INSCRIPTIE / 

HERALDIEK Hij brak met Nevele midden in zijn schild.  

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°205r.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 333. 

 

  

                                                           
318

 De familie van Halewijn is van 1169 tot 1560 in de bronnen terug te vinden als deel van de oudste Vlaamse adel. 
(F. Buylaert, Database Vlaamse adel.). 
319

 Rijkaard en Joosijne behoorden waarschijnlijk toe aan de familie de Visch (bijgenaamd vander Capelle). In dat 
geval droegen ze een adellijke titel. (F. Buylaert, Referentieoverzicht, p. 1314.). 
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NAAM Marten van Halewijn en … Gillis 

SOCIALE STATUS  

- Hij was schildknaap320 en zoon van Lion van Halewijn321.  

- Zij was de dochter van Jacob Gillis.  

POLITIEK Baljuw van Oostende (22 maart 1478 – 11 september 1484)322 

OVERLIJDENSDATUM 26 juni 1481 en tweede helft 15e eeuw 

PLAATS  Parochiekerk van Koekelare 

LIGGING IN DE KERK In de Onze Vrouwekapel 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een blauwe zerk 

INSCRIPTIE / 

HERALDIEK Hij brak met Nevele. Zijn vrouw: ‘de geule au saultoir d’or, accompaigné de quatre estiolles 

d’argent’ 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°205r.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 333. 

 

 

 

  

                                                           
320

 Hij krijgt de titel van ‘schildknape’ van Cornelis Gailliard.  
321

 De familie van Halewijn is van 1169 tot 1560 in de bronnen terug te vinden als deel van de oudste Vlaamse adel. 
(F. Buylaert, Database Vlaamse adel.). 
322

 M. Gachard, Inventaires, p. 404.  
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18. Koolkerke 

NAAM Jan Ghelgaert en Claeis Ghelgaert (Gailliard?) 

SOCIALE STATUS Jan en Clais zijn de zonen van ridder323 Willem Ghelgaert.  

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 3 juli 1362 en 18 april 1368 

PLAATS  O.-L.-Vrouwekerk in Koolkerke 

LIGGING IN DE KERK Eertijds als vloersteen voor de ingang van de kerk. Volgens J. De Bethune lag de 

zerk bij het Onze Vrouwe-altaar.  

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Afmeting van het fragment: 379,5 x 183,5 cm 

Doorniks kalksteen in verweerde staat.  

INSCHRIPTIE    

Er was waarschijnlijk een randtekst die voortliep op de boog van het portaal waarvan enkele letter 

bewaard bleven in gotisch letterschrift, maar die nu vrij onleesbaar zijn door de sleet:  … God . over . de 

ziele . + hier leghet … [dom]ini mccc lxii . bid …  

R. Van Belle meent de zerk te kunnen vereenzelvigen met de zerk van Jan en Nikolaas Gailliard, door J. 

Gaillaird beschreven: ‘De grafzerk is nu nog te zien voor het kerkportaal. Hij is opgesmukt met de 

beeltenis van twee mannen staande onder een rijke nisboog en hij droeg tevens vier ingelegde 

wapenschilden. Het volgende grafschrift is op de rand te lezen
324

:’ + hier leghet Jan Ghelgaert Willems 

sone die staerf up den derden dach in hoermaent anno d[omi]nu[s] m ccc lxii bid over de ziele + hier 

leghet Claeis Ghelgaert Willems sone die staerf up den xviii sten dach in aprile anno d[omi]ni mccc lxviii 

bid over de ziele. 

HERALDIEK Volgens Ronald Van Belle: ‘in goud drie korenschoven van sabel, twee , één’ en ‘van keel 

getralied van goud bezaaid met korenschoven van zelfde’ 

AFBEELDING De afbeelding bestaat waarschijnlijk de beeltenis van twee personen. Ze staan beiden 

onder een portaal. In een centrale nis kunnen we Abraham onderscheiden die de ziel van de overledene, 

in de vorm van een kleine mensenfiguur, in de schoot houdt.  

BESCHRIJVING  / 

 

 

                                                           
323

 Cornelis Gailliard gebruikte de formulering ‘filius mer’.  
324

 R. Van Belle, Vlakke grafmonumenten, pp. 320-322 (Koo. 1). 
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BRONVERMELDING  

OBB, Historisch Fonds, ms. 599: Notities James Weale (nr. 69: Koolkerke). 

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°226r.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 371. 

R. Van Belle, Vlakke grafmonumenten en memorietaferelen met persoonsafbeeldingen in West-

Vlaanderen: een inventaris, funeraire symboliek en overzicht van het kostuum, Brugge, Van de Wiele, 

2006, pp. 320-322 (Koo. 1). 
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19. Koolskamp 

NAAM Lodewijk (‘Loijs’) van Lichtervelde en Beatrix Tollenare325 

SOCIALE STATUS Heer van Koolskamp326 

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 10 januari 1375 en 6 december 1374 

PLAATS  Parochiekerk van Koolskamp 

LIGGING IN DE KERK In de Onze Vrouwekapel aan de noordzijde van het koor 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Afmeting: 288 x 154 cm 

Een stenen tombe, uitgehouwen uit Doornikse steen 

INSCRIPTIE  

Volgens Cornelis Gaillard: Hier licht loijs van Lichtervelde, heere van Coolscamp, obiit 1375, den 10 

lauwe; en[de] mevrau Beatrix Tollenaere, obiit 1374, den 6 decemb[er]. 

Volgens Jacques Le Boucq: Hier leghet Loijs van Lichtervelde heere van Coolscamp die staerf int jaer 

1375 en 10sten dach in lauwaet bidt god over de ziele. + Hier leghet mijnvrauwe Beatris Tollenare Loijs 

wijf Van Lichtervelde de heere van Coolscamp die staerf int jaer 1374 den 6 sten dach van december. 

Volgens L. Devliegher: Hier… vrauwe Beatrise Toolnaers Louis wijf van Lichtervelde heere van Colscamp 

die staerf int jaer M CCC lxxiiii den … dach van december. Hier leghet Louis van Lichtervelde heere van 

Colscamp die staerf int jaer M CCC lxxv den xsten dach in lauwmaent. Bid gode over de zielen. 

HERALDIEK Beatrix: ‘d’or a 6 chatteaulx de geule’, haar kwartieren zijn: Tollenare, Bonijn, Ysegem, Berge 

van Handsame (met de ringen). Lodewijk’ kwartieren zijn: Lichtervelde, Gramsberge, Heule, Praet, Rode, 

Heile (met de merletten), Straten, Weldene (gekarteleerd met de wapenen van Ieper).  

AFBEELDING Lodewijk is afgebeeld in harnas met bannieren tussen zijn armen. 

BESCHRIJVING  / 

 
BRONVERMELDING  
KBR, Fonds Merghelinck, ms. 34:  wapenheraut J. Le Boucq, Epitaphier des Flandres, Pays Bas & Nord de 

la Flandre, f°43v en f°44r  

                                                           
325

 Familie de Tollenare was adel van 1381 (misschien al van 1340) tot en met 1503. (F. Buylaert, Database Vlaamse 
adel.). Of Beatrix een adellijke titel droeg, is niet geweten.  
326

 De familie van Lichtervelde was van ca. 1200 (met zekerheid vanaf 1347) tot 1530 een deel van de adel.  Ze 
waren ook de heren van Koolskamp. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.). 
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UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°205v.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 334. 

L. Devliegher, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen: Beeld van het kunstbezit, DEEL 1: inleiding tot 

een inventarisatie, Tielt, Lannoo, 1966, pp. 80-81.  
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NAAM Jacob van Lichtervelde 

SOCIALE STATUS ‘Ruddere’ en heer van Koolskamp, Ardooie en Assebroek327 

POLITIEK  

- Baljuw van Kortrijk (29 januari 1391 – 10 mei 1395)328 

- Soeverein baljuw van Vlaanderen (9 februari 1396 – 9 januari 1402 en 1 oktober 1403 – 11 

augustus 1404)329 

OVERLIJDENSDATUM 31 maart 1431  

PLAATS  Parochiekerk van Koolskamp 

LIGGING IN DE KERK In de Sint-Janskapel op de zuidzijde van het koor 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Afmeting: 144 x 257 cm.  

Een blauwe tombe 

INSCRIPTIE  

Volgens Cornelis Gaillard: ‘Miserere mei eca. Hier licht begraeven Jacob van Lichtervelde, ruddere, heere 

van Coolscamp, Hardoije ende van Assebrouck, bailliu en[de] commissaris om de weten te vermaecken 

van Vlaenderen, obiit 1431, den laetsten dach van maert. 

Volgens L. Devliegher: Hier leicht Jacob van Lichterveld, rudder, heere van Coolscamp van Hordoye ende 

van Aessebrouc, die staerf in jaer ons heeren MCCCC ende een ende dertich den lesten dach [van 

maerte]. Miserere mei deus secundum magnam Misericordiam tuam Et secundum multitudinem 

miserationum tuarum dele iniquitatem [meam. Quoniam] tibi soli peccavi.  

HERALDIEK Op drie zijden staan volgende wapenschilden: (zuidkant) Lichtervelde, Grimbergen, Rode, 

Straten, Winkele, Beernem, Duffele, Poelvoorde (oostkant) Ardooie, Koolskamp, Assebroek, (noordkant) 

Borgneval, Assebroek, Moerkerke, Quesnoy, Halewjn, Ha[me]ide, Schoorisse, Gistel.  

AFBEELDING In het midden van de zerk ligt Jakob van Lichtervelde in harnas. Aan zijn ene zijde heeft hij 

zijn wimpel bij, aan zijn andere zijde zijn zijn helm (met zwaan als helmteken) en schild weergegeven. 

Zijn voeten rusten op een leeuw. Boven zijn hoofd neemt Abraham zijn ziel in ontvangst. Oorspronkelijk 

was onderaan het Laatste Oordeel met Maria en Johannes afgebeeld. Aan het hoofdeinde staat 

waarschijnlijk de kroning van Maria. Op de rand staat de inscriptie en het aanvangvers van een psalm.  

BESCHRIJVING  / 

 

 

                                                           
327

 De familie van Lichtervelde was van ca. 1200 (met zekerheid vanaf 1347) tot 1530 een deel van de adel. Ze 
waren ook de heren van Koolskamp.  (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.). 
328

 M. Gachard, Inventaires, p. 366. H. Nowé, Les baillis comtaux de Flandre, p. 397. En J.Van Rompaey, Het 

grafelijk baljuwsambt, p. 631.  
329

 M. Gachard, Inventaires, p. 345. En J. Van Rompaey, Het grafelijk baljuwsambt, p. 614.  
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BRONVERMELDING  

KBR, Fonds Merghelinck, ms. 34:  wapenheraut J. Le Boucq, Epitaphier des Flandres, Pays Bas & Nord de 

la Flandre, f°43 v.  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°205v-206r.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, pp. 334-335. 

L. Devliegher, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen: Beeld van het kunstbezit, DEEL 1: inleiding tot 

een inventarisatie, Tielt, Lannoo, 1966, pp. 80-81.  
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20. Lapscheure 

NAAM Anoniem 

SOCIALE STATUS Geestelijke, priester 

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM ca. 1360-1380 

PLAATS  Parochiekerk van Lapscheure 

LIGGING IN DE KERK / 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Afmeting niet bepaald. 

Doorniks kalksteen met sporen van opzettelijke vernieling; enkel de benedenhelft bleef bewaard. Het 

inlegwerk van koper met het grafschrift gingen verloren. 

INSCRIPTIE /  

HERALDIEK / 

AFBEELDING Een priester in misgewaad staat onder een gotisch baldakijn dat geschraagd wordt door 

twee kolommen. Het grafschrift stond op een vrij smalle koperen band die op de hoeken doorbroken 

was door vierlobben. 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

R. Van Belle, Vlakke grafmonumenten en memorietaferelen met persoonsafbeeldingen in West-

Vlaanderen: een inventaris, funeraire symboliek en overzicht van het kostuum, Brugge, Van de Wiele, 

2006, p. 333 (Lap. 1).  
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21. Leffinge 

NAAM Saladin van Gistel en … Costere 

SOCIALE STATUS  

- ‘Noble homme’330 

- Bastaardzoon van Jan van Gistel331, de heer van Gistel, Ingelmunster, Reijgersvliet, Harnes en 

Maubraij. 

- De vrouw die bij hem begraven ligt is de dochter van Jan Costere (zoon van Luc Costere)332.  

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 22 december 1482 en tweede helft 15e eeuw 

PLAATS Parochiekerk van Leffinge 

LIGGING IN DE KERK In het koor voor het hoge altaar 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een blauwe zerk met ingelegd metaal 

INSCRIPTIE  

Gij gist noble homme Saladin de Ghistelle, fils batard de tres haut et tres puissant s[egnieu]r, monsier 

Jan, s[egnieu]r de Ghistelle, Inghelmunster, Reijghersvliet, Harnes, et de Maubraij, qui trespassa l’an 

1482, le 22 de decembre, et de damle … fille de Jan, f[iliu]s Lucx Costere. 

HERALDIEK / 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°168r-168v. 

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 261.  

                                                           
330

 De familie van Gistel was deel van de adel van ca. 1100 tot 1563. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.) 
331

 Schepen van het Brugse Vrije (1481) (A. Ramandt, Open Beta Schepenlijst.). Baljuw van Veurne (29 mei 1486 – 8 
maart 1488) (M. Gachard, Inventaires, p.380.).  
332

 De familie de Costere behoorde tot de adel tussen 1422 en 1502. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.) 
Desondanks staan hier bij de familieleden geen adellijke titels vermeld in het grafschrift.  
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NAAM Perceval van Gistel 

SOCIALE STATUS Heer van Gistel333 

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 14 januari 1486 

PLAATS  Parochiekerk van Leffinge 

LIGGING IN DE KERK In het koor voor het hoge altaar 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een witte zerk, ingelegd met metaal 

INSCRIPTIE  

Hic jacet dominus Perceval s[egnieu]r de Ghistelle, p[res]b[ite]r, qui obiit 1486, die 14 januarii. 

HERALDIEK / 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°168v.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 261. 

 

 

 

  

                                                           
333

 De familie van Gistel was deel van de adel van ca. 1100 tot 1563. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.) 
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22. Leke 

NAAM Wouter Portenare en Cornelie Bossaert (?) 

SOCIALE STATUS Wouter was de zoon van Jan Portenare en Cornelie de dochter van Joris Bossaert.  

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM (18 november) 15e eeuw en (26 ?) 15e eeuw  

PLAATS  Sint-Niklaaskerk in Leke  

LIGGING IN DE KERK Op het kerkhof  

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Afmeting: 98 x 63 cm 

Blauwsteen 

INSCRIPTIE  

Hier leghet Wouter f[ili] Jans Portenare / die staerf int jaer MCCCC … den XVIIJ dach in / November bid 

over de ziele. / Hier leghet Cornelie f[ilia] Joris (Bossaert?) / Wouter f[ili] Jans Portenare wyf die staerf 

int jaer / MCCCC … de(n) XXVI dach in …ber’.  

HERALDIEK / 

AFBEELDING Engel met twee wapenschilden.  

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

OBB, Historisch Fonds, ms. 599: Notities James Weale (nr. 220: Leke). 

R. Van Belle, Vlakke grafmonumenten en memorietaferelen met persoonsafbeeldingen in West-

Vlaanderen: een inventaris, funeraire symboliek en overzicht van het kostuum, Brugge, Van de Wiele, 

2006, pp. 337-338 (Lek. 1 XX). 
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23. Lichtervelde 

NAAM Jan van Heule 

SOCIALE STATUS  

- Schildknaap334.  

- Heer van Lichtervelde, van Oosthove te Werveke, van Verbois en van Tannaij335.  

- Volgens Gailiard zoon van ridder (‘filius mer’) Rogier van Heule, heer van Heule336.  

POLITIEK Raadsheer en kamerling van de hertog van Bourgondië, graaf van Vlaanderen337. 

OVERLIJDENSDATUM 19 september 1480 

PLAATS  Parochiekerk van Lichtervelde 

LIGGING IN DE KERK In het midden van het koor 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een blauwe zerk met metaal 

INSCRIPTIE / 

HERALDIEK in het midden van de zerk is het wapen van Heule met het timbre van Lichtervelde, op het 

hoofdeinde het wapen van Heule en Nevele, op de linkerkant het wapen van Nevele en Lichtervelde en 

op het voeteinde is het wapen van Heule gekarteleerd met dat van Nevele. 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°206v-207r.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, pp. 336-337.  

                                                           
334

 Titel toegekend door Cornelis Gailliard.  
335

 De oorspronkelijke familie van Heule was sinds ca. 1350 verdwenen. Jan en Rogier zijn wellicht lid van de familie 
Boetelin (bijgenaamd van Heule), de afstammelingen van de familie van Heule. (F. Buylaert, Referentieoverzicht, 
pp. 156-158 .). In dat geval dragen ze hier hun rechtmatige titels.  
336

 F. Buylaert, Referentieoverzicht, pp. 152-153. 
337

 Deze informatie is ontleend aan Cornelis Gailliard.  
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24. Lissewege 

NAAM Joos van Wulfsberge338 en Ampleunie van Lissewege339 

SOCIALE STATUS Ampleunie is de dochter van Jacob van Lissewege.  

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 14 april 1381 en 15 juni 1377 

PLAATS  Parochiekerk van Lissewege 

LIGGING IN DE KERK In het koor 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING / 

INSCRIPTIE / 

HERALDIEK / 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°214r.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 349. 

 

  

                                                           
338

 Van de familie van Wulfsberge krijgen sommige leden de vermelding van een adellijke titel tussen 1407 en 
1476. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.). Dit blijkt niet het geval bij Joos.  
339

 In de 13
e
 eeuw had de familie van Lissewege nog de adelstand. In de 14

e
 eeuw komen er geen familieleden 

meer voor met adellijke titels. Ze zijn wel verwant met andere adellijke families, zoals Reifin en (zoals hier) van 
Wulfsberge. (F. Buylaert, Referentieoverzicht, p. 787.). 
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NAAM Joos van Wulfsberge340 en Lijsbette van Wulfsberge 

SOCIALE STATUS  

- Hij is de zoon van Lodewijk van Wulfsberge en Lijsbette is zijn dochter. 

- Lijsbette was getrouwd met Wouter van Caloen.  

POLITIEK  

- Baljuw van Blankenberge en Oostende (7 augustus 1414 – 28 september 1414)341 

- Schepen van Brugge (1436-1437)342 

OVERLIJDENSDATUM 1438 en 6 februari 1414 

PLAATS Parochiekerk van Lissewege 

LIGGING IN DE KERK / 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING / 

INSCRIPTIE / 

HERALDIEK / 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°214r.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 349. 

  

                                                           
340

 Van de familie van Wulfsberge krijgen sommige leden de vermelding van een adellijke titel tussen 1407 en 
1476. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.). Bij deze leden is dit hier niet het geval.  
341

 J. Van Rompaey, Het grafelijk baljuwsambt, p. 619. 
342

 J. Dumolyn, De Brugse opstand van 1436-1438, p. 176.  
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NAAM Lodewijk (‘Loijs’) van Wulfsberge en Agnete Bradericx 

SOCIALE STATUS  

- Lodewijk wordt door Gailliard ‘mer’ of ridder343 genoemd.  

- Agnete is de dochter van Jacob Bradericx344.  

POLITIEK Schepen van het Brugse Vrije (1415-1419)345, waaronder burgemeester van schepenen 

(1418)346 

OVERLIJDENSDATUM 2 juni 1436 en 13 januari 1415 

PLAATS  Parochiekerk van Lissewege 

LIGGING IN DE KERK / 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING / 

INSCRIPTIE / 

HERALDIEK / 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°214r.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 349. 

 

  

                                                           
343

 Van de familie van Wulfsberge krijgen sommige leden de vermelding van een adellijke titel tussen 1407 en 
1476. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.). 
344

 De familie Braderic maakte tussen 1358 en 1476 deel uit van de adel. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.). 
Jacob en Agnete krijgen hier van Cornelis Gailliard echter geen adellijke titels mee.  
345

 F. Priem, Précies analytique, pp. 96-98 . En A. Ramandt, Open Beta Schepenlijst.  
346

 F. Priem, Précies analytique, p. 98.  
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NAAM Roeland van Buekenare347 en zijn vrouw Anna …  

SOCIALE STATUS Roeland was de zoon van Jan van Buekenare348.  

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 1 april (1e helft) 15e eeuw en 20 oktober 1416 

PLAATS  Parochiekerk van Lissewege 

LIGGING IN DE KERK / 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING / 

INSCRIPTIE / 

HERALDIEK / 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°214v.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 349.  

 

 

 

  

                                                           
347

 Beide mannen, zowel Roeland als zijn vader Jan, zijn lid van de adellijke familie van Beukemare. (F. Buylaert, 
Referentieoverzicht, pp. 117-121.). Ze krijgen echter zelf geen adellijke titels in de toegeschreven.   
348

 Schepen van het Brugse Vrije (1420-1440) (F. Priem, Précies analytique, pp. 100-119. En A. Ramandt, Open Beta 

Schepenlijst.)  
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25. Loppem 

NAAM Rogier van Steelant en zijn vrouw Helzoete Porin 

SOCIALE STATUS   

- Rogier is ridder349.  

- Hij is de zoon van ‘mijnheere’ Jan van Steelant350.  

- Helzoete is de dochter van Gaultier Porin. 

POLITIEK Schepen van het Brugse Vrije (1372-1377)351 

OVERLIJDENSDATUM Augustus 1381 en 1413352 

PLAATS  Parochiekerk van Loppem 

LIGGING IN DE KERK Een klein kapelletje op de zuidzijde van de voorkerk 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een blauwe zerk 

INSCRIPTIE / 

HERALDIEK / 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°195v.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 315. 

  

                                                           
349

 De familie van Steenlant behoorde in de categorie van oudste Vlaamse adel. Ze mochten zichzelf de adellijke 
titel toekennen in de periode 1193-1568. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.) 
350

 Schepen van het Brugse Vrije (1339-1357) (F. Priem, Précies analytique, pp. 49-61. En A. Ramandt, Open Beta 

Schepenlijst.) 
351

 F. Priem, Précies analytique, pp. 70-73. En A. Ramandt, Open Beta Schepenlijst. 
352

 J.-J. Gailliard, Bruges et le franc, deel 1, p.117.  
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NAAM Jacob van Aartrijke 

SOCIALE STATUS Heer van Aartrijke353 

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 3 september 1400 

PLAATS  Parochiekerk van Loppem 

LIGGING IN DE KERK Voor het doksaal 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een blauwe zerk 

INSCRIPTIE / 

HERALDIEK Hij brak met een rode rand.  

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°195v.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 316. 

 

 

  

                                                           
353

 In beide kopieën van het werk van C. Gailliard komt deze titel voor. Het is niet duidelijk of de titel in het 
grafschrift vermeld werd of dat hij toegekend werd door Cornelis Gailliard. Wel is geweten dat de familie van 
Aartrijke deel uitmaakte van de adel tussen 1410 en 1485. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.) 
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NAAM Amand van Aartrijke en zijn vrouw Anna Vleeschauwers en Adriaen van Aartrijke  

SOCIALE STATUS   

- Amand was de zoon van de heer van Tillegem354 en van de dochter van de heren van Maldegem.  

- Adriaen is de zoon van Amand.  

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 1e helft 15e eeuw, 1e helft 15e eeuw en 6 december 1450 

PLAATS  Parochiekerk van Loppem 

LIGGING IN DE KERK Bij het doksaal 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een witte zerk 

INSCRIPTIE / 

HERALDIEK Amand brak met Maldegem. Adriaen brak met het wapen van zijn moeder. 

AFBEELDING Amand is afgebeeld in harnas.  

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°195v 

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, pp. 315-316. 

 

  

                                                           
354

 De familie van Aartrijke waren de heren van Tillegem. (F. Buylaert, Referentieoverzicht, p. 9). De familie van 
Aartrijke maakte deel uit van de adel tussen 1410 en 1485. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.) 
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26. Maldegem 

NAAM Filip van Maldegem en zijn vrouw Sibilla van Borselen 

SOCIALE STATUS  

- Filip is ridder en heer van Maldegem355.  

- Sibilla is vrouwe van Pepeghem356. 

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 14 augustus 1373 en 18 oktober (Sint-Lukas) 1352 

PLAATS Parochiekerk van Maldegem 

LIGGING IN DE KERK In het hoge koor, recht voor het hoge altaar 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een blauwe zerk, ingelegd met metaal 

INSCRIPTIE  

Hic jacet d[omi]nus Philippus de Maldeghem, miles, qui obiit quarta decima die mensis augusti, anno 

1373. Hic jacet domicella Sibilla de Borsele, d[omi]na de Pepeghem, uxor quondam d[omi]ni Philippi de 

Maldeghem, que obiit 1352, die sancti Lucae. 

HERALDIEK Sibilla: ‘de sable à la face d’argent’, Moerkerke, Praet, Borsele en een schild met 6 gulden 

besanten. Filip: Maldegem, een gulden kruis, Vleerschauwere, ‘een gulden leeuw met een bende 

daarover’.  

AFBEELDING Een man, in volledige wapenuitrusting (harnas, schild en helm) is naast een vrouwenfiguur 

afgebeeld.  

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°208v-209r.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 340.  

                                                           
355

 De familie van Maldegem maakte deel uit van de oudste adel en de leden kregen adellijke titels tussen ca. 1200 
en 1572. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.) 
356

 De vrouwelijke leden van de familie van Borselen mochten zich van 1362 tot en met 1507 van adel heten. (F. 
Buylaert, Database Vlaamse adel.). Sibilla leefde echter voor deze periode. Het is niet duidelijk of zij nu weldegelijk 
van adel was, of dat ze de vermelding meekreeg van bijvoorbeeld Cornelis Gailliard.   
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NAAM Jan van Maldegem en Florens van Maldegem 

SOCIALE STATUS Kinderen van Filip van Maldegem357 en zijn vrouw Sibilla van Borselen.  

POLITIEK Schepen van het Brugse Vrije (1391)358 

OVERLIJDENSDATUM 27 juni 1396 en 10 november 1374 

PLAATS  Parochiekerk van Maldegem 

LIGGING IN DE KERK In de Onze Vrouwekapel aan de noordzijde van de kerk, voor een altaar 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een oude witte zerk 

INSCRIPTIE / 

HERALDIEK Ze braken in het midden met hun moeders wapen op het kruis.  

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  Er lagen nog andere mensen onder dezelfde zerk, maar die inscripties zijn afgesleten.  

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°211r.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 343. 

 

  

                                                           
357

 De familie van Maldegem maakte deel uit van de oudste adel en de leden kregen adellijke titels tussen ca. 1200 
en 1572. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.). Filip droeg een adellijke titel (zie dit repertorium, p. 105.). 
358

 F. Priem, Précies analytique, p. 77. En A. Ramandt, Open Beta Schepenlijst.   



Sociale differentiatie in de begrafeniscultuur van laatmiddeleeuwse elites in het Brugse Vrije (1350-1500) 

177 
 

NAAM Roeland van Uutkerke en zijn vrouw Anne van Comene 

SOCIALE STATUS  

- ‘Edele ende moghende heere’ en ‘mer’359. 

- lid van de orde van het Gulden Vlies360 

- Heer van Hemsrode, Heestert en Hoijenburg.  

- Anne was vrouwe van Hemsrode en Heestert361.  

POLITIEK  

- Raadsheer en kamerling van de hertogen van Bourgondië, graven van Vlaanderen362.  

- Kapitein van Sluis363.  

OVERLIJDENSDATUM 22 april 1442 en (eerste helft) 15e eeuw  

PLAATS  Parochiekerk van Maldegem 

LIGGING IN DE KERK In de zuidkapel, naast het koor. 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een grote blauwe zerk of tombe 

INSCRIPTIE  

Volgens Cornelis Gailliard: Edele ende moghen[de] heere mer Roelandt van Uutkercke, ruddere en[de] 

medebroeder van[den] Gulde Vliese ons gheduchs heeren s’hertoghen van Bourgoignen, grave van 

Vlaenderen, heere van Hemstrode, Heersteert ende van der Hoijenbourg, raed en[de] camerlinck ons 

gheduchs heeren voors., die staer an° 1442, den 22 april; ende edele ende moghende vrau anne van 

Comene, ghesellenede van mer Roeland van Uutkercke voors.; die starf 14., vrau van …, van Hemstrode 

ende Heestert. 

Volgens Jacques Le Boucq: Hier licht begraven mer Roelant van Huutkercke, ridder, was heere van 

Heestert, vanden Heybroeck ende van Heemsroden broeder vanden oordiien .. in gheduchte heeren 

shertoghem van Bourgoigne ende van Brabant int Rand ende carmelins die staerf up sent foris avont 7n 

april int jaer 1442 bidt over zijn ziele. Hier leecht begraven vrouwe Anne van Comene vrouwe van 

Heestert ende van heemsrode mer Roelands van Huutkercke weduwe was die staerf int jaer ons heeren 

mil iiii°’  

HERALDIEK Janne: de geule au chevron accompaigné de trois cocquilles d’or, à la bordure d’argent 

                                                           
359

 Roeland was de laatste mannelijke telg van dit adellijk geslacht (eerste adellijke titels in 1284). (F. Buylaert, 
Referentieoverzicht, pp. 1242-1249.). 
360

 M. Boone, ‘Roland d’Uutkerke, Seigneur de Heestert et de Heemsrode’, in: R. de Smedt (ed.), Les Chevaliers de 

l’Ordre de la Toison d’or au XVe siècle, Notices bio-bibliographiques publiées sous la direction de Raphaël de Smedt, 
Kieler Werkstücke, Reihe D: Beiträge zur europaïschen Geschichte des späten Mittelalters 3, Frankfurt-am-Main, 
Lang, 1994), p. 28.  
361

 Anne maakte deel uit van de adellijke familie de la Clite (bijgenaamd de Commynes of van Comene). (F. 
Buylaert, Referentieoverzicht, pp. 281-296.) 
362

 M. Boone, ‘Roland d’Uutkerke’, p. 28. 
363

 J. Dumolyn, De Brugse opstand van 1436-1438, p. 156.  
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AFBEELDING De man is afgebeeld in harnasuitrusting en wapenrok. Hij heeft het symbool van de orde 

van het Gulden Vlies om zijn hals hangen. De vrouw draagt een mantel die vol hangt met kleine schilden 

en haar wapenschild.  

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

KBR, Fonds Merghelinck, ms. 34:  wapenheraut J. Le Boucq, Epitaphier des Flandres, Pays Bas & Nord de 

la Flandre, f°38v. 

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°211v-212r.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 344. 
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NAAM Filip van Maldegem 

SOCIALE STATUS  

- Heer van Maldegem364 

- Wordt door Gailliard ‘mer’ (ridder) genoemd.  

POLITIEK Burgemeester van schepenen van het Brugse Vrije (1477)365 

OVERLIJDENSDATUM (Brugge, ten huize van heer Charles van Halewijn366 – heer van Uitkerke, 

Buggenhout en Mesegem,  in de Ezelstraat) 29 maart 1483 

PLAATS  Parochiekerk van Maldegem 

LIGGING IN DE KERK / 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING / 

INSCRIPTIE / 

HERALDIEK / 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°209v.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 341. 

 

  

                                                           
364

 De familie van Maldegem maakte deel uit van de oudste adel en de leden kregen adellijke titels tussen ca. 1200 
en 1572. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.) 
365

 F. Priem, Précies analytique, p. 159.  
366

 Baljuw van Brugge (1mei 1482 – 20 maart 1484, 6 juli 1485 – 12 mei 1488 en 12 januari 1490 – 12 december 
1496) (M. Gachard, Inventaires, p. 360.). Baljuw van het land van Waas (15 januari 1482 – 31 juli 1485) (M. 
Gachard, Inventaires, p. 418.). 
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27. Mariakerke 

NAAM Jacob Caulle en Mar… derix 

SOCIALE STATUS / 

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 25 maart 1418 en 10 ? 1426 

PLAATS  Onze-Lieve-Vrouwe-Hemelvaartkerk in Mariakerke (Oostende) 

LIGGING IN DE KERK Voor de deur van de kerk 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Afmeting: 255 x 148 cm.  

Witsteen 

INSCRIPTIE  

Beginnende beneden links: … Jacop / Caulle die staerf int jaer M CCCC ende XVIII up den XXVste[n] dach 

in maerte / Hier leghet Mar … derix / dochter Jacops caulle wyf die staerf int / jaer MCCCC XXVI den 

Xsten dach in …’.  

HERALDIEK / 

AFBEELDING De twee afgebeelde figuren zijn gewikkeld in een lijkwade. Boven hun hoofd zijn 

spreekbanderollen weergegeven. De inscripties daarvan zijn nu onleesbaar. Op de hoeken zijn de 

gebruikelijke evangelistensymbolen en in het midden van de lange zijden zijn wapenschilden in 

vierlobben terug te vinden.  

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

OBB, Historisch Fonds, ms. 599: Notities James Weale (nr. 108: Mariakerke) 

R. Van Belle, Vlakke grafmonumenten en memorietaferelen met persoonsafbeeldingen in West-

Vlaanderen: een inventaris, funeraire symboliek en overzicht van het kostuum, Brugge, Van de Wiele, 

2006, pp. 349-350 (Mar. 2 XX). 

. 
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28. Meetkerke 

NAAM Pieter van Varsenare367 (‘Wassenare’) en zijn vrouw Margriet van Vaernewijck368 

SOCIALE STATUS Margriet is de dochter van Iwain van Vaernewijck369 

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 20 augustus 1350370 en 12 januari 1363 

PLAATS  Parochiekerk van Meetkerke 

LIGGING IN DE KERK In het koor 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING / 

INSCRIPTIE / 

HERALDIEK / 

AFBEELDING Pieter is afgebeeld in harnasuitrusting.  

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°213v.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 348. 

  

  

                                                           
367

 De familie van Varsenare was adel in de periode 1335-1489. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel. En H. Nowé, 
Les baillis comtaux de Flandre, p. 373.). 
368

 Sommige leden van de familie van Vaernewijck kregen tussen 1260 en 1502 adellijke titels mee. (F. Buylaert, 
Database Vlaamse adel.). 
369

 Baljuw van Brugge (10 nobemver 1312) (H. Nowé, Les baillis comtaux de Flandre, p. 373.).Baljuw van Sluis ( Op 9 
april 1333) (H. Nowé, Les baillis comtaux de Flandre, p. 389.). Baljuw van Aalst (20 februari 1334 – 4 juli 1336) (H. 
Nowé, Les baillis comtaux de Flandre, p. 393.).  
370

 De vrijdag na 15 augustus (Onze-Vrouwe-Halfoogst  of Maria Hemelvaart). (E.J. Strubbe en L. Voet, De 

chronologie, pp. 144-145). 
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NAAM Hendrik van Meetkerke 

SOCIALE STATUS  

- Ridder371.  

- Hij was getrouwd met een vrouw uit het geslacht vander Burse372. 

POLITIEK  

- Baljuw van Sint-Winoksbergen (mei 1309 – 2 februari 1311)373 

- Schepen van het Brugse Vrije (1311-1333)374 

OVERLIJDENSDATUM 16 juni 1376 

PLAATS  Parochiekerk van Meetkerke 

LIGGING IN DE KERK / 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING / 

INSCRIPTIE / 

HERALDIEK / 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°213v.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 348. 

 

  

                                                           
371

 De leden van de familie van Meetkerke kregen adellijke titels tussen 1362 en 1598.  (F. Buylaert, Database 
Vlaamse adel.) 
372

 Volgens J.J. Gailliard was dit Lutgarde vander Burse. (J.J. Gailliard, Bruges et le franc, deel 1, p.251.) 
373

 H. Nowé, Les baillis comtaux de Flandre, p. 402.  
374

 A. Ramandt, Open Beta Schepenlijst. Volgens F. Priem was hij schepen van het Brugse Vrije in de periode 1310-
1337. (F. Priem, Précies analytique, pp. 31-49.) 
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NAAM Anoniem (man) 

SOCIALE STATUS / 

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 6 november 1444 

PLAATS  Parochiekerk van Meetkerke 

LIGGING IN DE KERK / 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Afmeting: 135,5 x 80cm (van het fragment) 

Arduin in redelijke staat van bewaring. De linkerhelft en het onderste gedeelte gingen verloren.  

INSCRIPTIE  

+ Hier leghet M … / … / … /die staerf int jaer ons heeren als men schreef . M . CCCC . en XLIIII . den 

VIsten / dach in november.’ 

HERALDIEK / 

AFBEELDING De overledene is gewikkeld in een lijkwade en enkel het onderste gedeelte van zijn gelaat 

is zichtbaar. Zijn hoofd ligt op een kussen en hij houdt een kruis voor zijn borst. Het opschrift is in 

gotische minuskel en is terug te vinden op een tekstband. De evangelistensymbolen zijn op de hoeken 

weergegeven.  

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

R. Van Belle, Vlakke grafmonumenten en memorietaferelen met persoonsafbeeldingen in West-

Vlaanderen: een inventaris, funeraire symboliek en overzicht van het kostuum, Brugge, Van de Wiele, 

2006, p. 350 (Mee. 1). 
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29. Merkem 

NAAM Coolaert van Moerkerke en zijn vrouw Cathelijne Belle  

SOCIALE STATUS  

- Coolaert is ridder en heer van Merkem375.  

- Cathelijne is de dochter van Jacob Belle376.  

POLITIEK Schepen van het Brugse Vrije (1420-1439)377, waaronder burgemeester van schepenen (1421, 

1422, 1425, 1427, 1433 en 1439)378 

OVERLIJDENSDATUM 6 oktober 1453 en 6 april 1423 

PLAATS  Parochiekerk van Merkem 

LIGGING IN DE KERK In het midden van het koor 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een grote blauwe tombe 

INSCRIPTIE / 

HERALDIEK Coolaert: Moerkerke gekarteleerd met een ‘schac van zelve rende azur’. Cathelijne: brak 

met ‘den rooden baston over de bellen’ 

AFBEELDING Coolaert is afgebeeld in harnas, met een groot schild aan zijn zijde.  

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°156r.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 239.  

  

                                                           
375

 De familie van Moerkerke is van 1295 tot en met 1598 van adel. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel. En A. 
Ramandt, Open Beta Schepenlijst.).  
376

 Familie van Belle maakte van 1302-1572 deel uit van de adel. Ze waren vooral in de politiek in Ieper actief. (F. 
Buylaert, Database Vlaamse adel.). 
377

 F. Priem, Précies analytique, pp. 101-117. En A. Ramandt, Open Beta Schepenlijst. 
378

 F. Priem, Précies analytique, pp. 101-117. En A. Ramandt, Open Beta Schepenlijst. 
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NAAM Josijne van Moerkerke 

SOCIALE STATUS  

- Erfachtige vrouw van Merkem379 

- Dochter van Coolaert van Moerkerke. 

- Weduwe van Adriaen Vilain380, heer van Sint-Janssteen, voogd van Themse, schout en collateur 

van Assenede, heer van Liekerke en van Sint-Amans-Basserode, raadsheer en kamerling van de 

hertog van Bourgondië, graaf van Vlaanderen. (gestorven te Mechelen) 

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 18 september 1464 

PLAATS  Parochiekerk van Merkem 

LIGGING IN DE KERK In het midden van het koor, voor de tombe van Coolaert van Moerkerke 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een zerk met inlegwerk in een metaal.  

INSCRIPTIE / 

HERALDIEK / 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°156r.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, pp. 239-240.  

  

                                                           
379

 Zo wordt ze door Gailliard betiteld. De familie van Moerkerke is van 1295 tot en met 1598 van adel. (F. Buylaert, 
Database Vlaamse adel.). F. Buylaert, Referentieoverzicht, pp. 884-886. 
380

 De familie Vilain was een hoogadelllijke familie. (F. Buylaert, Referentieoverzicht, pp. 1278-1302). Ook Adriaen 
Vilain, heer van Sint-Jans-ten-Steene en voogd van Temse, behoorde tot deze familie.  
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30. Middelburg-in-Vlaanderen 

NAAM Pieter Bladelinc en zijn vrouw Margareta vande Vagheviere381 

SOCIALE STATUS  

- Ridder382 

- eerste heer en stichter van Middelburg-in-Vlaanderen.  

POLITIEK  

- Raadsheer, kamerling en hofmeester 

- Tresorier-generaal (vanaf 1444) van prins Filips de goede, de hertog van Bourgondië, graaf van 

Vlaanderen. 

OVERLIJDENSDATUM 8 april 1472 en (tweede helft) 15e eeuw 

PLAATS  Parochiekerk van Middelburg 

LIGGING IN DE KERK In de canesie aan het koor 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een verheven tombe   

INSCRIPTIE  

Chy gist messire Pier de Blandelin, [chevalier], s[egnieu]r de Mildebourg, conseillier et m[aist]re dhostel 

a mons[ieu]r le duc de Bourg[oig]ne, de Brabant et comte de Flandres, thresorier de l’ordre de la 

Thoison d’or, fondateur de ceste ville et de ceste eglise avec les prebendes canoniales qui tresp[assa] 

l’an 1472, le 8 d’avril apres Pasques. 

HERALDIEK / 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

KBR, Fonds Merghelinck, ms. 34:  wapenheraut J. Le Boucq, Epitaphier des Flandres, Pays Bas & Nord de 

la Flandre, f° 256. 

                                                           
381

 Dochter van een rijke Brugse familie (W. De Clerq, J. Dumolyn en J. Haemers, ‘“Vivre noblement”, p. 5.) 
382

 Pieter Bladelinc is afkomstig van een rijke maar niet-adellijke familie. Door zijn professioneel leven in dienst van 
Filips de Goede (hij stond onder meer aan Filips zijde in opstand in Brugge in 1436 en fungeerde als machtsfactor 
tussen de grafelijke overheid en de inwoners van Brugge) werd hij tussen 1468 en 1470 geridderd. Hij beschreef 
zichzelf in zijn testament als ‘ridder, heer van Middelburg in Vlaanderen, raadsman en hofmeester van de hertog 
van Bourgondië, graaf van Vlaanderen’. (W. De Clerq, J. Dumolyn en J. Haemers, ‘“Vivre noblement”, pp. 5-6.) 
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UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°218v.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 358.  
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NAAM Raymond Foucart383 

SOCIALE STATUS  

- Schildknaap (‘escuier’)  

- Heer van Aubigny en Saint Quintin 

POLITIEK  

- Raymond Foucart is een inwoner van het koninkrijk Schotland.  

- Hij was een voormalig soldaat onder de Franse koning en raadgever en kamerheer van de 

koning.  

- Baljuw van het graafschap Berry, kapitein van een grote orde.  

OVERLIJDENSDATUM 24 september 1488 

PLAATS  Parochiekerk van Middelburg  

LIGGING IN DE KERK In de voorkerk 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING / 

INSCHRIPTIE   

Gist Raymonet Foucart, natyf du royaulme d’Escosse, jadis home d’armes des ordonnances du roy de 

France soubs la charge de Berault Stuart, escuier et sr d’Aubigny et de St Quintin en la Marce, conseillier 

et cambrelan du Roy nre sire et son bailly de la duchée et pais de Berry et capitaine de cent lances de ses 

grandes ordonnances, qui fut tué et mis a mort en donnant l’assault au chasteau de Middelbourch, 

1488, le 24 de septembre. 

HERALDIEK / 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING Hij werd gedood bij een aanval op het kasteel van Middelburg op 24 september 1488.  

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°218v.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 359. 

 

  

                                                           
383

 We zijn er niet in geslaagd de sociale en politieke status van deze persoon te verifiëren. Zijn titels en functies 
zijn in zijn grafschrift weergegeven en dus naar alle waarschijnlijkheid niet door Cornelis Gailliard aan hem 
toegeschreven.  
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31. Middelkerke 

NAAM Anoniem (Jacob … en Margriet …) 

SOCIALE STATUS / 

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM waarschijnlijk 15e eeuw  

PLAATS  Parochiekerk van Middelkerke 

LIGGING IN DE KERK / 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Afmeting is niet bekend.  

Volgens James Weale blauwsteen, maar waarschijnlijk Doorniks kalksteen.  

INSCRIPTIE  

… are die staerf … XVIII up Sint Jans dach / … Margriete Jan f[ilius] Jacoops wyf was … 

HERALDIEK / 

AFBEELDING Man en vrouw zijn elk gewikkeld in een lijkwade. Aan de voeten van de vrouw zijn twee 

meisjes afgebeeld.  

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

OBB, Historisch Fonds, ms. 599: Notities James Weale (nr. 111: Middelkerke, f°1) 

R. Van Belle, Vlakke grafmonumenten en memorietaferelen met persoonsafbeeldingen in West-

Vlaanderen: een inventaris, funeraire symboliek en overzicht van het kostuum, Brugge, Van de Wiele, 

2006, p. 351 (Mid. 1 XX).  
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32. Moerkerke 

NAAM Lodewijk (‘Loijs’) van Moerkerke 

SOCIALE STATUS Zoon van de heren van Vlaanderen384 

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 14 december 1391 

PLAATS  Parochiekerk van Moerkerke 

LIGGING IN DE KERK In het koor 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een zerk met inlegwerk in metaal 

INSCRIPTIE / 

HERALDIEK Zijn moeder was van het geslacht van Diksmuide of Habarts. De volgende schilden staan op 

de zerk: Praet, Poeke, Moerkerke (gebroken met Cortrozijn385), Varsenare (of Straten), op de linkerzijde: 

Melun (gecarteleerd met Anthoin), Gistel (gebroken met drie zilveren kruisen ancré), Schoorisse, Gistel 

(gebroken met een gulden lambeaux), en Cortrozijn.  

AFBEELDING een triomfante persoon, in het harnas 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°224v.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 369 

  

                                                           
384

De familie van Vlaanderen waren vanaf 1379 de heren van Praat en Woestijne. De voorlopige stand van het 
onderzoek wijst er echter op dat de familie van Praat (bijgenaamd van Moerkerke) waarschijnlijk niet dezelfde 
familie betrof als de familie van Vlaanderen. (F. Buylaert, Referentieoverzicht, pp. 1016-1017). Deze Lodewijk van 
Moerkerke was waarschijnlijk een telg uit de adellijke familie van Vlaanderen.  
385

 De familie de Courtroisin was in de 14
e
 eeuw en de eerste helft van de 15

e
 eeuw een adellijke familie. (F. 

Buylaert, Referentieoverzicht, pp. 314-319.). 
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NAAM Frank van Moerkerke en zijn zoon Frank van Moerkerke386 

SOCIALE STATUS / 

POLITIEK Frank van Moerkerke (de zoon) was schepen van het Brugse Vrije (1420-1431)387 

OVERLIJDENSDATUM 8 december 1398 en 25 september 1431 

PLAATS  Parochiekerk van Moerkerke 

LIGGING IN DE KERK Aan de noordzijde van de tombe van Lodewijk van Moerkerke en Jacquelijn van 

Esene, voor het hoge altaar.  

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING / 

INSCRIPTIE  

Ghy gist Franchois de Moerkerke, fils de Franchois, qui trespassa l’an 1398, le 8 de december. Pries 

po[u]r s’ame. Gy gist Francois de Moerkercke, fils de Franchois, qui trespassa l’an 1431, le 25 de 

septembre.’ 

HERALDIEK ‘d’or au sautoir de gueules, chargé de cinq coquilles d’argent’ 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

KBR, Fonds Merghelinck, ms. 34:  wapenheraut J. Le Boucq, Epitaphier des Flandres, Pays Bas & Nord de 

la Flandre, f°31r. 

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°225r.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 370. 

 

 

  

                                                           
386

 De familie van Moerkerke is van 1295 tot en met 1598 van adel. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.). Hier 
worden geen adellijke titels vermeld.  
387

 F. Priem, Précies analytique, pp. 100-112. En A. Ramandt, Open Beta Schepenlijst. 
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NAAM Lodewijk van Praet en zijn vrouw Jacquelijn van Essene 

SOCIALE STATUS  

- Ridder388.  

- Heer van Moerkerke en Merwede.  

- Zijn vrouw was de dochter van heer389 Monfrant van Essene390. 

POLITIEK  

- Raadsheer en kamerling van de heren hertogen van Bourgondië, graven van Vlaanderen.  

- Kapitein in Holland.391 

- Baljuw van Kortrijk (21 december 1413 – 17 september 1414)392 

- Schepen van het Brugse Vrije (1407 en 1414-1418)393, waaronder burgemeester van schepenen 

(1407)394 

OVERLIJDENSDATUM 7 september 1440 en 5 januari 1451 

PLAATS  Parochiekerk van Moerkerke 

LIGGING IN DE KERK In het midden van het koor 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een grote tombe van blauwe steen 

INSCRIPTIE  

Chi gist messire Loijs de Praet s[egnieu]r de Merrewede et de Moerkercke conseillier et chambellain de 

monsiers le duc de Bourgoigne comte te Flandres qui trespassa l’an 1440 la 7 de septembre et dame 

Jacqueline fille de messire Montfrant de Essene cher espeuse dudit messire Loijs laquelle trespassa l’an 

1451 le 5 de janvier pries pour leurs ames. 

HERALDIEK Jacquelijn: ‘de sable au chevron d’or’  

AFBEELDING Lodewijn is afgebeeld met harnas en wapenrok.  

BESCHRIJVING  / 

 

 

 
                                                           
388

 Gailliard betitelt hem als ‘mer’. De familie van Moerkerke is van 1295 tot en met 1598 van adel. (F. Buylaert, 
Database Vlaamse adel.). (A. Ramandt, Open Beta Schepenlijst.) 
389

 De familie van Eessene was lid van de adel van 1284 tot 1502. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.) 
390

 Soeverein baljuw van Vlaanderen (22 april 1403 – 1 oktober 1403 en 11 augustus 1404 – 17 augustus 1405) 
(Van Rompaey p. 614). Schepen van het Brugse Vrije  (1384-1399) (F. Priem, Précies analytique, pp. 75-80. En A. 
Ramandt, Open Beta Schepenlijst.). 
391

 Deze titel werd noch in het grafschrift, noch in andere bronnen teruggevonden.  
392

 J. Van Rompaey, Het grafelijk baljuwsambt, p. 631. 
393

 A. Ramandt, Open Beta Schepenlijst. 
394

 F. Priem, Précies analytique, p. 88.  
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BRONVERMELDING  

KBR, Fonds Merghelinck, ms. 34:  wapenheraut J. Le Boucq, Epitaphier des Flandres, Pays Bas & Nord de 

la Flandre, f°31r. 

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°224v-225r.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, pp. 369-370. 
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33. Nieuwerkerke (Groede) 

NAAM Jacob Boudin en zijn vrouw Catherine de Vos395 

SOCIALE STATUS  

- ‘Nobilis viri’396 

- Jacob is de zoon van Robert Boudin397. 

POLITIEK Schepen van het Brugse Vrije (1435-1460)398, waaronder burgemeester van schepenen (1436-

1438)399 

OVERLIJDENSDATUM 5 juni 1460 en tweede helft 15e eeuw 

PLAATS  Parochiekerk van Groede 

LIGGING IN DE KERK In een kapel 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een hoge tombe 

INSCRIPTIE  

Sepultura nobilis viri Jacobi Boudins, f[iliu]s Roberti, et ejus uxoris Catherine de Voz, et posterum 

suorum, scabini territorii de Franco, qui obiit 1460, 5 junij. 

HERALDIEK / 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

 

 

                                                           
395

 De familie de Vos mocht zich vanaf 1380 tot de adel rekenen, en dit zeker tot 1598. (F. Buylaert, Database 
Vlaamse adel.) Catherine kreeg hier echter geen adellijke titels mee.  
396

 Van de familie Boudins behoorden enkele leden tussen 1419 en 1572 tot de adel. (F. Buylaert, Database 
Vlaamse adel.). Hier worden echter geen titels meegegeven.  
397

 Baljuw van Hulst, Axel en Hugersluis (1 juli 1404 – 12 januari 1405) (J. Van Rompaey, Het grafelijk baljuwsambt, 
p. 628.). Baljuw van de vier ambachten (12 januari 1405 – 11 mei 1411) (J. Van Rompaey, Het grafelijk 

baljuwsambt, p. 649.). Landbaljuw van Sluis (voor september 1411 – 6 november 1413) (J. Van Rompaey, Het 

grafelijk baljuwsambt, p. 645.). Stadsbaljuw en kastelein van Kortrijk (21 december 1413 – september 1414) (J. Van 
Rompaey, Het grafelijk baljuwsambt, p. 631. En M. Gachard, Inventaires, p. 366.). Baljuw van de vier ambachten 
(12 januari 1405 – 11 mei 1411) (J. Van Rompaey, Het grafelijk baljuwsambt, p. 649.). Landbaljuw van Sluis (voor 
september 1411 – 6 november 1413) (J. Van Rompaey, Het grafelijk baljuwsambt, p. 645.). Burgemeester van 
schepenen van het Brugse Vrije (1416) (F. Priem, Précies analytique, p. 96. En A. Ramandt, Open Beta 

Schepenlijst.).  
398

 F. Priem, Précies analytique, pp. 115-141. 
399

 F. Priem, Précies analytique, pp. 115-118.  
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BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°228v-229r.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 375  
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34. Oostburg 

NAAM Jacquemine de Wilde400 en Joos van Vlaanderen 

SOCIALE STATUS Jacquemine was de vrouw van Lodewijk van Vlaanderen, zoon van Victor (die de 

natuurlijke zoon was van hoge en machtige prins Lodewijk van Male, graaf van Vlaanderen). Deze 

Lodewijk had nog twee broers: Adriaen en de vernoemde Joos van Vlaanderen, beiden bastaards van de 

heer Victor401.  

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM Tweede helft 15e eeuw en 1482 

PLAATS  Parochiekerk van Oostburg 

LIGGING IN DE KERK In het koor, voor het hoge altaar 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING / 

INSCHRIPTIE / 

HERALDIEK / 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°217r.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 356. 

 

  

                                                           
400

 De familie de Wilde had een adellijke status in de periode 1279-1514. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.) 
401

 F. Buylaert, Referentieoverzicht, pp. 1338-1340. 
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35. Oostende 

NAAM Anoniem (te oordelen naar de lengte van het grafschrift, betrof het volgens Van Belle een 

monument voor meer dan één persoon) 

SOCIALE STATUS / 

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 16 februari 1483 

PLAATS  Sint-Catharinakerk in Oostende 

LIGGING IN DE KERK Gevonden onder de grond in de grondvesten van de voormalige Sint-Catharinakerk 

in Oostende, na de opgraving opnieuw begraven.  

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING  Afmeting: 220 x 120 x 15 cm 

Arduin in redelijke staat van bewaring.  

INSCHRIPTIE   

Sepulture … / … / … / … staerf a[nn]o XIIIIc L XXXIII de[n] XVI / ste[n] dach i[n] sporkele. 

HERALDIEK / 

AFBEELDING De onderste helft van de skeletfiguur is nog zichtbaar. Het grafschrift werd op de hoeken 

doorbroken door de evangelistensymbolen. Enkel de vierlob in de linkerbenedenhoek bleef echter 

bewaard. 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

R. Van Belle, Vlakke grafmonumenten en memorietaferelen met persoonsafbeeldingen in West-

Vlaanderen: een inventaris, funeraire symboliek en overzicht van het kostuum, Brugge, Van de Wiele, 

2006, pp. 372-373 (Oos. 1). 

 

 

  



Sociale differentiatie in de begrafeniscultuur van laatmiddeleeuwse elites in het Brugse Vrije (1350-1500) 

198 
 

NAAM Cornelis de Baenst 

SOCIALE STATUS  

- Schildknaap402 

- Zoon van Cornelis de Baenst.  

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 1495 

PLAATS  Sint-Catharinakerk in Oostende 

LIGGING IN DE KERK Onze Vrouwekoor 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING / 

INSCHRIPTIE / 

HERALDIEK / 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°212r.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 345. 

 

 

 

  

                                                           
402

 Deze titel werd door Gailliard meegegeven. De familie de Baenst was lid van de adel in de periode 1362-1563.  
(F. Buylaert, Database Vlaamse adel.) 
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36. Oostkamp 

NAAM Lodewijk van Brugge (‘Brugghe’) 

SOCIALE STATUS  

- Heer van Spiere403. 

- Zoon van heer Lodewijk van Brugge (ridder in de orde van het Gulden Vlies, heer van Gruuthuse, 

prins van Steenhuis, graaf in Winchester, baron van Spiere, Hamstede, Avelgem, Oostkamp, 

Bevere, Tielt ten Hove)404 

POLITIEK  

- Raadsheer en kamerling van de hertogen Filips de Goede en Karel de Stoute van Bourgondië, 

graven van Vlaanderen405.  

- Gouverneur-luitenant en kapitein-generaal van Holland, Zeeland en Friesland voor de hertogen 

van Bourgondië406. 

OVERLIJDENSDATUM 7 januari 1461 

PLAATS  Parochiekerk van Oostkamp 

LIGGING IN DE KERK Voor het hoge altaar 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een blauwe zerk 

INSCHRIPTIE  / 

HERALDIEK / 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

 

 

                                                           
403

 De familie Van Brugge kreeg ook de bijnaam ‘van Gruuthuse’. Ze waren deel van de adel sinds het eind van de 
13

e
 eeuw en zouden dat blijven tot 1512. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.) 

404
 F. Buylaert, Database Vlaamse adel. F. Buylaert, Referentieoverzicht, p. 226. En W. Ossoba, ‘Louis de Bruges, 

Seigneur de Gruuthuse, prince de Stenhuize, comte de Winchester, seigneur d’Oostkamp, de Tielt-ten-Hove, 
d’Avelgem, de Haamstede en d’Espierres’, in: R. de Smedt (ed.), Les Chevaliers de l’Ordre de la Toison d’or au XVe 

siècle, Notices bio-bibliographiques publiées sous la direction de Raphaël de Smedt, Kieler Werkstücke, Reihe D: 

Beiträge zur europaïschen Geschichte des späten Mittelalters 3. Frankfurt-am-Main, Lang, 1994, pp. 132-133.  
405

 F. Buylaert, Database Vlaamse adel. 
406

 Deze informatie is enkel terug te vinden bij Cornelis Gailliard. Of de functie ook op het grafschrift vermeld 
stond, is niet geweten.  
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BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°186v.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 302. 
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NAAM Jan Reijphen en Marie Lelie 

SOCIALE STATUS  

- Jan is de zoon van heer Pieter Reijphen407.  

- Marie is de dochter van Jacop Lelie.  

POLITIEK  

- Baljuw van Oudenburg (8 januari 1475 – 2 februari 1477)408 

- Baljuw van Oostende (2 februari 1474 – 2 februari 1476)409 

OVERLIJDENSDATUM 12 maart 1485 (goede vrijdag) en tweede helft 15e eeuw  

PLAATS Parochiekerk van Oostkamp 

LIGGING IN DE KERK Aan de zuidzijde 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een blauwe zerk.  

INSCHRIPTIE / 

HERALDIEK Jan draagt het volledige wapenschild: ‘de geule à la bende de vair; den timbre tortué met de 

twee reijghershoofden met lange halsen, de ene rood, de andere wit’. Marie: ‘d’or à la fleur de lis et 

trois treffles d’azur’ 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°187r.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 303. 

 

 

  

                                                           
407

 De leden van de familie Reifin krijgen tot zeker 1404 een adellijke titel in de bronnen. (F. Buylaert, 
Referentieoverzicht, pp. 1054-1055.). Pieter leefde na deze periode. Het is dus niet duidelijk of de titel die Cornelis 
Gailliard aan Pieter Reijphen meegaf, ook klopt.  
408

 M. Gachard, Inventaires, p. 405. En J. Van Rompaey, Het grafelijk baljuwsambt, p. 641. 
409

 M. Gachard, Inventaires, p. 404. En J. Van Rompaey, Het grafelijk baljuwsambt, p. 620.  
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NAAM Jan Oste410 en zijn vrouw Anna de Bul 

SOCIALE STATUS  

- Jan wordt betiteld als heer411.  

- Anna is de dochter van Pieter de Bul412.   

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 12 juni 1485 en 1 oktober 1499 

PLAATS  Parochiekerk van Oostkamp 

LIGGING IN DE KERK In de voorkerk, voor de Onze Vrouwekapel (noordzijde van het koor) 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een witte zerk 

INSCHRIPTIE / 

HERALDIEK Jan: ‘d’or à la bende et 2 macles de sable, la bande chergée de 3 coquilles d’argent’ 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°187r.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 303. 

 

  

                                                           
410

 Hij was een makelaar of waard, assiseninner en maakte deel uit van de fiscale hogere middenklassen. (J. 
Dumolyn, De Brugse opstand van 1436-1438, p. 237.).  
411

 Deze persoon is, behalve bij Cornelis Gailliard, nergens terug te vinden als ‘heer’.  
412

 Hij was een meersenier. (J. Dumolyn, De Brugse opstand van 1436-1438, p. 235.).  
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37. Oostkerke 

NAAM Jehan van Oostkerke en Loyse van Assenede 

SOCIALE STATUS  

- Heer van Oostkerke413 

- Ridder  

POLITIEK Schepen van het Brugse Vrije (1417-1418 en 1426-1427)414 

OVERLIJDENSDATUM 2 februari 1429 en november 1428 

PLAATS  Sint-Kwintenskerk in Oostkerke 

LIGGING IN DE KERK In het midden van de kerk 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een verheven tombe 

INSCHRIPTIE  

Ghy gist Jehan s[egnieu]r de Oostkerke, [chevalier], qui trespassa l’an 1429, le 2 de febvrier.  

Ghy gist dame Loyse de Assenede, ki trespassa l’an 1428, penultisme de november. 

HERALDIEK / 

AFBEELDING Afbeelding van een man in wapenuitrusting.  

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

KBR, Fonds Merghelinck, ms. 34:  wapenheraut J. Le Boucq, Epitaphier des Flandres, Pays Bas & Nord de 

la Flandre, f°29v. 

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 368. 

 

  

                                                           
413

 De familie van Oostkerke maakte van 1264 tot en met 1437 (voor de mannelijke tak) deel uit van de adel (F. 
Buylaert, Database Vlaamse adel.) 
414

 F. Priem, Précies analytique, pp. 99-106. En A. Ramandt, Open Beta Schepenlijst. (In de jaren 1417-1418 kreeg 
hij de vermelding van ‘ridder’ mee, in de jaren 1426-1427 werd hij ‘chevalier’ en ‘Seigneur d’Oostkerke’ genoemd). 
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NAAM Marie van Dadizele 

SOCIALE STATUS  

- Dochter van Jan, heer415 van Dadizele. 

- Vrouw van Johan de Vos416. 

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 1458 

PLAATS  Sint-Kwintenskerk in Oostkerke 

LIGGING IN DE KERK / 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Afmeting: 84 x 46 cm. Toen Weale het grafschrift opnam, was het 

fragment groter (105 x 85 cm) 

Doorniks kalksteen, in slechte staat van bewaring. Enkel het middendeel van de zerk bleef bewaard.  

INSCHRIPTIE  

Volgens James Weale (de nog bewaarde delen nu werden onderstreept): + Hier leghet joncfr / Marie 

dochter van Ja(n)ne van … / … in maerte . god / hebbe de ziele’ 

Volgens Cornelis Gaillaird en Jacques Le Boucq: Ghy gist damoiselle Marie, fille de Jehan s[egnieu]r de 

Dadiselle et fem[m]e de Jehan de Vos, qui trespassa l’an 1458.  

HERALDIEK Wapens van Dadizele en de Vos van Pollare 

AFBEELDING De vrouw op de afbeelding houdt haar ogen neergeslagen en haar handen voor haar borst 

gevouwen. Het randschrift was in gotische minuskels aangebracht en op de hoeken doorbroken door 

vierlobben met de gebruikelijke evangelistensymbolen.  

BESCHRIJVING  Jacques le Boucq heeft in zijn Epitaphier des Flandres op f°29 v waarschijnlijk het 

grafschrift in het Frans vertaald en verkort weergegeven. Hij heeft dus geen diplomatisch afschrift 

afgeleverd, aangezien voor hem het heraldische en naamkundige aspect primeerde.  

BRONVERMELDING  

KBR, Fonds Merghelinck, ms. 34:  wapenheraut J. Le Boucq, Epitaphier des Flandres, Pays Bas & Nord de 

la Flandre, f°29v.  

OBB, Historisch Fonds, ms. 599: Notities James Weale (nr. 123: Oostkerke, f° 1)  

                                                           
415

 De familie van Dadizele was deel van de adel in de periode ca. 1300-1487. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.) 
Jan van Dadizele volgde op 8-jarige leeftijd in 1440 zijn vader op als heer van Dadizele (F. Buylaert, Eeuwen van 

Ambitie, p. 104.) 
416

 De familie de Vos mocht zich vanaf 1380 tot de adel rekenen, en dit zerker tot 1598. (F. Buylaert, Database 
Vlaamse adel.). Bij Johan de Vos werden hier echter geen titels vermeld.  
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J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 369.  

L. Devliegher, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen: Beeld van het kunstbezit, DEEL 4: De Zwinstreek, 

Tielt, Lannoo, 1971, p. 157. 

R. Van Belle, Vlakke grafmonumenten en memorietaferelen met persoonsafbeeldingen in West-

Vlaanderen: een inventaris, funeraire symboliek en overzicht van het kostuum, Brugge, Van de Wiele, 

2006, p. 373 (Okb. 1). 
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NAAM Anoniem  

SOCIALE STATUS Priester  

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 15e eeuw 

PLAATS  Sint-Kwintenskerk in Oostkerke 

LIGGING IN DE KERK Aangetroffen tussen puin aan de noordkant van de linkerzijbeuk.  

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Ronde zerk, diameter ca. 90 cm.  

Doorniks kalksteen in zeer slechte staat van bewaring. De oppervlakte is sterk afgeschilferd. De zerk 

werd inmiddels bij het opruimen van het puin afgevoerd naar het stort samen met andere 

zerkfragmenten.  

INSCHRIPTIE / 

HERALDIEK / 

AFBEELDING De afbeelding was sterk afgesleten en afgeschilferd toen R. Van Belle deze onder ogen 

kreeg. Hij kon nog een priester in een misgewaad met een kelk op de borst onderscheiden. De inscriptie 

was volledig afgesleten. 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

R. Van Belle, Vlakke grafmonumenten en memorietaferelen met persoonsafbeeldingen in West-

Vlaanderen: een inventaris, funeraire symboliek en overzicht van het kostuum, Brugge, Van de Wiele, 

2006, p. 374 (okb. 2 X). 
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38. Oudenburg 

NAAM Joos van Schattille417 

SOCIALE STATUS Zoon van Jacob van Schattille.  

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 4 september 1378 

PLAATS Abdij van Sint-Arnout in Oudenburg 

LIGGING IN DE KERK In de ommegang 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een blauwe zerk 

INSCHRIPTIE / 

HERALDIEK de geule à 6 croissants d’argent ; den timbre : 2 witte zwanehalzen, de hoofden gevlochten, 

fel rood met croisanten van d’argent 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°213v.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 347. 

 

 

 

  

                                                           
417

 De familie van der Schatille had een adellijke status tussen 1380 en 1408. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.). 
Joos en Jacob vielen net buiten deze periode.  
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NAAM Dierick van Straten (‘Straeten’)  

SOCIALE STATUS De zoon van Diericx van Straten418.  

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 27 april 1430 

PLAATS  Parochiekerk van Oudenburg 

LIGGING IN DE KERK In het koor, voor het hoge altaar 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING / 

INSCHRIPTIE / 

HERALDIEK / 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°212v.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 345.  

 

  

                                                           
418

 De familie van Straten maakte deel uit van de oudste adel (1096-1438). (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.). 
Hier zijn door Cornelis Gailliard geen titels vermeld.  
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NAAM Antheunes van Boonem419 

SOCIALE STATUS / 

POLITIEK Raadsheer van de hertog van Bourgondië, graaf van Vlaanderen420.  

OVERLIJDENSDATUM 2 mei 1466 

PLAATS  Parochiekerk van Oudenburg 

LIGGING IN DE KERK In de voorkerk in de Sint-Sebastiaankapel 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING / 

INSCHRIPTIE / 

HERALDIEK / 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°213r.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 346. 

 

  

                                                           
419

 De familie van Boneem behoorde in 1208-1506 tot de Vlaamse adel. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.). 
420

 Hij kreeg deze functie mee door Cornelis Gailliard. Het is onduidelijk of er hiervoor een aanwijzing op de 
grafzerk terug te vinden was.  
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NAAM Marie van Gistel 

SOCIALE STATUS Mejonkvrouw en dochter van ridder (‘filia mer’) Felix van Gistel421.  

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 3 juli 1472 

PLAATS  Parochiekerk van Oudenburg 

LIGGING IN DE KERK Aan de zuidzijde van de tombe van Felix van Gistel.  

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING / 

INSCHRIPTIE / 

HERALDIEK / 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°212v.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 346. 

 

  

                                                           
421

 De familie van Gistel was deel van de adel van ca. 1100 tot 1563. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.)  
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NAAM Tristam van Halewijn422 en zijn vrouw Margriet van Langhemeersch (gezegd van Longpré)423 

SOCIALE STATUS / 

POLITIEK Raadsheer en kamerling van de hertogen van Bourgondië, graven van Vlaanderen424.  

OVERLIJDENSDATUM 26 september 1472 en 11 november 1464425  

PLAATS  Parochiekerk van Oudenburg 

LIGGING IN DE KERK Aan de noordzijde, naast de tombe van Felix van Gistel.  

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Witte zerk 

INSCHRIPTIE / 

HERALDIEK Hij brak met Uitkerke. Margriet: ‘d’argent à 3 molettes de sable’ 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°212v-213r.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 346. 

 

                                                           
422

 De familie van Halewijn is van 1169 tot 1560 in de bronnen terug te vinden als deel van de oudste Vlaamse adel. 
(F. Buylaert, Database Vlaamse adel.). 
423

 De familie van Langemeersch (van Longpré) was deel van de overgangsadel en hun leden kregen adellijke titels 
mee tussen 1389 en 1499. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.). 
424

 Hij kreeg deze functie mee door Cornelis Gailliard. Het is onduidelijk of er hiervoor een aanwijzing op de 
grafzerk terug te vinden was. 
425

 J.-J. Gailliard, Bruges et le franc, deel 1, p.217.  
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NAAM Felix van Gistel en zijn vrouw Margriet van Halewijn  

SOCIALE STATUS  

- Ridder426.  

- Heer van Bevere en van Husselgem.  

- Margriet is de dochter van Tristam van Halewijn427.  

POLITIEK Raadgever en kamerling van de hertogen van Bourgondië, graven van Vlaanderen428 

OVERLIJDENSDATUM 14 mei 1477 en tweede helft 15e eeuw 

PLAATS Parochiekerk van Oudenburg 

LIGGING IN DE KERK In de noordkapel 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een grote rondomgaanbare tombe 

INSCHRIPTIE / 

HERALDIEK Hij karteleert met Limburg: ‘de gueule fretté d’argent’ 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°212v.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, pp. 345-346. 

 

  

                                                           
426

 De familie van Gistel was deel van de adel van ca. 1100 tot 1563. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.) 
427

 De familie van Halewijn is van 1169 tot 1560 in de bronnen terug te vinden als deel van de oudste Vlaamse adel. 
(F. Buylaert, Database Vlaamse adel.). 
428

 Hij kreeg deze functie mee door Cornelis Gailliard. Het is onduidelijk of er hiervoor een aanwijzing op de 
grafzerk terug te vinden was. 
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NAAM Antheunes de Gryse en Jacomine Ballinc 

SOCIALE STATUS / 

POLITIEK Hij was schepen van het Brugse Vrije van 1479 tot zijn dood in 1503429.  

OVERLIJDENSDATUM 1503 en 1496 

PLAATS Parochiekerk van Oudenburg 

LIGGING IN DE KERK / 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Afmeting engelfragment: 36,55 x 31,39 cm. Afmeting randfragment: 

17,2 x 52,46 cm.  

Koperen inlegwerk. 

INSCHRIPTIE   

Slechts fragmentarisch bewaard: …e Grijse . die ov[er]l[eet]… 

HERALDIEK Gedeeld schild, links: ‘op een veld van zilver een keper van keel vergezeld van drie klavers 

van sinopel’ voor De Gryse, rechts: ‘op een veld een ossenkop met twee sterren in het schildhoofd en 

een schelp aan de punt’ voor Ballinc.  

AFBEELDING Het randfragment toont een stuk randschrift met versiering. Het engelfragment toont een 

deel van een schilddragende engel met het wapenschild.  

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

R. Van Belle, Vlakke grafmonumenten en memorietaferelen met persoonsafbeeldingen in West-

Vlaanderen: een inventaris, funeraire symboliek en overzicht van het kostuum, Brugge, Van de Wiele, 

2006, pp. 383-384 (Oud. 2). 

 

  

                                                           
429

 F. Priem, Précies analytique, pp. 162-194. En A. Ramandt, Open Beta Schepenlijst.  
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39. Ruddervoorde 

NAAM Marten van Essene, zijn vrouw Maria van Limburg en hun zoon Lodewijk (‘Loijs’) van Essene met 

zijn vrouw Margriet van Russele 

SOCIALE STATUS  

- De moeder van Marten was van het geslacht vander Gracht, het is niet zeker dat zijn vader 

heer430 Grifoen van Essene was.  

- Lodewijk draagt de titel van ridder431.  

POLITIEK  

- Lodewijk baljuw en ontvanger van Biervliet en Bellem (4 november 1419 – 24 juni 1424)432 

- Lodewijk was baljuw en ontvanger in Saaftinge (14 juli 1424 – 24 juni 1427)433 

OVERLIJDENSDATUM 1384, tweede helft 14e eeuw, 3 mei 1433 en 5 januari 1433 

PLAATS  Parochiekerk van Ruddervoorde 

LIGGING IN DE KERK In het midden van de koor 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING / 

INSCHRIPTIE / 

HERALDIEK Marten karteleerde Brabant met Limburg (‘Brabant au baston componé’). Al hun kinderen 

droegen ook het wapen: ‘de sinople, au chef d’argent à trois pals de geule’. Margriet: ‘d’argent au 

saultoir de geule, chergé de cinq cocquilles d’or’.  

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°196r-196v.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 317.  

                                                           
430

 De familie van Eessene was lid van de adel van 1284 tot 1502. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.) 
431

 M. Gachard, Inventaires, p. 410. En J. Van Rompaey, Het grafelijk baljuwsambt, p. 642.  
432

 M. Gachard, Inventaires, p. 355. En J. Van Rompaey, Het grafelijk baljuwsambt, p. 618. 
433

 M. Gachard, Inventaires, p. 410. En J. Van Rompaey, Het grafelijk baljuwsambt, p. 642.  
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NAAM Marie van Essene  

SOCIALE STATUS Dochter van ridder434 Lodewijk van Essene.  

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 25 april 1419 

PLAATS Parochiekerk van Ruddervoorde 

LIGGING IN DE KERK In de noordkapel, naast het koor 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een blauwe zerk 

INSCHRIPTIE / 

HERALDIEK / 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°196v.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 317. 

 

 

 

  

                                                           
434

 De familie van Eessene was lid van de adel van 1284 tot 1502. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.) 
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40. Sijsele 

NAAM Onbekend (Van de Belle)  

SOCIALE STATUS een vrouw van het geslacht van de Belle435, weduwe van een heer van Sijsele436 

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM april 1350 

PLAATS Parochiekerk van Sijsele 

LIGGING IN DE KERK Voor het sacramentshuis 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING / 

INSCHRIPTIE / 

HERALDIEK / 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°193r-193v.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 312. 

 

  

                                                           
435

 Familie van Belle maakte van 1302-1572 deel uit van de adel. Ze waren vooral in de politiek in Ieper actief. (F. 
Buylaert, Database Vlaamse adel.). 
436

 De familie van Steenhuize (te Sijsele) behoorde tot de adellijke stand van 1199-1443 (oudste adel). (F. Buylaert, 
Database Vlaamse adel) 
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NAAM Margriet (‘Margriete’) vander Stove 

SOCIALE STATUS   

- Weduwe van heer437 Boudewijn van Dudzele. 

- Dochter van ‘mijns heere’ Willem vander Stove. 

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 26 of 27 december 1388 

PLAATS Voormalig spermailleklooster in Sijsele 

LIGGING IN DE KERK In het koor, op de noordzijde, tegen de kerkmuur. 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een marmeren verheven tombe 

INSCHRIPTIE   

Hier leghet min vrouwe Marguerite de wedewe mijns heere Boudewins van Dudsele, ridder, sher 

Wilems dochter vanden Stove, die starf int jaer ons heeren 1388, upten 26 dach van December. Bidt 

over de siele. 

HERALDIEK / 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°191v.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 309. 

  

                                                           
437

 De familie van Dudzele komt in de bronnen voor als adel vanaf 1300 tot ca. 1384.  (F. Buylaert, Database 
Vlaamse adel.) 
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NAAM Anoniem, twee onbekende zusters 

SOCIALE STATUS Kloosterzusters 

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM ca. 1480 (de trippen aan de voeten wijzen op een vervaardiging omstreeks die 

datering)  

PLAATS Voormalig Spermalieklooster in Sijsele 

LIGGING IN DE KERK In het pandhof van het Spermalieklooster in Brugge. In 1985 gevonden onder de 

vloer van de wandelgang.  

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Afmeting: 213 x 118 cm 

Doorniks kalksteen in slechte staat van bewaring, belangrijke partijen zijn afgeschilferd. Het gezicht, de 

handen en het benedendeel van de voeten waren ingelegd met wit marmer (verdwenen) zoals af te 

leiden is uit de diepe holten.  

INSCHRIPTIE   

Randschrift in gotische letters, op een klein stukje beneden na volledig afgeschilferd: … / … / … vrauwe / 

br… 

HERALDIEK / 

AFBEELDING Twee kloosterzuster die de handen gevouwen houden en met het hoofd rusten op een 

kussen.  

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

R. Van Belle, Vlakke grafmonumenten en memorietaferelen met persoonsafbeeldingen in West-

Vlaanderen: een inventaris, funeraire symboliek en overzicht van het kostuum, Brugge, Van de Wiele, 

2006, pp. 401-402 (Sij. 3)  
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NAAM Anoniem (Kateline …ghem) 

SOCIALE STATUS Kloosterzuster 

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM ca. 1480 

PLAATS Voormalige Spermalieklooster in Sijsele 

LIGGING IN DE KERK / 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Afmeting: 108 x 73 cm.  

Wit kalksteen, in redelijke staat van bewaring. Een stuk van de rechterhand ging verloren. Bepaalde 

partijen waren belegd met kleurpasta. Koperen wapenschildjes sierden oorspronkelijk de tekstband.  

INSCHRIPTIE   

Hier licht zustre / Kateline Jans d[ochter] … va[n] … ghem consterine / in Spaermalgien die staerf / in jaer 

M (nooit verder ingevuld) 

HERALDIEK / 

AFBEELDING De kloosterzuster is rechtstaand afgebeeld. Haar hoofd rust op een kussen. Haar ogen zijn 

neergeslagen en haar handen voor de borst gevouwen, met de handrug naar voren gericht. R. Van Belle 

vermoedt dat de uitdiepingen met een zwarte kleurenpasta waren gevuld.  Het randschrift in gotisch 

minuskel stond op een tekstband en is in de hoeken onderbroken door de evangelistensymbolen. De 

lange zijden waren onderbroken door twee koperen wapenschildjes die nu verdwenen zijn.   

BESCHRIJVING  Aangezien de sterfdatum nooit ingevuld werd, is het aan te nemen dat zuster Kateline 

de zerk liet maken toen ze nog leefde.  

BRONVERMELDING  

R. Van Belle, Vlakke grafmonumenten en memorietaferelen met persoonsafbeeldingen in West-

Vlaanderen: een inventaris, funeraire symboliek en overzicht van het kostuum, Brugge, Van de Wiele, 

2006, pp. 402-403 (Sij. 4).  

 

  



Sociale differentiatie in de begrafeniscultuur van laatmiddeleeuwse elites in het Brugse Vrije (1350-1500) 

220 
 

NAAM Arnout van Bourgondië en zijn vrouw Servasia van Lijre 

SOCIALE STATUS  

- Ridder438.  

- Advocaat van Heist.  

- Heer van Rostune.  

- Hij was de natuurlijke zoon van Jan van Bourgondië, de zoon van de hertog van Bourgondië, en 

Marie van Spontin. Jan van Bourgondië was bisschop van Kamerrijk en had nog drie 

bastaardzonen bij diverse adellijke vrouwen439.  

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 4 mei 1487 en (tweede helft) 15e eeuw 

PLAATS  Parochiekerk van Sijsele 

LIGGING IN DE KERK In het koor 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING / 

INSCHRIPTIE / 

HERALDIEK Zij droeg haar wapen gebroken met een gekartelde rand. Hij droeg het wapen van 

Bourgondië in bende met een uil op de timbre.  

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°193v.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 312. 

 

  

                                                           
438

 Titel die meegegeven wordt door Cornelis Gailliard.  
439

 Dit is de informatie die we verkrijgen via Cornelis Gailliard. Andere bronnen spreken echter over maar 2 
bastaardzonen van de bisschop (F. Buylaert, Referentieoverzicht, p. 192.). De beide zonen zijn wel lid van de adel.  
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41. Sluis 

NAAM Franc van Morreghem 

SOCIALE STATUS / 

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 1 januari 1378 

PLAATS  Sint-Janskerk in Sluis 

LIGGING IN DE KERK In het koor, voor de epistolaris 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een grote metalen zerk 

INSCHRIPTIE / 

HERALDIEK schild van zilver en de rest is hetzelfde als dat van Moerkerke (‘d’or au sautoir de gueules, 

chargé de cinq coquilles d’or’)  

AFBEELDING Een man, afgebeeld met harnas en een schild aan zijn zijde.  

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°216r-216v.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 352.  

 

  



Sociale differentiatie in de begrafeniscultuur van laatmiddeleeuwse elites in het Brugse Vrije (1350-1500) 

222 
 

NAAM Jan de Baenst en Elisabeth de Bave  

SOCIALE STATUS  

- Jan is de zoon van Rijkaard de Baenst440. 

- Elisabeth dochter van Jan de Bave441.  

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 21 maart 1403 en 11 april 1396  

PLAATS  Sint-Janskerk in Sluis 

LIGGING IN DE KERK Aan de zuidkant van de voorkerk, in de Onze Vrouwekapel. De tombe staat tegen 

de muur in de hoek.  

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een tombe 

INSCHRIPTIE   

De inscriptie is zwaar versleten. Het grafschrift van de vrouw is nog intact: Hier lecht joncvr[ouw] 

Lisebette ser van Baenst dochter, sterf a[nn]o 1396, den 11 van april.442 

HERALDIEK / 

AFBEELDING Een afbeelding van een overleden persoon.  

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°216v.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 352 en p. 355.  

 

  

                                                           
440

 De familie de Baenst was lid van de adel in de periode 1362-1563.  (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.) 
441

 Schepen van het Brugse Vrije in (1317-1318) (A. Ramandt, Open Beta Schepenlijst.)  
442

 De informatie die Corneile Gailliard verschaft over de vrouw die begraven ligt bij Jan de Baenst is sterk 
verschillend met de informatie die in het bijpassende grafschrift te lezen valt.  
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NAAM Thomas van Schoenvelt en Marguerite vander Haghe 

SOCIALE STATUS  

- Thomas is de zoon van Willem van Schoenvelt443. 

- Marguerite is de dochter van Jan vander Haghe.  

POLITIEK  

- Stadsbaljuw of schout van Brugge (18 september 1385 – 1 november 1387444 en 30 juni 1399 – 

22 september 1404445) 

- Baljuw en kastelein van Kortrijk (10 mei 1395 – 30 juni 1399)446 

- Waterbaljuw van Sluis (2 november 1387 – 19 april 1395)447 

OVERLIJDENSDATUM 15 januari 1417 en 14 juli 1445 

PLAATS  Sint-Janskerk in Sluis 

LIGGING IN DE KERK In het midden van de sint-Janskapel.  

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een marmeren verheven tombe 

INSCHRIPTIE   

Hier leghet Thomas van Scoenvelt, f[iliu]s Willems van Schoenvelt, de welkce van deser werelt versciet 

int jaer 1417, den 15 dach van laumaent. 

Hier leghet joncvr[ouw] Marguerite vander Haghe, Jans dochter, svoirs[eiden] Thomas wijf, en[de] starf 

int jaer 1445, 14 daeghen in hoijmaent. 

HERALDIEK / 

AFBEELDING Een man in harnasuitrusting en wapenrok met zijn vrouw naast zich. 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 354.  

                                                           
443

 De familie van Schonevelde maakte tussen 1384 en 1548 deel uit van de adel. (F. Buylaert, Database Vlaamse 
adel.). Desondanks krijgen noch Thomas, noch zijn vader hier adellijke titels mee.  
444

 J. Van Rompaey, Het grafelijk baljuwsambt, p. 621.  
445

 M. Gachard, Inventaires, p. 358. H. Nowé, Les baillis comtaux de Flandre, p. 375. En J. Van Rompaey, Het 

grafelijk baljuwsambt, p. 620. 
446

 M. Gachard, Inventaires, p. 366. H. Nowé, Les baillis comtaux de Flandre, p. 397. En J. Van Rompaey, Het 

grafelijk baljuwsambt, p. 631. 
447

 J. Van Rompaey, Het grafelijk baljuwsambt, p. 645. 
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NAAM Inghelram van Boonem  

SOCIALE STATUS Hij is de zoon van Clais van Boonem448.  

POLITIEK Schepen van het Brugse Vrije (1420-1421)449 

OVERLIJDENSDATUM 6 januari 1422 

PLAATS  Onze Vrouwekerk in Sluis 

LIGGING IN DE KERK Voor de koordeur in de noordkapel (Onze Vrouwe van Zeven Ween) 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een witte zerk 

INSCHRIPTIE / 

HERALDIEK Hij draag het volle wapen, zijn timbre is ‘een vronc, 2 vogels, daar tussen een breuk en een 

halsband met bellen’. 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°215v.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 350.  

 

  

                                                           
448

 De familie van Boneem behoorde in 1208-1506 tot de Vlaamse adel. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.). 
Beide hier vermelde leden dragen geen adellijke titels.  
449

 F. Priem, Précies analytique, pp. 100-101. En A. Ramandt, Open Beta Schepenlijst.  
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NAAM Jan de Baenst en zijn vrouw Anna Slijp (‘Slips’) 

SOCIALE STATUS  

- Jan is de zoon van Jan de Baenst450.  

- Anna is de dochter van Jan Slijp451.  

POLITIEK  

- Raadsheer van de hertog van Bourgondië, de graaf van Vlaanderen452.  

- Schepen van het Brugse Vrije (1383-1418)453.  

- Schepen van Brugge (1417 en 1425-1429)454 

- Landbaljuw van Sluis (22 december 1422 – 11 september 1426)455 

- Waterbaljuw van Sluis (3 juli 1426 – 8 april 1433)456 

- Baljuw in Veurne (8 april 1433 – 9 mei 1437)457 

- Baljuw in Brugge (12 februari 1439 – 10 mei 1460)458 

OVERLIJDENSDATUM 1460459 en 1 augustus 1424 

PLAATS  Sint-Janskerk in Sluis 

LIGGING IN DE KERK In de kapel van de Baenst 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING / 

INSCHRIPTIE   

Hier leghet Jan de Baenst, f[iliu]s Jans, raedt mijns gheduchs heeere shertoghe van Bourg[oig]ne, grave 

van Vlaenderen, die starf int jaer MIIIJC …(de rest is onleesbaar)’ 

Hier leghet joncvr[ouw] Anna, svoirs[eiden] Jans sBaenst wijf was, Jan Slips dochtere, die staerf int jaer 

1424, den iersten dach in ouste. Bidt over de siele. 

HERALDIEK / 

                                                           
450

 De familie de Baenst was lid van de adel in de periode 1362-1563.  (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.) 
451

 Baljuw van Aalst (7 september 1376 – 8 januari 1380) (Nowé p. 394). Baljuw van Brugge (4 januari 1383 – 10 
mei 1394) (M. Gachard, Inventaires, p. 358. H. Nowé, Les baillis comtaux de Flandre, p. 375. En J. Van Rompaey, 
Het grafelijk baljuwsambt, p. 620.).  Baljuw van de zale van Ieper (18 september 1385 – 14 december 1489) (J. Van 
Rompaey, Het grafelijk baljuwsambt, p. 651.). Landbaljuw van Sluis (7 december 1389 – 25 juni 1398 en 9 mei 
1407 – 21 juli 1409) (J. Van Rompaey, Het grafelijk baljuwsambt, p. 645.). Schout of stadsbaljuw van Brugge (25 
juni 1398 – 8 januari 1403) (J. Van Rompaey, Het grafelijk baljuwsambt, p. 621.). Waterbaljuw van Sluis (8 januari 
1403 – 9 mei 1407) (J. Van Rompaey, Het grafelijk baljuwsambt, p. 646.). Baljuw van de zale van Ieper (18 
september 1385 – 14 december 1489) (J. Van Rompaey, Het grafelijk baljuwsambt, p. 651.).  
452

 Deze Jan de Baenst was de eerste van zijn familie die in dienst van de hertogen van Bourgondië trad. (F. 
Buylaert, ‘Sociale mobiliteit bij stedelijke elites in laatmiddeleeuws Vlaanderen. Een gevalstudie over de Vlaamse 
familie De Baenst’, Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 8 (2005), p. 204.) 
453

 F. Priem, Précies analytique, pp. 74-98. En A. Ramandt, Open Beta Schepenlijst. 
454

 J.-J. Gailliard, Bruges et le franc, deel 1, pp. 25-26.  
455

 J. Van Rompaey, Het grafelijk baljuwsambt, p. 645. 
456

 M. Gachard, Inventaires, p. 377. En J. Van Rompaey, Het grafelijk baljuwsambt, p. 646.  
457

 M. Gachard, Inventaires, p. 379. En J. Van Rompaey, Het grafelijk baljuwsambt, p. 648.  
458

 M. Gachard, Inventaires, p. 359. En J. Van Rompaey, Het grafelijk baljuwsambt, p. 620. 
459

 F. Buylaert, ‘Sociale mobiliteit’, p. 205. 
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AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  Volgens andere bronnen ligt Jan de Baenst begraven in de Bladelinc-kapel van de Onze-

Lieve-Vrouwekerk in Brugge zelf460.  

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°216v-217r.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 352 en p. 355.  

                                                           
460

 F. Buylaert, ‘Sociale mobiliteit’, p. 205. En J.-J. Gailliard, Bruges et le franc, deel 1, p.26.  
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NAAM Wouter vander Grade en Margriet Bonijns  

SOCIALE STATUS Margriet is de dochter van Jacob Bonijns de Oude.  

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 10 februari 1452 en 20 maart 1440 

PLAATS  Onze Vrouwekerk in Sluis 

LIGGING IN DE KERK In de noordkapel (Onze Vrouwe van Zeven Ween), aan het koor en aan het 

sacrament.  

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een blauwe zerk 

INSCHRIPTIE / 

HERALDIEK / 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  Zijn moeder was van het geslacht de Baenst. 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°215r.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 350.  
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NAAM Guy de Baenst461 en Anna de Groote 

SOCIALE STATUS Kinderen van respectievelijk Jan de Baenst en Jan de Groote.  

POLITIEK  

- Raadsman van de heer van Bourgondië, de graaf van Vlaanderen.  

- Landbaljuw van Sluis (6 juli 1458 – 18 maart 1468)462 

OVERLIJDENSDATUM 8 juli 1462 en 4 februari 1443 

PLAATS  Onze Vrouwekerk in Sluis 

LIGGING IN DE KERK In de voorkerk, aan de kruiskapel, naast de vorige zerk.  

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING / 

INSCHRIPTIE   

Hier leghet Gui de Baenst, f[iliu]s Jans, raed mijns geduchs heere van Bourg[oig]ne, grave van 

Vlaendere[n], die starf int jaer 1462, 8 in hoijmaent. 

Hier leghet Anna f[ili]a Jans Groten f[iliu]s Wouters, Guij de Baenst wijf, die starf int jaer ons heere[n] 

1443, den 4 dach in sporcle. 

HERALDIEK / 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°215v.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 351 en p. 354.  

 

 

  

                                                           
461

 De familie de Baenst was lid van de adel in de periode 1362-1563.  (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.) Deze 
leden van de familie droegen weliswaar kennelijk geen adellijke titels.  
462

 M. Gachard, Inventaires, p. 377. En J. Van Rompaey, Het grafelijk baljuwsambt, p. 645. 
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NAAM Antheunes de Baenst en Elisabeth Gherbode 

SOCIALE STATUS Antheunes is de zoon van Gilles de Baenst463, Elisabeth de dochter van Jan 

Gherbode464.  

POLITIEK  

- Raadsheer van de heren van Bourgondië, de graven van Vlaanderen.  

- Baljuw van de vier ambachten (27 mei 1424 – 17 juni 1431 en 31 mei 1434 – 3 april 1448)465 

- Baljuw van Veurne (13 juni 1431 – 8 april 1433)466 

- Stadsbaljuw van Ieper (13 juni 1433 – 5 augustus 1434)467 

OVERLIJDENSDATUM 17 januari 1462 en 5 januari 1447 

PLAATS  Onze Vrouwekerk in Sluis 

LIGGING IN DE KERK In de voorkerk, aan de kruiskapel 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een tombe 

INSCHRIPTIE   

Hier leghet Anthonis de Baenst, f[iliu]s Jans, raed mijns gheducts heere van Bourg[oig]ne, grave van 

Vlaenderen, die starf int jaer 1464, den 17 dach in laumaent. 

Hier leghet Lisbette f[ili]a Jans Gheerbodes, Anthonis de Baenst wijf, die starf int jaer Ons heeren 1447, 

den 5 dach in laumaent. 

HERALDIEK / 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°215v.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 351 en p. 354.   

                                                           
463

 De familie de Baenst was lid van de adel in de periode 1362-1563.  (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.) Deze 
leden van de familie droegen weliswaar kennelijk geen adellijke titels. 
464

 Baljuw van Eeklo, Kaprijke en Lembeke (voor september 1413 – na 24 februari 1425) (J. Van Rompaey, Het 

grafelijk baljuwsambt, p. 625.). Baljuw van Oost-Ieperambacht (14 februari 1452 – 5 mei 1460) (M. Gachard, 
Inventaires, p. 430. En J. Van Rompaey, Het grafelijk baljuwsambt, p. 639.). Schildknaap in 1452-1460 (F. Buylaert, 
Referentieoverzicht, p. 440.) 
465

 M. Gachard, Inventaires, p. 407. En J. Van Rompaey, Het grafelijk baljuwsambt, p. 649.  
466

 J. Van Rompaey, Het grafelijk baljuwsambt, p. 648. 
467

 M. Gachard, Inventaires, p. 424. En  J. Van Rompaey, Het grafelijk baljuwsambt, p. 631.  
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NAAM Antheunes Hauweel, Margriet Jansenus en hun dochter Cathelijne Hauweel  

SOCIALE STATUS  

- Antheunes Hauweel468 droeg de benaming van ‘maître’ of meester.  

- Cathelijne was de huisvrouw van Gilles van Cathoire.  

POLITIEK Baljuw van Eeklo, Kaprijke en Lembeke (22 maart 1442 – 25 december 1443)469 

OVERLIJDENSDATUM 22 april 1469, 15e eeuw en 140? 

PLAATS  Sint-Janskerk in Sluis 

LIGGING IN DE KERK Aan het koor 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een witte zerk 

INSCHRIPTIE / 

HERALDIEK Hij brak zijn wapen met een gulden croissant in het eerste canton.  

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°216v.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 352.  

 

  

                                                           
468

 De familie Hauweel maakte meer dan 500 jaar deel uit van de adel (1331-1774). (F. Buylaert, Database Vlaamse 
adel.) 
469

 J. Van Rompaey, Het grafelijk baljuwsambt, p. 625.  
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NAAM Joos vander Eecken en zijn vrouw Barbele Bonijns 

SOCIALE STATUS Joos was de zoon van Jacob vander Eecken.  

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 10 mei 1480 en 8 december 1443 

PLAATS  Sint-Janskerk in Sluis 

LIGGING IN DE KERK Voor de kapel van de Lannoijs 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een zerk met inlegwerk van metaal  

INSCHRIPTIE   

Sepulture van Joosse vander Eeke, Jacops suene, die overleet int jaer 1480, den 10 dach in meije. Bidt 

God over alle sielen.  

Sepulture van joncvr[ouwe] Barbele f[ili]a Jacops Boonins, wijlen svoirs[eiden] Joos vander Eecke wijf, 

die overleet den 8 dece[m]b[re] a[nn]o 1443. 

HERALDIEK  Zijn schild is hetzelfde als dat van de Baenst, maar omgekeerde emailles.  

AFBEELDING Er zijn twee personen afgebeeld: een levende en een overledene.  

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°216r.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 351 en p. 355.  
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NAAM Lodewijk de Baenst en Margriet van Vlaanderen  

SOCIALE STATUS  

- Lodewijk is de zoon van Antheunes de Baenst470 

- Margriet is de dochter van Lodewijk van Vlaanderen471.  

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 1 juli 1482 en tweede helft 15e eeuw  

PLAATS  Onze Vrouwekerk in Sluis 

LIGGING IN DE KERK Recht voor het altaar 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een metalen zerk 

INSCHRIPTIE   

Hier leghet begraven Lodewijc de Baenst, Anthonis sone, die overleet deser werelt den 1 dach van 

hoijmaent, int jaer 1482. Bidt over de siele.  

Hier lecght begraven joncvr[ouw] Margriete van Vlaenderen, Lodewijc dochtere, svoirs[eiden] Lodewijc 

de Baenst geselnede, die overleet … 

HERALDIEK / 

AFBEELDING Lodewijk is afgebeeld als een man in harnas en wapenrok.  

BESCHRIJVING  Cornelis Gailliard deelde mee dat Margriet er niet begraven is, ondanks haar naam op de 

zerk.  

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°214v.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 349 en p. 353.  

  

                                                           
470

 De familie de Baenst was lid van de adel in de periode 1362-1563.  (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.) 
471

 F. Buylaert, Referentieoverzicht, pp. 1338-1340 
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NAAM Jan van Zuienkerke en zijn vrouw Barbelle Bonijns 

SOCIALE STATUS Jan is de zoon van Zegher van Zuienkerke.  

POLITIEK Burgemeester van Sluis472 

OVERLIJDENSDATUM 27 juli 1488 en (tweede helft) 15e eeuw 

PLAATS  Onze Vrouwekerk in Sluis 

LIGGING IN DE KERK Voor de koordeur in de noordkapel (Onze Vrouwe van Zeven Ween), naast de zerk 

van Michiel de Wilde. 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING / 

INSCHRIPTIE / 

HERALDIEK / 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  Zijn vrouw trouwde na zijn dood met heer Raessen van Boechoutte (ridder)473 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°215v.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 350.  

 

  

                                                           
472

 Volgens de informatie die Cornelis Gailliard ons verschafte.   
473

 De familie van Boekhoute kreeg tussen 1343 en 1563 adellijke titels mee. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.) 
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NAAM Michiel de Wilde 

SOCIALE STATUS ‘Mer’ of ridder474 volgens de informatie van Cornelis Gailliard.  

POLITIEK Raadsheer in de kamer van Holland475.  

OVERLIJDENSDATUM 2 maart 1494 

PLAATS  Onze Vrouwekerk in Sluis 

LIGGING IN DE KERK Voor de koordeur in de noordkapel (Onze Vrouwe van Zeven Ween) 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING / 

INSCHRIPTIE / 

HERALDIEK / 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  Joanne de Steijne (dochter van Gilles), zijn vrouw, trouwde na zijn dood met heer 

Antheunes de Baenst476, ridder en heer van Santveldt.  

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°215r.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 350.  

 

  

                                                           
474

 De familie de Wilde had een adellijke status in de periode 1279-1514. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.)  
475

 Volgens de informatie die Cornelis Gailliard ons verschaft.  
476

 De familie de Baenst was lid van de adel in de periode 1362-1563.  (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.) 
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NAAM Joosijne Masin 

SOCIALE STATUS  

- De vrouw van Guy de Baenst, zoon van Guy de Baenst en Anna de Groote477 (schildknaap, heer 

van Melissant en Gapinge, raadsheer van de hertogen Filips en Karel van Bourgondië, graven 

van Vlaanderen.)478 

- De dochter van Jan Masin en kleindochter van Gilles Masin.   

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 27 augustus 1495 

PLAATS  Onze Vrouwekerk in Sluis 

LIGGING IN DE KERK Aan de noordzijde van de zerk van Lodewijk de Baenst.  

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een zerk met metalen inlegwerk. 

INSCHRIPTIE   

Hier licht joncvr[ouwe] Josine f[ili]a Jans Masin de oude, Guij de Baenst geselnede, die overleet a[nn]o 

1495, 28 in october. 

HERALDIEK / 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°214v.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 350 en p. 354.  

  

                                                           
477

 Guy de Baenst was in het politieke landschap van het Brugse Vrije een belangrijk persoon in zijn tijd. Hij startte 
als baljuw van Sluis (1458-1468). Karel de Stoute en Margaretha van York trouwden in zijn woning, wat een hele 
eer betekende voor Guy. In 1471 werd hij raadsheer in de Raad van Vlaanderen, wat al snel omgevormd werd tot 
raadsheer-commissaris. In 1485 werd hij door Maximiliaan van Oostenrijk aangesteld als één van de vier 
burgemeesters van het Brugse Vrije. Hij hielp de vorst ook met het organiseren van zeeoorlog tegen Frankrijk in 
augustus 1487. (F. Buylaert, ‘Sociale mobiliteit’, pp. 213-214 en 230.) 
478

 De familie de Baenst was lid van de adel in de periode 1362-1563. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.). Guy 
kreeg hier echter geen adellijke titels toegeschreven.  
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42. Snaaskerke 

NAAM Victor Cale 

SOCIALE STATUS Zoon van Joris Cale.  

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 20 mei 1376 

PLAATS Parochiekerk van Snaaskerke 

LIGGING IN DE KERK In het pad aan de deur van de pastorietuin. 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Afmeting: 130 x 75 cm 

Blauwsteen, maar waarschijnlijk Doorniks kalksteen 

INSCHRIPTIE   

Hier leghet / Victor Cale f[ilius] Joris die staerf int jaer M / ccc lxxvi de[n] / xxsten dach in meye bid Gode 

over de ziele.’ 

HERALDIEK / 

AFBEELDING De afgebeelde man houdt zijn handen in gebedshouding. Hij heeft een hoed op zijn rug 

hangen.  

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

OBB, Historisch Fonds, ms. 599: Notities James Weale (nr.  150: Snaaskerke, f°2) 

R. Van Belle, Vlakke grafmonumenten en memorietaferelen met persoonsafbeeldingen in West-

Vlaanderen: een inventaris, funeraire symboliek en overzicht van het kostuum, Brugge, Van de Wiele, 

2006, p. 414 (Sna. 5XX)  

 

 

 

  



Sociale differentiatie in de begrafeniscultuur van laatmiddeleeuwse elites in het Brugse Vrije (1350-1500) 

237 
 

NAAM Petrus Coeman (of Copman) 

SOCIALE STATUS Priester  

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 17 februari 1442 

PLAATS  Parochiekerk van Snaaskerke 

LIGGING IN DE KERK In de vloer onder de toren 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Afmeting: 234 x 134 cm 

Blauwsteen, waarschijnlijk Doorniks kalksteen 

INSCHRIPTIE   

Beginnende boven rechts: Hic jacet venerabilis vir Petrus / Co[e]man p[res]b[ite]r oriundus de 

Ouden/burch qui obiit anno d[omi]ni millesimo / quadringentesimo quadragesimo / secu[n]do decima 

septima die / mensis februarii orate pro eo. (hier ligt de eerbiedwaardige man, Petrus Coeman, priester, 

geboren te Oudenburg, die overleed op 17 februari in het jaar van Onze Heer 1442. Bid voor hem)  

HERALDIEK / 

AFBEELDING De priester rust met zijn hoofd op een kussen en houdt zijn handen neerwaarts gekruist. 

Het randschrift, in gotisch minuskel, is op de hoeken zoals gebruikelijk onderbroken door vierlobben 

met daarin de evangelistensymbolen. Op de helft van de lange zijden zijn wapenschilden (ook in een 

vierlob) te zien.  

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

OBB, Historisch Fonds, ms. 599: Notities James Weale (nr. 150: Snaaskerke, f°1). 

R. Van Belle, Vlakke grafmonumenten en memorietaferelen met persoonsafbeeldingen in West-

Vlaanderen: een inventaris, funeraire symboliek en overzicht van het kostuum, Brugge, Van de Wiele, 

2006, pp. 413-414 (Sna. 3 XX). 
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NAAM Romein vander Gracht479 en zijn vrouw Lysebette Hebstries 

SOCIALE STATUS / 

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 6 januari 1487 en 7 juni 1442 

PLAATS  Parochiekerk van Snaaskerke 

LIGGING IN DE KERK Onder de toren 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Afmeting: 230 x 145 cm 

Blauwe steen 

INSCHRIPTIE   

Onderaan in het midden beginnend: Hier licht / Romein vander Gracht die / staerf int jaer 

MCCCCLXXXVIJ / de[n] VJen dach in lauwe. + Hier licht joncfr[ouw] / Lysebette Hebstries zijn ghe / 

selnede die staerf an[no] XIIIJXCIJ / de[n] VIJen dach in wedemaent. 

HERALDIEK / 

AFBEELDING In het midden bevond er zich een koperen schild (verloren gegaan). Daarbij was een man 

in kroon en mantel afgebeeld. Het randschrift is op de hoeken onderbroken door vierlobben met de 

evanglistensymbolen en schilden in het midden van elke zijde.    

BESCHRIJVING   

BRONVERMELDING  

OBB, Historisch Fonds, ms. 599: Notities James Weale (nr. 150: Snaaskerke, f°2) 

  

                                                           
479

 De familie van der Gracht maakte deel uit van de oudste adel (1169-1598) (F. Buylaert, Database Vlaamse 
adel.). Romein droeg volgens zijn grafschrift geen adellijke titels.  
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NAAM Cornelie Buts 

SOCIALE STATUS  

- De dochter van Andries Buts.  

- De vrouw van Victor Roels.  

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 1460 

PLAATS  Parochiekerk van Snaaskerke 

LIGGING IN DE KERK In de vloer onder de toren 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Afmeting: 204 x 116 cm 

Blauwsteen, maar waarschijnlijk Doorniks kalksteen 

INSCHRIPTIE   

Hier leghet / Cornelie f[ilia] Andries Buts Pieters f[ilius] Victoers Roels wijf was / die staerf int jaer ons / 

heere m cccc en lj bidt … / over de ziele. 

HERALDIEK ‘Calvariekruis op een perron, met aan weerszijden een lelie’ 

AFBEELDING/  

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

OBB, Historisch Fonds, ms. 599: Notities James Weale (nr. 150: Snaaskerke, f°1) 

R. Van Belle, Vlakke grafmonumenten en memorietaferelen met persoonsafbeeldingen in West-

Vlaanderen: een inventaris, funeraire symboliek en overzicht van het kostuum, Brugge, Van de Wiele, 

2006, p. 414 (Sna. 4 XX) 
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43. Snellegem 

NAAM Heijnken van Meetkerke480 

SOCIALE STATUS Hij is de zoon van ridder481 Regard van Meetkerke.  

POLITIEK /  

OVERLIJDENSDATUM 24 februari 1363 

PLAATS  Parochiekerk van Snellegem 

LIGGING IN DE KERK Aan de zuidkant van de voornoemde zerk 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een blauwe zerk 

INSCHRIPTIE   

Hier licht begraeven Heijnken van Meetkercke, mer Regards zeune, die starf te Snelleghem den 24 

sporcle 1363. 

HERALDIEK De schilden van Hertsberge, Meetkerke, Walle, Meetkerke met Herijnc of Veijse staan 

afgebeeld.  

AFBEELDING Een triomfantelijk afgebeeld kind. 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°190v.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 307. 

  

                                                           
480

 De leden van de familie van Meetkerke kregen adellijke titels tussen 1362 en 1598.  (F. Buylaert, Database 
Vlaamse adel.) Aangezien Heijnken, afgeleid van de afbeelding op zijn zerk, waarschijnlijk in zijn kinderjaren stierf, 
is het niet duidelijk of hij ook deel uitmaakte van de adellijke leden van de familie van Meetkerke.   
481

 Dit is de titel die Regard meekreeg van Cornelis Gailliard.   
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NAAM Regard van Meetkerke  

SOCIALE STATUS Ridder482 volgens Gailliard.  

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 24 augustus 1373 

PLAATS  Parochiekerk van Snellegem 

LIGGING IN DE KERK In het koor, in het midden tussen de priesterstoelen 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een blauwe zerk, met metaal ingelegd 

INSCHRIPTIE / 

HERALDIEK Bovenaan in het midden staat het wapen van de hertog van Cleven, gedeeld in face (boven 

Cleven en onder Vranckerick), geallieerd met een dochter van Vlaanderen die haar wapen gedenteleerd 

brak (zoals Robrecht van Vlaanderen, heer van Cassele). Op de rechterzijde staat een wapen van 

Meetkerke met lambeel van drie stukken, daarnaast Meetkerke met een klein schild van goud ‘au chef 

de geule à trois pals d’hermines’ en dat van de Melders (heren van Oijenbrugge in Brabant). Daarnaast 

staat het wapen van Meetkerke gebroken met een gekartelde rand. Dit zijn de wapens van de 4 broers 

van Regard. Zijn moeder was van het geslacht van Hertsberge (‘d’or au chevron et trois cerfs de sable’). 

Ook de wapenschilden van zijn vrouw zijn weergegeven: ‘de geule à la bende d’argent chergée de trois 

cocquilles de sable’. Haar moeder was van het geslacht vande Walle, en brak met azuren lambelen van 

drie stukken en op elk drie boonschoven. Op haar zijde staat niets anders dan haar eigen wapen en dat 

van haar man.  

AFBEELDING Er staan twee sierlijke en triomfantelijke figuren afgebeeld op de zerk. 

BESCHRIJVING  Zijn vrouw, Margriet Heindricx, werd ook met naam vernoemd in het grafschrift. Zij was 

de dochter van Pieter Heindricx en de weduwe van Wouter Brouckers. Ze is echter elders begraven. 

Daarom staat er bij haar inscriptie geen overlijdensdatum.  

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°198v-190v.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 307. 

  

                                                           
482

 De leden van de familie van Meetkerke kregen adellijke titels tussen 1362 en 1598.  (F. Buylaert, Database 
Vlaamse adel.)  
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44. St. Andries 

NAAM Pauwels Bernaerd 

SOCIALE STATUS Ridder483 (‘mer’) 

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 17 juli 1354 

PLAATS  Abdij van Sint-Andries, Brugge 

LIGGING IN DE KERK / 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING / 

INSCHRIPTIE  

Hier leghet mer Pauwels Bernaerd mer Pauwels sone die staerf by den 17 dach van hoijmaent int jaer 

ons heeren als men screef 1354 bid over zine ziele. 

HERALDIEK / 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  
KBR, Fonds Merghelinck, ms. 34:  wapenheraut J. Le Boucq, Epitaphier des Flandres, Pays Bas & Nord de 

la Flandre, f°24v.  

 

  

                                                           
483

 Volgens J. Le Boucq. De familie Bernaerd is niet gekend als een adellijke familie.  
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NAAM Jacob van Ackere en Ronaldus de Vos484 

SOCIALE STATUS  

- Jacob van Ackere was de vader van Beatrix (getrouwd met Boudewijn de Vos).  

- Ronaldus de Vos was de zoon van Boudewijn de Vos.  

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 1 april 1376 en 19 maart 1387 

PLAATS  Chartrosinnenklooster in Sint-Andries buiten Brugge 

LIGGING IN DE KERK Voor de deur van de Sint-Janskapel aan de zuidzijde 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een witte zerk 

INSCHRIPTIE   

Hic jacet Jacobus de Agro, pater Beatrise uxor (sic) Bauduini de Vos f[iliu]s Bauduini ; qui obiit 1376, die 

prima mensis aprilis ; et Rolandus Vos, f[iliu]s Bauduini, qui obiit 1387, die 19 mensis martii. 

HERALDIEK Bij Jacob staat het wapen van Leffinge en op de hoeken staan de schilden van van Ackere en 

Vos. 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°189v.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 306. 

 

  

                                                           
484

 De familie de Vos mocht zich vanaf 1380 tot de adel rekenen, en dit zeker tot 1598. (F. Buylaert, Database 
Vlaamse adel.). Deze leden maakten dus deel uit van een familie met een hoge sociale status, maar droegen 
volgens hun grafschrift zelf geen adellijke titel.  
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NAAM Boudewijn de Vos en Elisabeth van Massemen (‘de Masseme’) en hun kinderen, Anna de Vos en 

Guillelmus de Vos 

SOCIALE STATUS  

- Boudewijn Vos is ridder (‘miles’) en de heer (‘dominus’) van Pollare485.  

- Elisabeth van Massemen is vrouwe van Axel, Pollare en Laarne486. 

POLITIEK Baljuw van Ninove, Haaltert, Herlinkhove en Roeselare (9 april 1410 – 20 november 1411)487 

OVERLIJDENSDATUM 4 januari 1423, 28 februari 1424, 30 januari 1415, augustus 1407 

PLAATS Chartrosinnenklooster in Sint-Andries buiten Brugge 

LIGGING IN DE KERK In het hoge koor 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een blauwe zerk met een albasten beeld 

INSCHRIPTIE   

Hic jacet Bladuinus Vos, d[omi]nus de Pollare, miles, qui obiit 1423, die 4 mensis januarii; et d[omi]na 

Elisabeth de Masseme, d[omi]na de Axella, Pollare et de Laerne, uxor quondam d[omi]ni Balduini Vos, 

quae obiit 1424, penultima die mensis februarii; et soror Anna Vos, f[ili]a dicti d[omi]ni Bauduini et 

d[omi]nae Elisabeth, quae obiit 1415, die 30 mensis januarii; et Guillelmus Vos, f[iliu]s dicti Bauduini et 

d[omi]nae Elisabeth, qui obiit 1407, die ja mensis augusti; orate pro eo.488 

HERALDIEK Boudewijn: Vos, (‘met drie leeuwen in bende’) Van Ackere, Calckere (met drie vogels) en 

Schildaer (met lelieën en een arend in het canton).Elisabeth: Massemen, Axel of Veurhoutte, Morgaigne 

of Gruuthuse.  

AFBEELDING Op de zerk staan vier mensen afgebeeld: de heer, zijn vrouw en hun zoon en dochter. 

Boven hen zijn een aantal religieuze figuren weergegeven.  

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°189r. 

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 306.  

                                                           
485

 De familie de Vos mocht zich vanaf 1380 tot de adel rekenen, en dit zeker tot 1598. (F. Buylaert, Database 
Vlaamse adel.) 
486

 De familie van Massemen mocht zich vanaf ca. 1200 tot en met 1506 tot de oudste adel van Vlaanderen 
rekenen. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.) 
487

 M. Gachard, Inventaires, p. 402. En J. Van Rompaey, Het grafelijk baljuwsambt, p. 638. 
488

 Dit grafschrift wordt ook in het referentieoverzicht van F. Buylaert aangehaald. In die versie, die ook ontleend is 
aan De Bethune, is echter 1434 (1435 na omrekening) aangehaald als sterfjaar van Boudewijn de Vos. (F. Buylaert, 
Referentieoverzicht, pp. 1375-1376.) 
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NAAM Matheus van Stalhille en zijn vrouw Barbele de Bave 

SOCIALE STATUS  

- Matheus was ridder489 (‘mher’).  

- Barbele was de dochter van Jan de Bave en de zus van Elisabeth de Bave.  

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 1 mei 1415 en eerste helft 15e eeuw 

PLAATS  Abdij van Sint-Andries 

LIGGING IN DE KERK In de voorkerk 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een verheven zerk 

INSCHRIPTIE  

Chi gist messeur Mathieu de Stalhille mher qui trespassa l’an 1415 les premiere jours de may et dame 

Barbe fille de messieu Jan Bave qui trespassa l’an … 

HERALDIEK / 

AFBEELDING  De man is afgebeeld in harnas en wapenrok.  

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

KBR, Fonds Merghelinck, ms. 34:  wapenheraut J. Le Boucq, Epitaphier des Flandres, Pays Bas & Nord de 

la Flandre, f°24v. 

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°195r. 

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 315. 

 

 

 

  

                                                           
489

 De familie van der Schatille had een adellijke status tussen 1380 en 1408. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.). 
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NAAM Jan de Brouckere490, Barbele van Vagheviere en Marie de Brouckere 

SOCIALE STATUS  

- De famillie de Brouckere is verwant met Herrincx, van de Walle en van Vagheviere.  

- Jans vader was Wouter de Brouckere491.  

- Barbele was de dochter van Jacob van Vagheviere.  

- Marie was Jans dochter.  

- Marie was priores van het Chartrosinnenklooster in Sint-Andries.  

POLITIEK Jan was schepen van het Brugse Vrije (1370-1378)492 

OVERLIJDENSDATUM 13 april 1418, 24 juni 1453 en 1465 

PLAATS  Chartrosinnenklooster in Sint-Andries buiten Brugge 

LIGGING IN DE KERK In het vrouwenkoor, aan de stoelen op de noordzijde 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING / 

INSCHRIPTIE   

Hier licht Jan de Brouckere, f[iliu]s Wouters, die starf 1418, den 13 april; ende joncvr[rouw] Barbele 

f[ili]a Jacop van Vagheviere, die starf 1453, den 24 junii. Daer bij licht joncvr[ouw] Marie de Brouckers, 

f[ili]a Jans, prioresse van desen cloostere, die starf 1465. 

HERALDIEK / 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°188v.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 305. 

 

  

                                                           
490

 De familie van den Broucke kende adellijke telgen tussen 1274 en zeker 1437. (F. Buylaert, Database Vlaamse 
adel.). Het lijkt echter dat deze leden van de familie geen adellijke titels droegen.  
491

 Schepen van het Brugse Vrije (1351-1360) (F. Priem, Précies analytique, pp. 57-63.) 
492

 F. Priem, Précies analytique, pp. 69-73. En A. Ramandt, Open Beta Schepenlijst.  
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NAAM Boudewijn de Vos en zijn vrouw Margareta van Lovendegem, zijn zussen Catharina de Vos en 

Anna de Vos 

SOCIALE STATUS Boudewijn is heer (‘domicellus’) van Pollare, Laarne en Zomergem493.  

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM  3 juli 1432, 8 maart 1423, 4 december 1446 en 20 juli 1471 

PLAATS  Chartrosinnenklooster in Sint-Andries buiten Brugge 

LIGGING IN DE KERK Naast de grafzerk van Boudewijn Vos, Elisabeth de Masseme en hun kinderen.  

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een witte marmeren zerk 

INSCHRIPTIE   

Hic jacet d[omi]nus Bauduinus, domicellus de Pollare, Laerne et Somerghem, qui obiit 1432 die 3 mensis 

julii; et Margareta de Lovendeghem, uxor quondam d[omi]ni Bauduini, quae obiit 1423, 8 die mensis 

martii ; et soror Catharina, quae obiit 1446, die 4 mensis decemb[re] et soror Anna de Vos, 1471, die 20 

julii.’ 

HERALDIEK Bij Boudewijn staan de wapenschilden van Vos, van Ackere, van Massemen en van Axel. Bij 

Margareta die van Lovendegem, s’ Danghen, vander Moer en Costers of Volmerbeke. 

AFBEELDING Op de grafzerk staan vier figuren afgebeeld: een man, een vrouw en twee religieuze 

figuren.  

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°189r-189v.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 306. 

 

  

                                                           
493

 De familie de Vos mocht zich vanaf 1380 tot de adel rekenen, en dit zeker tot 1598. (F. Buylaert, Database 
Vlaamse adel.) 
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NAAM Hendrik van Meetkerke en zijn vrouw Catheline Blomme 

SOCIALE STATUS  

- Hendrik is de zoon van ridder494 Rogier van Meetkerke.  

- Catheline de dochter van Pieter Blomme.  

POLITIEK  

- Baljuw van Hulst, Axel en Hughersluis (12 januari 1405 – 28 juli 1405)495 

- Ontvanger en schepen van het Brugse Vrije (1402-1452)496 

OVERLIJDENSDATUM 1 april 1453 en 1438 

PLAATS  Chartrosinnenklooster in Sint-Andries buiten Brugge 

LIGGING IN DE KERK In het koor 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een blauwe zerk met metaal 

INSCHRIPTIE / 

HERALDIEK Catheline: ‘d’argent met 2 sterren en een croissant de sable’. Hendrik: ‘timbre tortué met 

het hoofd van een wit hert, het gewei afgekort aan het hoofd’. 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°188r.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 305. 

 

  

                                                           
494

 De leden van de familie van Meetkerke kregen adellijke titels tussen 1362 en 1598.  (F. Buylaert, Database 
Vlaamse adel.)  
495

 J. Van Rompaey, Het grafelijk baljuwsambt, p. 628. 
496

 F. Priem, Précies analytique, pp. 84-132. En A. Ramandt, Open Beta Schepenlijst. (zonder vermelding van 
adellijke titel!) 
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NAAM Zegher de Costere497  

SOCIALE STATUS abt van de abdij van Sint-Andries 

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 28 april 1456 

PLAATS  Abdij van Sint-Andries 

LIGGING IN DE KERK In de zuidkapel, naast het koor 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING / 

INSCHRIPTIE   

Hic jacet venerabilis vir Zigerius de Costere, quondam abbas hujus loci, qui obiit 1456, den 28 april. 

HERALDIEK Een wapen met zwaarden.  

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°195r.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 314. 

 

  

                                                           
497

 De familie de Costere behoorde tot de adel tussen 1422 en 1502. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.). 
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NAAM Jan van Meetkerke en zijn vrouw Catheline van Varsenare498 (‘Wassenare’)  

SOCIALE STATUS  

- Jan is de zoon van Hendrik van Meetkerke en Catheline Blomme.  

- Ridder, Heer van het hof van Snellegem499. 

POLITIEK  

- Baljuw van Sint-Winoksbergen (25 mei 1394 – 18 juli 1399)500 

- Baljuw van Kortrijk (5 juli 1399 – 12 april 1401)501 

- Schepen en ontvanger van het Brugse Vrije (1439-1458)502 

OVERLIJDENSDATUM 1 februari 1458 en tweede helft 15e eeuw 

PLAATS  Chartrosinnenklooster in Sint-Andries buiten Brugge 

LIGGING IN DE KERK Ten westen van het graf van Hendrik van Meetkerke en Catheline Blomme.  

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een blauwe zerk 

INSCHRIPTIE / 

HERALDIEK Catheline: ‘de sable à 3 espées en bende, d’azur’ 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°188v.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 305. 

  

                                                           
498

 De familie van Varsenare was adel in de periode 1335-1489. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.). 
499

 F. Buylaert, Referentieoverzicht, p. 138. 
500

 H. Nowé, Les baillis comtaux de Flandre, p. 403. En J. Van Rompaey, Het grafelijk baljuwsambt, p. 643. 
501

 M. Gachard, Inventaires, p. 366. H. Nowé, Les baillis comtaux de Flandre, p. 397. En J. Van Rompaey, Het 

grafelijk baljuwsambt, p. 631.  
502

 F. Buylaert, Referentieoverzicht, p. 138. F. Priem, Précies analytique, pp. 133-138. En A. Ramandt, Open Beta 

Schepenlijst. 
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45. St. Kruis (Aardenburg) 

NAAM Robert van Reijghersvliet en Agnes Harlebouds 

SOCIALE STATUS ‘messire’503 

POLITIEK Schepen van het Brugse Vrije (1368-1369, 1372, 1375 en 1379)504 

OVERLIJDENSDATUM 8 januari 1382 en 31 december 1380 

PLAATS  Onze Vrouwekerk in Sint-Kruis, Aardenburg 

LIGGING IN DE KERK Ten westen achter de Onze Vrouwkapel, tussen twee pilaren 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een grote tombe 

INSCHRIPTIE   

Cij gist messire Robert de Reijghersvliet, obiit 1382, le 8 de janvier, et dame Agnes Harlebouds, obiit 

1380, le dernier jour de decembre. 

HERALDIEK / 

AFBEELDING afgebeeld in harnas 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING 

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°226v-227r.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 372. 

 

  

                                                           
503

 De familie van Reigaarsvliet maakte van 1330 tot 1466 deel uit van de adel. (F. Buylaert, Database Vlaamse 
adel.).  
504

 F. Priem, Précies analytique, p. 68, 70-71 en 73. En A. Ramandt, Open Beta Schepenlijst. 
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NAAM Lodewijk (‘Loijs’) van Moerkerke 

SOCIALE STATUS Lodewijk is de zoon van Vrancken van Moerkerke505 

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 21 augustus 1400 

PLAATS  Onze Vrouwekerk in Sint-Kruis, Aardenburg 

LIGGING IN DE KERK Achter het koor in de Sint-Baafskapel (of Kapel van Moerkerke), recht voor het 

altaar. 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING / 

INSCHRIPTIE / 

HERALDIEK Hij brak zijn wapen met Cortrozijn506.  

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  Hij had een zoon en een dochter.  

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°226v.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 372. 

 

  

                                                           
505

 De familie van Moerkerke is van 1295 tot en met 1598 van adel. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.). Hier 
kregen beiden mannen geen adellijke titels toegeschreven.  
506

 De familie de Courtroisin was in de 14
e
 eeuw en de eerste helft van de 15

e
 eeuw een adellijke familie. (F. 

Buylaert, Referentieoverzicht, pp. 314-319.). 
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NAAM Roeland van Cleijhem en zijn vrouw Lucque van Hoorne (‘Hoerne’)507  

SOCIALE STATUS Roeland is de zoon van Willem van Cleijhem508 

POLITIEK Baljuw van Aardenburg (voor september 1426 – na september 1427)509 

OVERLIJDENSDATUM 28 april 1455 en 28 februari 1452 

PLAATS  Onze Vrouwekerk in Sint-Kruis, Aardenburg 

LIGGING IN DE KERK In de ommegang 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een blauwe zerk 

INSCHRIPTIE / 

HERALDIEK / 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°226v.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 372. 

 

  

                                                           
507

 De familie van Hoorne droeg een adellijke titel in de periode 1382-1584. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.). 
Of dit voor Lucque ook van toepassing was, is niet duidelijk.  
508

 Schepen van het Brugse Vrije (1368) (A. Ramandt, Open Beta Schepenlijst.) 
509

 J. Van Rompaey, Het grafelijk baljuwsambt, p. 617. 
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NAAM Wouter Coolman en Janne Wittein 

SOCIALE STATUS  

- Wouter was schildknaap510.  

- Janne was de dochter van ridder Jan Wittein, de heer van Oostkamp en Ogimont511. 

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 21 januari 1479 en 14 september 1454 

PLAATS  Onze Vrouwekerk in Sint-Kruis, Aardenburg 

LIGGING IN DE KERK Naast de tombe van Robert van Reijghersvliet en Agnes Harlebouds.  

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een witte zerk 

INSCHRIPTIE / 

HERALDIEK Janne: ‘faces d’or et geule de six’, het schild van Reijghersvliet in het midden. Wouter: zijn 

wapen gelijkt op dat van Meetkerke, maar met ‘een witte ram met gulden hoorns gaand onder 

zwaarden’.  

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°227r.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, pp. 372-373. 

 

  

                                                           
510

 Volgens de informatie die Cornelis Gailliard ons verschafte.  
511

 Schepen van het Brugse Vrije (1432-1459), Heer van Oostkamp en Ogimont (vermeldingen in periode 1447-
1457), Burgemeester van het Brugse Vrije in 1448 en 1459. (F. Priem, Précies analytique, pp. 112-139. En A. 
Ramandt, Open Beta Schepenlijst.) 
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NAAM Diederick van Moerkerke 

SOCIALE STATUS  

- ‘Filius mer’512.  

- Heer van Moerkerke en Merweede 

- zoon van heer Lodewijk van Moerkerke.  

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 18 november 1488 

PLAATS  Sint-Baafskerk in Sint-Kruis, Aardenburg 

LIGGING IN DE KERK In het koor 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een witte zerk 

INSCHRIPTIE / 

HERALDIEK Hij droeg Moerkerke in het canton.   

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°227r-227v.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 373. 

 

  

                                                           
512

 De familie van Moerkerke is van 1295 tot en met 1598 van adel. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.). 
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NAAM Thiery van Moerkerke 

SOCIALE STATUS  

- Ridder513.  

- Heer van Merweede.  

- Bastaardzoon van heer Lodewijk van Moerkerke, heer van Merweede.  

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 8 november 1488 

PLAATS  Sint-Baafskerk in Sint-Kruis, Aardenburg 

LIGGING IN DE KERK In het midden van de kerk 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een platte marmeren plaat 

INSCHRIPTIE / 

HERALDIEK / 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 373.  

 

 

 

  

                                                           
513

 Gailliard geeft Thiery de titel van ‘chevalier’ mee. De familie van Moerkerke is van 1295 tot en met 1598 van 
adel. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.). 
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46. St.Kruis (Brugge) 

NAAM Anoniem (waarschijnlijk drie personen) 

SOCIALE STATUS / 

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM Tweede helft 14e eeuw 

PLAATS  Parochiekerk van Sint-Kruis, Brugge 

LIGGING IN DE KERK In de vloer 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Afmeting: 61 x 96 cm. 

Doorniks kalksteen in verweerde staat.  

INSCHRIPTIE / 

HERALDIEK / 

AFBEELDING Er waren waarschijnlijk drie figuren afgebeeld, waarvan de middelste vermoedelijk een 

vrouw was.  

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

R. Van Belle, Vlakke grafmonumenten en memorietaferelen met persoonsafbeeldingen in West-

Vlaanderen: een inventaris, funeraire symboliek en overzicht van het kostuum, Brugge, Van de Wiele, 

2006, p. 410 (Stk. 4). 
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NAAM Pauwels Debrabandere en zijn echtgenote Kateline … 

SOCIALE STATUS / 

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM Tweede helft van de 14e eeuw 

PLAATS  Parochiekerk van Sint-Kruis, Brugge 

LIGGING IN DE KERK In de vloer van de vroegere parochiekerk  

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Afmeting: 230,5 x 115 cm 

Doorniks kalksteen in sterk verweerde toestand: de steen is vooral in het midden en beneden 

afgeschilfert.  

INSCHRIPTIE   

Beginnend beneden: .. ET PAUWEL/S . DEBRABANDERE …  / … ET KATELIN . / … WELS . BRABANDERS 

WIJF …’ 

HERALDIEK / 

AFBEELDING De man en de vrouw zijn naast elkaar afgebeeld. Hun ogen zijn geopend. De man houdt 

zijn handen gedraaid gevouwen. Bij de vrouw zijn ze recht voor haar borst gevouwen. De man heeft een 

hondje onder zijn voeten. Het grafschrift is opgesteld in uncialen en liep over de rand van de zerk.  

BESCHRIJVING  Een belangrijk deel van de inscriptie, dat van de overlijdensdata, werd nooit ingevuld. 

Hierdoor kan men vermoeden dat de zerk besteld werd tijdens het leven van het echtpaar met een 

gedeeltelijk voorgegraveerde formulatie.  

BRONVERMELDING  

R. Van Belle, Vlakke grafmonumenten en memorietaferelen met persoonsafbeeldingen in West-

Vlaanderen: een inventaris, funeraire symboliek en overzicht van het kostuum, Brugge, Van de Wiele, 

2006, pp. 409-410 (Stk. 3).   
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NAAM Simoen de Costere514, zijn vrouw Margriet (‘Maergriete’) Aernouds en haar zus Lisbete Aernouds 

SOCIALE STATUS  

- Margriet en Lisbete zijn de dochters van Jan Aernoud.  

- Lisbete is de weduwe van Willem Varkin.  

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 1384, 1353 en 1358 

PLAATS  Parochiekerk van Sint-Kruis, Brugge  

LIGGING IN DE KERK Gevonden in de oude funderingen van vroegere parochiekerk van Sint-Kruis 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Afmeting: 232 x 134 cm 

Doorniks steen. De grafzerk was beschadigd bij de vondst en ging nadien verloren.  

INSCHRIPTIE   

+ HIER LEGHET SIMOEN DE COSTERE DIE STAERF INT JAER MCCCLXXXIIII DE … LMAENT + HIER LEGHET … 

ETE . F[ILIA] . IAN . AERNOUDS . WEDEWE . F[ILIA] . WILLEM . VA/RKINS … . STAERF UP DE … NDRE 

DACHT IN . MEYE . ANNO D[OMI]NI . MCCCLIII / + HIER LEGHET MAERGRIE… . F[ILIA] . IAN . AERNOUDS . 

F[ILIUS] . SIMOENS COSTERS . WIJF . DIE STAERF DEN . ANDREN . DACH . IN . MAERTE . MCCCLVIII. BID 

OVER DE . ZIELE. 

HERALDIEK / 

AFBEELDING De man staat tussen twee vrouwen. Alledrie houden ze de ogen geopend en hun handen 

in gebedshouding. Ze vertrappelen elk een dier onder hun voeten. Bij de man is dat een hondje, bij de 

vrouw links een leeuwenwelp en bij de vrouw rechts een varken. Het randschrift is opgesteld in uncialen 

en is in de hoeken onderbroken door de gebruikelijke evangelistensymbolen.  

BESCHRIJVING De leeuw en hond zijn beiden symbolen van het kwaad. Ook het varken, als onrein dier, 

wordt als een symbool van het kwaad beschouwd, maar is hier eveneens een toespeling op de naam van 

de echtgenoot van Lisbette, Willem Varkin. Door de dieren te vertrappen, willen de overledenen 

aantonen dat ze ze het kwaad afzweren.  

BRONVERMELDING  

R. Van Belle, Vlakke grafmonumenten en memorietaferelen met persoonsafbeeldingen in West-

Vlaanderen: een inventaris, funeraire symboliek en overzicht van het kostuum, Brugge, Van de Wiele, 

2006, pp. 406-407 (Stk. 1)  

                                                           
514

 De familie de Costere behoorde tot de adel tussen 1422 en 1502. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.) Deze 
persoon valt buiten die periode.  
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NAAM Fransoys van Woudericheem en echtgenote 

SOCIALE STATUS Fransoys is de zoon van Dodin van Woudericheem.  

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 28 september 1380 en tweede helft 14e eeuw 

PLAATS  Parochiekerk van Sint-Kruis, Brugge 

LIGGING IN DE KERK De grafsteen maakte deel uit van de vloer van de vroegere parochiekerk.  

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Afmeting: 220 x 110 x 15 cm 

Doorniks steen. Bij de vondst in vrij goede staat van bewaring, maar bij het verplaatsen brak de zerk in 

verschillende stukken.  

INSCHRIPTIE   

HIER LEGHET FRANSOYS F[ILIUS] DODINS VAN WOUDERICHEEM DIE STAERF INT JAER MCCCLXXX UP 

SINTE MICHEILSAVENS . BID OVER DE ZIELE + HIER … ELT FRANSOYS DODINS WIJF WAS VAN 

WOUDERICHEEM DIE STARF INT JAER MCCC (verder niet ingevuld) 

HERALDIEK / 

AFBEELDING Het echtpaar is rechstaand en met gevouwen handen afgebeeld. De man heeft een 

kruisbloem onder zijn voeten. Bij zijn vrouw vinden we daar een hondje terug. Onderaan de zerk zijn 

acht drielobnissen weergegeven waarin vermoedelijk de kinderen van het koppel in afgebeeld worden. 

De inscriptie was opgesteld in uncialen.  

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

R. Van Belle, Vlakke grafmonumenten en memorietaferelen met persoonsafbeeldingen in West-

Vlaanderen: een inventaris, funeraire symboliek en overzicht van het kostuum, Brugge, Van de Wiele, 

2006, pp. 407-409 (Stk. 2). 
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47. St. Michiels 

NAAM Zoete van Oostkamp en Marie van Oostkamp 

SOCIALE STATUS Beiden zijn dochters van ‘mijnheere’515 Arnoud van Oostkamp.  

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 21 oktober 1373 en tweede helft 14e eeuw  

PLAATS  Parochiekerk van Sint-Michiels 

LIGGING IN DE KERK Auidkapel van de toren aan het altaar 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een blauwe zerk 

INSCHRIPTIE / 

HERALDIEK / 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°194v.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 313. 

 

  

                                                           
515

 De mannelijke lijn van de familie van Oostkamp was deel van de adel van 1264 tot 1437. (F. Buylaert, Database 
Vlaamse adel.) 
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NAAM Jan van Aartrijke en Ouburghe vande Walle  

SOCIALE STATUS  

- Heer van Tillegem516.  

- Zoon van Jan van Aartrijke.  

- Ouburghe is de dochter van heer517 Zegher vande Walle.  

POLITIEK Raadsheer en kamerling van de hertogen van Bourgondië, graven van Vlaanderen 

OVERLIJDENSDATUM 30 mei 1436 en 2 januari 1449 

PLAATS  Parochiekerk van Sint-Michiels 

LIGGING IN DE KERK In het midden van de kerk, voor het koor en onder de toren 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een grote blauwe zerk 

BESCHRIJVING  / 

INSCHRIPTIE  

Hier leghet dheer Jan van Artricke heere van Tillinghe[m], raedt mher heere van Bourgoignen die staerf 

int jaer 1436 upden 30 dach in meie / Hier leghet joncfrauwe Ouburge sher Jans wif van Artricke heere 

van Thillinghen Zeeghers dochter van Walle die staerf int jaer 1459 den 2den dach van lauwe. 

HERALDIEK Bij Jan zijn de wapenschilden van Aartrijke, Maldegem en Utenhove weergegeven. Bij 

Ouburghe staat het wapenschild van vande Walle (‘met de kepere en merletten’). 

AFBEELDING / 

BRONVERMELDING  

KBR, Fonds Merghelinck, ms. 34:  wapenheraut J. Le Boucq, Epitaphier des Flandres, Pays Bas & Nord de 

la Flandre, f°25v. 

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°194r. 

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 313. 

  

                                                           
516

 De familie van Aartrijke maakte deel uit van de adel tussen 1410 en 1485. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.) 
517

 De familie van de Walle had een adellijke status tusen 1340 en 1513. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.) 
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48. St. Pieterskapelle 

NAAM Anoniem 

SOCIALE STATUS / 

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM ca. 1390 

PLAATS  Parochiekerk van Sint-Pieterskapelle 

LIGGING IN DE KERK Kerkhof van Sint-Pieterskapelle 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Afmeting: 215 x 108 cm 

Volgens James Weale gefabriceerd uit witsteen. 

INSCHRIPTIE afgesleten.  

HERALDIEK / 

AFBEELDING De man op de afbeelding is, met uitzondering van de onderkant van zijn gezicht, volledig in 

een lijkwade gewikkeld. Hij houdt een kruis vast in zijn gekruiste handen. De inscriptie was rondom op 

de randlijst aangebracht.  

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

OBB, Historisch Fonds, ms. 599: Notities James Weale (nr. 147: Sint-Pieterskapelle). 

R. Van Belle, Vlakke grafmonumenten en memorietaferelen met persoonsafbeeldingen in West-

Vlaanderen: een inventaris, funeraire symboliek en overzicht van het kostuum, Brugge, Van de Wiele, 

2006, p. 411 (Spk. 1 XX). 
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NAAM Luuc Velder en Maroye Maey 

SOCIALE STATUS  

- Luuc is de zoon van Pieter Velder.  

- Maroye was de dochter van Claeis Maey.  

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 7 februari 1476 en 7 juli 1462 

PLAATS  Parochiekerk van Sint-Pieterskapelle 

LIGGING IN DE KERK / 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Afmeting: 176 x 91 cm 

Blauwe steen 

INSCHRIPTIE   

Onderaan in het midden beginnend: Hier leghet Luuc / f[ilius] Pieters velders die staerf int / jaer M CCCC 

LXXVJ de VIJten dach in / sporkele + Hier leghet Maroye / f[ilia] Clais Maeys twijf Luuc f[ilius] Pieter 

Velders / die staerf int jaer M CCCC LXIJ de(n) VJen dach / in hoymant.’ 

HERALDIEK / 

AFBEELDING De inscriptie is op de randlijst aangebracht. Op de hoeken zijn er de gebruikelijke 

evangelistensymbolen en in het midden van elke lange zijde zijn wapenschilden aangebracht.   

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

OBB, Historisch Fonds, ms. 599: Notities James Weale (nr. 147, f°1). 
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49. Stalhille 

NAAM Anoniem (Jacob … , Marie … en … ) 

SOCIALE STATUS / 

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM ? , 1352 en 1437 

PLAATS  Sint-Jan de Doperkerk in Stalhille 

LIGGING IN DE KERK / 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING De zerk is nu verdwenen.  

INSCHRIPTIE   

… / cccc / xxxvii den xxvsten dach in lauwmaend + Hier leghet Jacob … / Hier leghet joncvrauwe Marie / 

Jjans doch(ter) / die staerf int jaer mccclii den viiisten … 

HERALDIEK / 

AFBEELDING Op de zerk is een echtpaar afgebeeld. De beide personen hebben een hond onder hun 

voeten. Onderaan zijn hun kinderen weergegeven. De gebruikelijke evangelistensymbolen staan in de 

hoeken en onderbreken de inscriptie.  

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

OBB, Historisch Fonds, ms. 599: Notities James Weale (nr. 154: Stalhille, f°3). 

R. Van Belle, Vlakke grafmonumenten en memorietaferelen met persoonsafbeeldingen in West-

Vlaanderen: een inventaris, funeraire symboliek en overzicht van het kostuum, Brugge, Van de Wiele, 

2006, p. 422 (Sta. 7 XX). 
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NAAM Arnout Brantius518 en Elisabeth Maerschalc  

SOCIALE STATUS Elisabeth is de dochter van heer519 Boudewijn Maerschalc.  

POLITIEK Schepen van het Brugse Vrije (1414-1417)520 

OVERLIJDENSDATUM 4 november 1417 en 1400 

PLAATS  Sint-Jan de Doperkerk in Stalhille 

LIGGING IN DE KERK In het koor 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING / 

INSCHRIPTIE / 

HERALDIEK / 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°196r.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 316.  

 

 

 

  

                                                           
518

 Volgens de monsteringslijst van Jan van Gistel (september 1410) had een zekere Arnoul Brantin de status van 
schildknaap. (F. Buylaert, Referentieoverzicht, p. 205.) 
519

 De familie de Maerschalc maakte van 1371 tot 1501 deel uit van de Vlaamse adel. (F. Buylaert, Database 
Vlaamse adel.) 
520

 F. Priem, Précies analytique, pp. 96-97. En A. Ramandt, Open Beta Schepenlijst. 
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NAAM Jacques Robrechts521 en Maria van Gent522 

SOCIALE STATUS Volgens Gailliard was hij een schildknaap.  

POLITIEK Schepen van het Brugse Vrije (1419-1452)523, waaronder burgemeester van commune 

(1420)524 en burgemeester van schepenenen (1426, 1432, 1441 en 1452)525 

OVERLIJDENSDATUM 8 december 1452 en 25 juni 1437 

PLAATS  Sint-Jan de Doperkerk in Stalhille 

LIGGING IN DE KERK In de voorkerk, in een kapel op de zuidzijde van de kerk 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een grote blauwe zerk 

INSCHRIPTIE / 

HERALDIEK Jacques: ‘de geule au cheron d’argent, au chef 2 roses et en poincte une aigle, tout 

d’argent’. Maria : ‘d’or au chevron de sable’.  

AFBEELDING Er is een persoon triomfantelijk in harnas afgebeeld.  

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°196r.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 316. 

 

  

                                                           
521

 Volgens een adelijst van het graafschap Vlaanderen, geografisch ingedeeld (1437), behoorde Jacques Robrechts 
tot de ‘escuyers’ (of schildknapen) van Brugge en het Brugse Vrije. (F. Buylaert, Referentieoverzicht, p. 1065.) 
522

 Het is niet duidelijk tot welke familie ‘van Gent’ Maria hoort.  
523

 F. Priem, Précies analytique, pp. 99-131. En A. Ramandt, Open Beta Schepenlijst.  
524

 F. Priem, Précies analytique, pp. 99-131.  
525

 F. Priem, Précies analytique, pp. 99-131.  
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50. Torhout 

NAAM Jan Haghelsteen, zijn vrouw Lisbette … en hun zoon Pieter Haghelsteen 

SOCIALE STATUS / 

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 1382, 10 mei 1393 en 1 augustus 1416 

PLAATS  Parochiekerk van Torhout 

LIGGING IN DE KERK In de voorkerk, in de noordzijde van de noordbeuk 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING / 

INSCHRIPTIE / 

HERALDIEK Jan: ‘geule au chevron et, au chef, deux croissants [d’or]’ ; ‘geule au saultoir d’or et 4 

coquilles d’argent’. Lisbette : ‘d’argent à 3 merlettes de geule’ 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°164r-164v. 

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 248. 
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NAAM Jan van Grispere en Margriet (‘Margriete’) Langheraeretsoen 

SOCIALE STATUS  

- Ridder (‘mer’) 

- Heer van Grispere en van Ogierland526 

POLITIEK  

- Baljuw van Ieper (5 mei 1376 – 9 mei 1378 en 11 maart 1386 – 17 september 1386)527 

- Schepen van het Brugse Vrije (1402-1434)528, waaronder burgemeester van schepenen (1412)529 

- Stadsbaljuw en kastelein van Kortrijk (9 mei 1401 – 8 december 1403)530 

- Baljuw van Aalst en Geraardsbergen (8 december 1403 – 27 oktober 1405)531 

- Baljuw van Veurne (27 mei 1424 – 9 december 1427)532 

OVERLIJDENSDATUM 30 mei 1435 en 21 april 1414 

PLAATS  Parochiekerk van Torhout 

LIGGING IN DE KERK In de voorkerk 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een zerk met een witte lijst 

INSCHRIPTIE   

Hier licht mer Jan, ruddere, heere van Grispere ende van Ogierlande, obiit 1435, den 30 in meije; ende 

vrau Margriete Langheraeretsoen, obiit 1414, den 21 april. 

HERALDIEK afgesleten 

AFBEELDING Het wapenschild was in het midden van de witte steen aangebracht.  

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°164r.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 248.   

                                                           
526

 De familie van Grijspere (van adel van 1376 tot zeker 1572) wordt tot 1477 vermeld als heren van Grijspere en 
Ogierlande. (F. Buylaert, Referentieoverzicht, p. 519.) 
527

 M. Gachard, Inventaires, pp. 422-423. H. Nowé, Les baillis comtaux de Flandre, pp. 385-386. En J. Van Rompaey, 
Het grafelijk baljuwsambt, p. 630.  
528

 F. Priem, Précies analytique, pp. 92-114. En A. Ramandt, Open Beta Schepenlijst.  
529

 F. Priem, Précies analytique, p. 92.  
530

 M. Gachard, Inventaires, p. 366. En J. Van Rompaey, Het grafelijk baljuwsambt, p. 631.  
531

 M. Gachard, Inventaires, p. 347. En J. Van Rompaey, Het grafelijk baljuwsambt, p. 615.  
532

 M. Gachard, Inventaires, p. 379. En J. Van Rompaey, Het grafelijk baljuwsambt, p. 648. 
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51. Varsenare 

NAAM Iwain van Varsenare (‘Wassenare’) en zijn eerste vrouw Avezoete Tollenare533  

SOCIALE STATUS Ridder534 (‘chevalier’) 

POLITIEK Schepen van het Brugse Vrije (1350-1373)535 

OVERLIJDENSDATUM 1 augustus 1379 en 14 mei 1366 

PLAATS  Parochiekerk van Varsenare 

LIGGING IN DE KERK In de voorkerk, voor een altaar 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een zerk met inlegwerk in metaal 

INSCHRIPTIE   

Ghij gist mess[ire] Ivain de Varsenaer, [chevalier] et eschevin du terroir du Francq, ki trespassa l’an 1379, 

le premier jour d’aoust.  Et dame Avesoete Tollenaiers, espeusse audit s[egnieu]r, qui trespassa l’an 

1366, le 13 jour de maij.  Et aussij y gist dame Marguerite, fille de Jehan Boonin, seconde femme de 

Ivain, et depuis fut espeuse de messire Guil[laum]e de Halewin, s[egnieu]r de Huutkerke. 

HERALDIEK Varsenare: ‘de sable à trois épes d’argent, garnies d’or, mises en bande, les pointes basses’. 

Bonin :  ‘d’argent à six chateaux d’azur’.  

AFBEELDING een man, afgebeeld in een harnas, met zijn helm met een timbre tussen zijn benen 

BESCHRIJVING De tweede vrouw van Iwain van Varsenare was Margriet Bonin, de dochter van heer Jan 

Bonin, baljuw van Kortrijk (8 mei 1372 – 7 mei 1374)536, en mevrouw Ghertrude vande Walle. Na zijn 

overlijden trouwde Margriet met heer Willem van Halewijn, heer van Uitkerke. Margriet ligt begraven 

bij haar tweede man, in de Augustijnenabdij in Brugge.  

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°198r-198v.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 320 en p. 322.  

                                                           
533

 Familie de Tollenare was adel van 1381 (misschien al van 1340) tot en met 1503. (F. Buylaert, Database Vlaamse 
adel.). Het is niet zeker of Avezoete al dan niet een adellijke titel droeg.  
534

 De familie van Varsenare was adel in de periode 1335-1489. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.). 
535

 F. Priem, Précies analytique, pp. 57-70. En A. Ramandt, Open Beta Schepenlijst.  
536

 H. Nowé, Les baillis comtaux de Flandre, p. 397.  
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NAAM Richard van Straten 

SOCIALE STATUS Heer van Straten537 

POLITIEK Schepen van het Brugse Vrije (1350-1351)538 

OVERLIJDENSDATUM 29 juni 1368 

PLAATS  Parochiekerk van Varsenare 

LIGGING IN DE KERK / 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING / 

INSCHRIPTIE   

Chij gist sire Richard de Straten, fils de moss[ieu]r de Straten, lequel trespassa l’an 1368, le 29 de juing. 

HERALDIEK Een rood schild met drie zilveren zwaarden (het schild van de familie van Straten) 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°199v.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 321 en p. 323. 

 

  

                                                           
537

 De familie van Straten maakte deel uit van de oudste adel (1096-1438). (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.). 
538

 F. Priem, Précies analytique, p. 57. En A. Ramandt, Open Beta Schepenlijst.  
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NAAM Lodewijk (‘Loys’) van Straten 

SOCIALE STATUS Heer van Straten539  

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 3 september 1368 

PLAATS  Parochiekerk van Varsenare 

LIGGING IN DE KERK In de noordkapel 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING / 

INSCHRIPTIE   

Chij gist Loys de Straten, fils de monss[ieu]r de Straten, qui trespassa l’an 1368, le 3 de septe[m]b[re]. 

HERALDIEK / 

AFBEELDING Lodewijk is afgebeeld in harnas. 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°199v.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 321 en p. 323. 

 

  

                                                           
539

 De familie van Straten maakte deel uit van de oudste adel (1096-1438). (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.). 
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NAAM Jan van Russele 

SOCIALE STATUS / 

POLITIEK /  

OVERLIJDENSDATUM 7 augustus 1407 

PLAATS  Parochiekerk van Varsenare 

LIGGING IN DE KERK In de voorkerk 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een witte zerk  

INSCHRIPTIE / 

HERALDIEK ‘d’argent au saultoir de geule, chergé de cinq cocquilles d’or’ 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°199v.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 323.  
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NAAM Jan van Varsenare (‘Wassenare’) en Catherine Barbesaen 

SOCIALE STATUS  

- Jan wordt door Gailliard ‘mer’ of ridder genoemd.  

- Jan is de zoon van Iwain van Varsenare540.  

- Cathelijne is de dochter van heer Nicolas Barbesaen541, telg van een nobele Italiaanse familie. 

POLITIEK Schepen van het Brugse Vrije (1402-1443)542, waaronder burgemeester van schepenen 

(1442)543 

OVERLIJDENSDATUM 22 april 1443 en 14 juni 1439 

PLAATS  Parochiekerk van Varsenare 

LIGGING IN DE KERK In de noordkapel naast het koor 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING / 

INSCHRIPTIE   

Chij gist Jehan de Varsenaer, eschevin du territoire du Francq, fils de feu mess[ire] Ivain, leq[ue]l Jehan 

fut prins des Turcs avecq mons[ieu]r Jehan conte de Nevers, depuis duc de Bourg[oig]ne, fils de 

Phil[ipp]es le hardy, à la battaille devant Nicopoli, l’an 1396 ; et depuis delivré avecq led[it] conte de 

Nevers. Et trespassa l’an 1443, le 22 dapvril. 

Et damoiselle Catherine, son epeuse, fille de sire Nicolas Barbasaen, qui trespassa l’an 1439, le 14 de 

juing. 

HERALDIEK Catherine: ‘d’argent à trois fasces ondées de gueules’. Bij Jan werd het schild van Varsenare 

weergegeven.  

AFBEELDING De figuur op de zerk is afgebeeld in harnas en wapenrok.  

BESCHRIJVING  Samen met prins Jan zonder Vrees (graaf van Vlaanderen en Nevers, hertog van 

Bourgondië, zoon van hertog Filip De Stoute) was Jan van Varsenare betrokken in een strijd in Nicopolis 

tegen de Turken in 1396. De christenen leden er de nederlaag. Jan van Varsenare werd gevangen 

genomen, samen met Jan zonder Vrees en de heren van Gistel en van Halewijn. Later werd hij 

vrijgekocht, opnieuw samen met Jan zonder Vrees, en kon hij huiswaarts keren544.  

 

 

 

                                                           
540

 De familie van Varsenare was adel in de periode 1335-1489. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.).  
541

 De familie Barbesaen was oorspronkelijk afkomstig uit Lucca. De naam is een Vlaamse versie van ‘Barbagialli’. In 
de eerste helft van de 14

e
 eeuw verwierf de familie het Brugs poorterschap. Nicolas Barbesaen was sinds 1407 

verbannen. (J. Dumolyn, De Brugse opstand van 1436-1438, p. 12.) 
542

 F. Priem, Précies analytique, pp. 90-122. En A. Ramandt, Open Beta Schepenlijst.  
543

 F. Priem, Précies analytique,p. 121.  
544

 J. De Bethune, Epitaphes, pp. 320-321. En  F. Buylaert, Referentieoverzicht, p. 58. 
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BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°198v-199r. 

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, pp. 320-322.  
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NAAM Joos (‘Josse’) van Varsenare en Cathlijne van Rije 

SOCIALE STATUS  

- Ridder545 (‘chevalier’) 

- Heer van Varsenare.  

- Joos was de zoon van Joos van Varsenare en Elisabeth Fevere. 

- Cathelijne is de dochter van de heer van Rije546.  

POLITIEK  

- Raadsheer en kamerling van de heer en prins Maximiliaan, Rooms Koning 

- Stadsbaljuw (schout) van Brugge (28 oktober 1445 – 14 december 1456 en 1 maart 1473 – 31 

december 1476)547 

- Baljuw van Kortrijk (12 februari 1466 – 11 februari 1468)548 

- Baljuw van Veurne (13 februari 1444 – 14 oktober 1445)549 

OVERLIJDENSDATUM 7 maart 1488 en 6 februari 1512 

PLAATS  Parochiekerk van Varsenare 

LIGGING IN DE KERK In het koor, aan de noordzijde 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een verheven zerk met inlegwerk van metaal.  

INSCHRIPTIE   

Chij gist mess[ire] Josse de Varssenaer, [chevalier], fils de Josse, conseiliers et chambellan de 

Maximilien, roy des Romains, qui trespassa l’an 1488, le 7 de mars.  

Et dame Catherine de Rie, son espeuse, qui trespassa l’an 1512, le 27 de febvrier. 

HERALDIEK Bij Joos: schild van Varsenare, bij Cathlijne: ‘d’azur à l’étoile d’or, au chef d’argent’ 

AFBEELDING Een man in harnas en wapenrok.  

BESCHRIJVING  Hij stierf zonder nakomelingen.  

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°199r-199v. 

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 321 en p. 323.  

                                                           
545

 De familie van Varsenare was adel in de periode 1335-1489. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.). 
546

 De familie van Rije hebben we elders niet teruggevonden. De adellijke titel van ‘heer’ komt ook niet terug in het 
grafschrift. Het is mogelijk dat Cornelis Gailliard die titel heeft toegeschreven.   
547

 M. Gachard, Inventaires, p. 363. En J. Van Rompaey, Het grafelijk baljuwsambt, p. 621.  
548

 M. Gachard, Inventaires, p. 367. En J. Van Rompaey, Het grafelijk baljuwsambt, p. 632. 
549

 M. Gachard, Inventaires, p. 380. En J. Van Rompaey, Het grafelijk baljuwsambt, p. 648. 



Sociale differentiatie in de begrafeniscultuur van laatmiddeleeuwse elites in het Brugse Vrije (1350-1500) 

277 
 

52. Vlissegem 

NAAM Jan van Boonem550 en zijn vrouw Anne van Halewijn  

SOCIALE STATUS Anne is de dochter van Willem van Halewijn, zoon van heer551 Tristam van Halewijn552. 

POLITIEK553  

- Raadsheer van de hertogen van Bourgondië, graven van Vlaanderen.  

- Provoost van zijn wapeninghe.  

- Redenaar ten Proosche.  

- Schepen van het Brugse Vrije (1402)554. 

OVERLIJDENSDATUM 18 november 1414 en 4 juni 1436 

PLAATS Parochiekerk van Vlissegem 

LIGGING IN DE KERK In de Onze Vrouwekapel 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING / 

INSCHRIPTIE / 

HERALDIEK / 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°228v.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 375.  

                                                           
550

 De familie van Boneem behoorde in 1208-1506 tot de Vlaamse adel. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.). 
551

 De familie van Halewijn is van 1169 tot 1560 in de bronnen terug te vinden als deel van de oudste Vlaamse adel. 
(F. Buylaert, Database Vlaamse adel.). 
552

 Heer van Uitkerke, Baljuw van Ieper (18 september 1374 – 7 januari 1375)( H. Nowé, Les baillis comtaux de 

Flandre, p. 385.). Baljuw van Aalst (9 mei 1373 – 17 september 1374 en 22 september 1376 – 21 september 1376). 
(H. Nowé, Les baillis comtaux de Flandre, p. 394.).  
553

 Voor geen enkele van zijn functies, behalve schepen van het Brugse Vrije, hebben we ergens anders dezelfde 
informatie teruggevonden. Het is ook niet duidelijk of deze informatie op zijn zerk terug te vinden was.  
554

 A. Ramandt, Open Beta Schepenlijst.  
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NAAM Jan van Boonem555 en Cathelijne van Meetkerke 

SOCIALE STATUS / 

POLITIEK  

- Schepen van het Brugse Vrije (1419-1446)556.  

- Redenaar in Proosche 

OVERLIJDENSDATUM 24 april 1446 en 3 november 1463 

PLAATS  Parochiekerk in Vlissegem 

LIGGING IN DE KERK Voor het onze Vrouwenaltaar 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING / 

INSCHRIPTIE / 

HERALDIEK / 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  Jan was een Vlaamse heer die hertog Filips de Goede volgde in de strijd volgde naar  

Frankrijk na de moord op diens vader Jan zonder Vrees.  

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°228v.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 375. 

 

  

                                                           
555

 De familie van Boneem behoorde in 1208-1506 tot de Vlaamse adel. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.). 
556

 F. Priem, Précies analytique, pp. 99-125. En A. Ramandt, Open Beta Schepenlijst.  
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53. Wenduine  

NAAM Kateline Wouters 

SOCIALE STATUS  

- Dochter van Pieter Wouters.  

- Weduwe van Anteunis Colaers. 

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM maart 1482 

PLAATS  Heilige Kruisverheffingskerk in Wenduine 

LIGGING IN DE KERK Eerst in de Heilige Kruisverheffingskerk in Wenduine, later op het kerkhof 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Afmeting: 190 x 104 cm 

De zerk is inmiddels verdwenen. Wellicht was de zerk van Doorniks kalksteen.  

INSCHRIPTIE   

Hier leghet begraven / Kateline de dochter Pieter Wouters f[iliu]s Lambos(?) . de wedewe Antuenis / 

Colaers . die staerf . int . / jaer . MCCCC.LCCCIJ. den … [da]ch in maerte . bidt over de ziele. 

HERALDIEK / 

AFBEELDING Kateline is rechstaand met neergeslagen ogen afgebeeld. Ze is in weduwedracht en houdt 

haar handen gevouwen. Het grafschrift is opgesteld in gotisch minuskel en op de hoeken van de zerk zijn 

er de vertrouwde vierlobben met evangelistensymbolen.  

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

OBB, Historisch Fonds, ms. 599: Notities James Weale (nr. 171: Wenduine). 

R. Van Belle, Vlakke grafmonumenten en memorietaferelen met persoonsafbeeldingen in West-

Vlaanderen: een inventaris, funeraire symboliek en overzicht van het kostuum, Brugge, Van de Wiele, 

2006, pp. 435-436 (Wen. 1)  
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54. Wilskerke 

NAAM Jan van Varsenare (‘Vassenare’) en zijn vrouw Margarite … 

SOCIALE STATUS Jan is de zoon van Jacob van Varsenare557  

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM  1438 en eerste helft 15e eeuw 

PLAATS  Kapel van Raversijde 

LIGGING IN DE KERK Voor de Sint-Sebastiaankapel 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een blauwe zerk 

INSCHRIPTIE / 

HERALDIEK / 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°217v.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 357. 

 

  

                                                           
557

 De familie van Varsenare was adel in de periode 1335-1489. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.). De hier 
vermelde leden kregen van Cornelis Gailliard geen adellijke titel toegeschreven.  
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NAAM Pauwels van Uutkerke en Jacob van Uutkerke 

SOCIALE STATUS Pauwels is de zoon van François van Uutkerke558.  

POLITIEK Jacob was muntenaar der K.M.  

OVERLIJDENSDATUM 15 juli 1449 en 27 mei 1547 

PLAATS  Parochiekerk van Wilskerke 

LIGGING IN DE KERK In de voorkerk 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een blauwe zerk 

INSCHRIPTIE / 

HERALDIEK / 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°218r.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 358. 

 

 

 

  

                                                           
558

 De geslacht van Uutkerke is uitgestorven in 1442. De leden die daarna nog gekend zijn, zijn leden van de famlie 
van Halewijn, heren van Uutkerke. (F. Buylaert, Referentieoverzicht, p. 1242.) 
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NAAM Margriet Reijphen 

SOCIALE STATUS  

- Vrouw van Cornelis Belletin 

- Dochter van heer559 Arnout Reijphen (zoon van Matheus Reijphen) 

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM Januari 1460 

PLAATS  Kapel van Raversijde  

LIGGING IN DE KERK / 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING / 

INSCHRIPTIE / 

HERALDIEK / 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°217v.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 357. 

 

  

                                                           
559

 Leden van de familie Reifin krijgen tot zeker 1404 een adellijke titel in de bronnen. (F. Buylaert, 
Referentieoverzicht, pp. 1054-1055.).  
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NAAM Cornelis van Varsenare (‘Vassenare’)  

SOCIALE STATUS zoon van Joos van Varsenare560 

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 15 augustus 1460 

PLAATS  Kapel van Raversijde  

LIGGING IN DE KERK Ten oosten van de zerk van Jan van Varsenare 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een blauwe zerk 

INSCHRIPTIE / 

HERALDIEK / 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°217v.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 357. 

 

  

                                                           
560

 De familie van Varsenare was adel in de periode 1335-1489. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.). Hoewel ze 
deel uit maken van een adellijke familie, krijgen de hier vermelde leden geen adellijke referentie.  
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NAAM Catheline van Varsenare (‘Vassenare’) 

SOCIALE STATUS  Dochter van Cornelis van Varsenare561 en Lisbette Moens (dochter van Cornelis 

Moens) 

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 15 augustus 1461 

PLAATS  Kapel van Raversijde 

LIGGING IN DE KERK Aan de noordzijde 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING / 

INSCHRIPTIE / 

HERALDIEK / 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°217v.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 357. 

 

  

                                                           
561

 De familie van Varsenare was adel in de periode 1335-1489. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.). Hoewel ze 
deel uit maken van een adellijke familie, krijgen de hier vermelde leden geen adellijke referentie. 
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55. Zandvoorde 

NAAM Wouterman van Gent 

SOCIALE STATUS Ridder562 (‘rudder’) 

POLITIEK Schepen van het Brugse Vrije (voor 1300-1333)563 

OVERLIJDENSDATUM 1358 

PLAATS  Parochiekerk van Zandvoorde 

LIGGING IN DE KERK Bij het hoge altaar, in het koor 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING / 

INSCHRIPTIE   

Hier licht mijn heer Wouterman van Ghent, rudder, obiit 1358. 

HERALDIEK Het wapen van Gent: een gulden schild met een zwarte keper. 

AFBEELDING Wouterman is afgebeeld met banieren op zijn schouders.  

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°222r.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 365. 

 

  

                                                           
562

 F. Buylaert, Referentieoverzicht, p. 434.  
563

 F. Priem, Précies analytique, pp. 27-45. En A. Ramandt, Open Beta Schepenlijst. (Wouterman wordt hier ook 
aangehaald als ridder.) 
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NAAM Wouter van Gent en Agneta Biese 

SOCIALE STATUS  

- Wouter was de zoon van Pieter van Gent564.  

- Agnete was de dochter van Jan Biese.  

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 15e eeuw 

PLAATS  Parochiekerk van Zandvoorde 

LIGGING IN DE KERK In het midden van het koor 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING / 

INSCHRIPTIE / 

HERALDIEK / 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING 

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°222r.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 365. 

 

 

 

 

  

                                                           
564

 Het is niet duidelijk tot welke familie ‘van Gent’ Wouter en Pieter hoorden. 
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56. Zedelgem 

NAAM Danckaert van Zedelgem en zijn vrouw Cathelijne … 

SOCIALE STATUS Ridder565 (‘mer’) volgens Gailliard 

POLITIEK Schepen van het Brugse Vrije (1353-1358)566, waaronder burgemeester van commune 

(1357)567 

OVERLIJDENSDATUM 1 juli 1366 en 27 mei 1377 

PLAATS  Parochiekerk van Zedelgem 

LIGGING IN DE KERK Voor het koor 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING / 

INSCHRIPTIE / 

HERALDIEK / 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°198r.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 319. 

 

  

                                                           
565

 Het geslacht van Zedelgem is deel van de oudste adel (adellijke titel in de periode 1151-1389). (F. Buylaert, 
Database Vlaamse adel.) 
566

 F. Priem, Précies analytique, pp. 58-62. En A. Ramandt, Open Beta Schepenlijst. (met vermelding als ridder) 
567

 F. Priem, Précies analytique, p. 61.  
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NAAM Filip van Zedelgem en zijn vrouw Elisabeth … 

SOCIALE STATUS ridder568 (‘mer’) volgens Gailliard 

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 5 november 1389 en tweede helft 14e eeuw 

PLAATS  Parochiekerk van Zedelgem 

LIGGING IN DE KERK / 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING / 

INSCHRIPTIE / 

HERALDIEK / 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°198r.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 319. 

 

 

 

  

                                                           
568

 Het geslacht van Zedelgem is deel van de oudste adel (adellijke titel in de periode 1151-1389). (F. Buylaert, 
Database Vlaamse adel.) 
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57. Zerkegem 

NAAM Gillis Vrilinc 

SOCIALE STATUS / 

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 18 november 1353 

PLAATS  De Sint-Vedastuskerk in Zerkegem 

LIGGING IN DE KERK In de buitenvloer bij de linkeringangsdeur kerk (aan de westkant) 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Afmeting: 231 x 115 cm 

Doorniks steen, nagenoeg volledig afgesleten door betreding. 

INSCHRIPTIE   

beneden beginnend:  

Volgens Ronald Van Belle: + … GILLIS . V … D . E … / SCREEF . M / CCCLIII … / …  

Volgens James Weale: + HIER . LEGHET . GILLIS . VRILINC . DIE . STAERF . INT . JAER . ONS . HEEREN . ALS . 

MEN . SCREEF . M.CCC.LIII . UP . DEN . XVIII . DACH . VAN . NOVEMBER . BID . OVER . DIE . ZIELE.  

HERALDIEK / 

AFBEELDING Er is nog vaag een manfiguur in een gotische nis herkenbaar. Het grafschrift is opgesteld in 

uncialen.  

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

OBB, Historisch Fonds, ms. 599: Notities James Weale (nr. 183: Zerkegem, f°1) 

R. Van Belle, Vlakke grafmonumenten en memorietaferelen met persoonsafbeeldingen in West-

Vlaanderen: een inventaris, funeraire symboliek en overzicht van het kostuum, Brugge, Van de Wiele, 

2006, pp. 450-451 (Zer. 1) 
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58. Zevekote 

NAAM Victor (‘Vychtoer’) Ghepaert en Godelieve van Tielt (‘Tyelt’) 

SOCIALE STATUS  

- Vychtoer is de zoon van Jan Ghepaert.  

- Godelieve is de dochter van Victoer van Tielt.  

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM (13 februari) Tweede helft 15e eeuw en 1500 (niet ingevuld) 

PLAATS  Parochiekerk van Zevekote 

LIGGING IN DE KERK Achteraan in de muur van de O.L.Vrouw-Hemelvaartkerk in Zevekote 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Afmeting: 199 x 119 cm 

Doorniks steen in middelmatige staat van bewaring, met uitzondering van de linkerrand die afschilfert. 

Sporen van betreding.  

INSCHRIPTIE   

Beginnend beneden links: Sepulture va[n] vychtoer f[iliu]s Jan Ghepaert die st… / XIII dach in sporkelle . 

hier / licht Godelieve f[ili]a Victoer van Tyelt die starf a[nn]o XVc’ (niet ingevuld) 

HERALDIEK / 

AFBEELDING Een man en vrouw zijn licht naar elkaar toegewend. Hun hoofd rust op een kussen, hun 

ogen zijn open en hun handen zijn gevouwen. Het randschrift is in gotische minuskel en op de hoeken 

onderbroken door de evangelistensymbolen in vierlobben. 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

R. Van Belle, Vlakke grafmonumenten en memorietaferelen met persoonsafbeeldingen in West-

Vlaanderen: een inventaris, funeraire symboliek en overzicht van het kostuum, Brugge, Van de Wiele, 

2006, p. 453 (Zev. 2). 
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NAAM Lodewijk (‘Loy’) van Zarren en zijn echtgenote Margriet …  

SOCIALE STATUS / 

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 6 mei 1495 en 4 maart 1514 

PLAATS  Parochiekerk van Zevekote 

LIGGING IN DE KERK In de vloer, vooraan tegen de muur, linkerbeuk van de O.-L.-Vrouw-

Hemelvaartkerk in Zevekote 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Afmeting: 178 x 88,5 cm 

Doorniks kalksteen in middelmatige staat van bewaring. De zerk vertoont sporen van algemene 

betreding en kleine stukjes schilferen af.  

INSCHRIPTIE   

Beginnend beneden in het midden: Sepulture / va[n] Loy f[iliu]s Matheus va[n] Zarren . die starf den . VI . 

in meye . a[nn]o . XIIIIc / en XCV . hier leghet / Margriete twuf van Loy vors[eiden] die starf . den . IIII in 

maerte . a[nn]o . / XVc . XIIII. 

HERALDIEK / 

AFBEELDING Het echtpaar staat recht met de handen voor de borst gevouwen onder een portaal. Bij de 

man is er een spreekbanderol weergegeven. Het grafschrift is opgesteld in gotische minuskels en wordt 

op de hoeken doorbroken door de evangelistensymbolen. 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

R. Van Belle, Vlakke grafmonumenten en memorietaferelen met persoonsafbeeldingen in West-

Vlaanderen: een inventaris, funeraire symboliek en overzicht van het kostuum, Brugge, Van de Wiele, 

2006, pp. 452-453 (Zev. 1).   
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59. Zuienkerke 

NAAM Lieven van Uutkerke en Adelise de le Vale 

SOCIALE STATUS Ridder569 volgens Cornelis Gailliard.  

POLITIEK Schepen van het Brugse Vrije (1350)570 

OVERLIJDENSDATUM 1 januari 1366 en 10 juni 1351 

PLAATS  Parochiekerk van Zuienkerke 

LIGGING IN DE KERK Recht voor het hoge altaar 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een mooie grote zerk, ingelegd met metaal 

INSCHRIPTIE  

Chi gist messire Lieven de Huitkercke sher ki trespassa la premier du janvier l’an 1366. 

Chi gist dame Adelise de le Valle espuese audit s[egnieu]r ki trespassa l’an 1351 le 10de juing pris pour 

les ames.  

HERALDIEK / 

AFBEELDING Lieven is afgebeeld in harnasuitrusting met een grote banier op zijn schouder, een groot 

schild, wapenrok en mes aan zijn zijde.  

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

KBR, Fonds Merghelinck, ms. 34:  wapenheraut J. Le Boucq, Epitaphier des Flandres, Pays Bas & Nord de 

la Flandre, f°30r.  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°197r.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 317  

  

                                                           
569

 De familie van Uutkerke had een adellijke status tussen 1284 en 1442. (F. Buylaert, Database Vlaamse adel.) 
570

 F. Priem, Précies analytique, p. 56. En A. Ramandt, Open Beta Schepenlijst.  
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NAAM Rijcquart van Cleijhem en Jan van Cleijhem 

SOCIALE STATUS / 

POLITIEK / 

OVERLIJDENSDATUM 7 november 1388 en 25 of 26 september 1383 

PLAATS  Parochiekerk van Zuienkerke 

LIGGING IN DE KERK In het koor 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING / 

INSCHRIPTIE / 

HERALDIEK / 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°197r.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 318. 
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NAAM Cornelis van Boonem (‘Boenhem’)  

SOCIALE STATUS  

- Ridder (‘chevalier’) 

- Heer van Cleijhem571  

POLITIEK  

- Raadsheer van hertogen Karel en Maximiliaan in hun Hoge Raad te Mechelen572 

- Schepen van het Brugse Vrije (1468-1476)573, waaronder burgemeester van schepenen (1469, 

1472, 1474 en 1476)574 

- Baljuw van Blankenberge (13 januari 1472 – 10 januari 1477)575 

OVERLIJDENSDATUM 1487 

PLAATS  Parochiekerk van Zuienkerke 

LIGGING IN DE KERK Op het einde van de kerk, in een kapel 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een verheven tombe 

INSCHRIPTIE   

Ghy gist messire Cornille Boenhem, [chevalier], ki trespassa l’an 1487. 

HERALDIEK ‘d’or au chevron de sable’ 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

KBR, Fonds Merghelinck, ms. 34:  wapenheraut J. Le Boucq, Epitaphier des Flandres, Pays Bas & Nord de 

la Flandre, f° 30 r. 

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°197r.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 318.  

                                                           
571

 Cornelis van Boonem werd geridderd in 1479 en werd heer van Cleyhem genoemd. Het leenbezit is echter niet 
bevestigd door primair bronnenmateriaal. (F. Buylaert, Referentieoverzicht, p. 168).  
572

 Dit is een functie die Cornelis Gailliard meegeeft in de beschrijving van de zerk. Deze functie wordt niet vermeld 
in het grafschrift zoals het bij Jacques Le Boucq terug te vinden is.  
573

 F. Priem, Précies analytique, pp. 149-158. En A. Ramandt, Open Beta Schepenlijst. 
574

 F. Priem, Précies analytique,pp. 149-158.  
575

 M. Gachard, Inventaires, p. 356. En J. Van Rompaey, Het grafelijk baljuwsambt, p. 619.  



Sociale differentiatie in de begrafeniscultuur van laatmiddeleeuwse elites in het Brugse Vrije (1350-1500) 

295 
 

60. Zwevezele 

NAAM Gaultier van Halewijn  

SOCIALE STATUS  

- Ridder576 (‘mer’) 

- Heer van Zwevezele 

POLITIEK Baljuw en ontvanger van Menen (24 juli 1446 – 24 juli 1452)577 

OVERLIJDENSDATUM 1487 

PLAATS  Parochiekerk van Zwevezele 

LIGGING IN DE KERK Aan de noordzijde van de zerk van Jan van Halewijn en Beatrice vanden Rijne 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING Een blauwe zerk 

INSCHRIPTIE  

…Ende was met mer Jan van Halewijn, heere van Zwevezeele, van den donder ende blixem versleghen…  

HERALDIEK / 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°200r.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 324. 

 

  

                                                           
576

 De familie van Halewijn is van 1169 tot 1560 in de bronnen terug te vinden als deel van de oudste Vlaamse adel. 
(F. Buylaert, Database Vlaamse adel.). 
577

 M. Gachard, Inventaires, p. 398. En J. Van Rompaey, Het grafelijk baljuwsambt, p. 635.  
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NAAM Jan van Halewijn en zijn vrouw Beatrice vanden Rijne 

SOCIALE STATUS  

- Ridder578 volgens Cornelis Gailliard.  

- Heer van Zwevezele.  

- Hij was de zoon van heer Wouter.  

- Beatrice was 55 jaar lang Vrouw van Zwevezele579.  

POLITIEK  

- Raadsheer en secretaris van de hertog van Bourgondië580 

- Soeverein baljuw van Vlaanderen (1 juni 1473 – 28 maart 1474)581 

- Baljuw van Brugge (10 januari 1477 – 16 mei 1478)582 

- Baljuw en ontvanger van Menen (21 april 1477 – 15 mei 1479)583 

OVERLIJDENSDATUM 31 augustus 1487 en 25 oktober 1507 

PLAATS  Parochiekerk van Zwevezele 

LIGGING IN DE KERK In het koor, voor het hoge altaar 

TYPE/MATERIËLE BESCHRIJVING een metalen zerk 

INSCHRIPTIE / 

HERALDIEK een gekartelde rand en een schild van Zwevezele (‘d’argent à 4 chevrons de geule’) in het 

midden, tussen leeuwen.  Beatrice: Rijne gevierendeeld met Vaernewijc en een wapen Vos op de 

vierendeling. 

AFBEELDING / 

BESCHRIJVING  / 

BRONVERMELDING  

UBG, ms. G.5860, Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van Gent, gedeeltelijk 

naar het boek van Cornelis Gaillard, Volume 2, f°200r.  

J. De Bethune, Epitaphes et monuments des églises de Flandre d’après les manuscrits de Corneille 

Gailliard et d’autres auteurs, Brugge, De Plancke, 1900, p. 323. 

                                                           
578

 De familie van Halewijn is van 1169 tot 1560 in de bronnen terug te vinden als deel van de oudste Vlaamse adel. 
(F. Buylaert, Database Vlaamse adel.). 
579

 Dit is informatie die Cornelis Gailliard meegaf.  
580

 Deze functie werd door Cornelis Gailliard vermeld. Het is niet duidelijk of die ook in het grafschrift opgenomen 
was.  
581

 J. Van Rompaey, Het grafelijk baljuwsambt, p. 615.  
582

 M. Gachard, Inventaires, p. 360.  
583

 M. Gachard, Inventaires, p. 398. 


