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INLEIDING EN PROBLEEM STELLING  

Stand van zaken 

De laatste jaren hebben historici meer aandacht voor de religieuze beleving van de gewone 

man. Een top-down benadering, waarbij men ervan uitging dat Kerk en Staat het religieuze leven van 

de lekenmassa domineerde, maakte de afgelopen decennia meer en meer plaats voor een bottom-up 

perspectief, waarbij dialoog en interactie tussen geestelijken en leken centraal kwam te staan en er 

meer aandacht kwam voor religie van onderop en de rol van leken in het alledaagse katholieke 

leven.1 Michel Cloet schreef hier in 1995 over: 

 De ‘kleine man’ heeft tijdens de laatste decennia meer dan voorheen de aandacht getrokken van 

de historici. Voor de kerkgeschiedenis betekende het onder andere dat godsdienstig en zedelijk 

leven van de lekengemeenschap meer dan voorheen bestudeerd werd, de kerkgeschiedenis 

volgde de trend van de algemene geschiedschrijving: meer aandacht voor het volk, de anonieme 

massa en de vele sociologische en psychologische factoren die de religieuze mentaliteit en 

praktijk mede bepalen.2  

Al deze verschillende studies naar het religieuze leven aan de basis hebben volgens historica Mary 

Laven aangetoond dat de katholieke hervormingen die na Trente werden doorgevoerd geen project 

of elites was, maar daarentegen men and women of all social backgrounds participated in the 

reinvention of Roman Catholicism.3 

Een gevolg van deze groeiende aandacht voor de religieuze beleving bij leken in het post-

tridentijnse tijdperk is dat, voor de Zuidelijke Nederlanden, studies naar het episcopaat van een 

bisschop tijdens de vroegmoderne periode eerder beperkt en minder recent zijn. Joseph Bergin 

                                                           
1 A.-L. VAN BRUAENE en M. BAUWENS, “De Sint-Jacobskerk te Gent. Een onderzoek naar de betekenis van de 
stedelijke parochiekerk in de zestiende-eeuwse Nederlanden.” In: Handelingen der maatschappij voor 
geschiedenis en oudheidkunde te Gent. 65(2012), 1-2, p. 103 en A.-L. VAN BRUAENE, hoorcollege 
cultuurgeschiedenis, les 6: Sacraal vs. Profaan: het vroegmoderne katholicisme. Gent, Universiteit Gent, 
Academiejaar 2011-2012. 
2 M. CLOET, “Een kwarteeuw historische productie betreffende de religieuze geschiedenis van de Nieuwe 
Tijd.” In: Trajecta, 4(1995), 3, pp. 208, 220. 
3 M. LAVEN, “Encountering the Counter-Reformation.” In: Renaissance Quarterly, 59(2006), 3, p. 706. 
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schreef in 1999 dat Surprisingly little is known even now about this ruling ecclesiastical elite within 

individual countries, let alone across Catholic Europe as a whole, in the century or so after Trent.4  

Aan de Katholieke Universiteit te Leuven zijn reeds enkele gelijkaardige scripties geschreven die het 

beleid van een Brugse bisschop uit de vroegmoderne periode onder de loep nemen5 en ook Michel 

Cloet schreef een heel uitvoerige studie naar het episcopaat van Karel-Filips De Rodoan, vierde 

bisschop van Brugge.6 Ook over bisschoppen in de Zuid-Nederlandse bisdommen Gent en 

Antwerpen zijn we voornamelijk geïnformeerd dankzij thesisverhandelingen die zijn verschenen aan 

de Katholieke Universiteit Leuven. Voor het bisdom Antwerpen verschenen reeds drie 

bisschopsstudies, naar Laevinus Torrentius, J.T.J. Wellens en Joannes Miraeus, waarvan de eerste 

twee, respectievelijk geschreven door Marie-Juliette Marinus en Eddy Put, werden uitgegeven.7 Ook 

voor het bisdom Gent werden reeds twee thesisverhandelingen en een doctoraatsverhandeling aan 

het episcopaat van een bisschop uit de nieuwe tijd gewijd.8 Al deze studies hadden grote aandacht 

voor de zielzorg van de gewone gelovigen en het dagdagelijkse leven op de parochie, waardoor we 

ze kunnen situeren binnen de hernieuwde aandacht voor de religieuze beleving van onderop.9 

Al snel valt bij dit overzicht echter op dat het overgrote deel van de bisschopsstudies dateren uit 

de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. De laatste twintig jaar is er dus maar weinig 

onderzoek gevoerd naar het episcopaat van een bepaalde bisschop in de Zuidelijke Nederlanden 

tijdens de vroegmoderne periode. Een uitzondering hierop is de meer recente studie die werd gewijd 

aan aartsbisschop Mathias Hovius. De auteurs, Eddy Put en Craig Harline, merken hierin terecht op 

                                                           
4 J. BERGIN, “The Counter-Reformation Church and its bishops.” In: Past and Present, 165(1999), 1, p. 38. 
5 R. CLEMENT, Joannes-Robertus Caimo, XVIe bisschop van Brugge (1754-1775) en zijn relaties met de 
politieke overheid: bijdrage tot de geschiedenis van de verhouding tussen Kerk en Staat tijdens de verlichting, 
Leuven (Onuitgegeven licentiaatsverhandeling KU Leuven), 1979, 219 p. E. PIETERS, Het pastoraal beleid van 
Antoon Triest, vijfde bisschop van Brugge (1616-1620), Leuven (Onuitgegeven licentiaatsverhandeling KU 
Leuven), 1979, 200 p. P. LAMIROY , Jan-Baptist De Castillion XVde Bisschop van Brugge (1743-1753) en zijn 
pastoraal beleid, Leuven (Onuitgegeven licentiaatsverhandeling KU Leuven), 1980, 186 p. L. DECLERCK, 
Willem Bassery, dertiende bisschop van Brugge 1690-1706: een biografie en een bijdrage tot de studie van 
zijn pastoraal beleid, Leuven (Onuitgegeven licentiaatsverhandeling KU Leuven), 1983, 255 p. 
6 M. CLOET, Karel-Filips de Rodoan en het bisdom Brugge tijdens zijn episcopaat (1602-1616). Brussel, Paleis 
der Academiën, 1970, 370 p. 
7 M.-J. MARINUS, Laevinus Torrentius als tweede bisschop van Antwerpen: 1587-1595. Brussel, Koninklijke 
academie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van België, 1989, 251 p. E. PUT, Onrust in de 
zielzorg. J.T.J. Wellens, 17de bisschop van Antwerpen en zijn pastoraal beleid (1776-1784). Brussel, 
Koninklijke academie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van België, 1983, 214 p. K. BEKERS, 
Joannes Miraeus, vierde bisschop van Antwerpen (1604-1611). Contrareformatie in een belaagd bisdom. 
Leuven (Onuitgegeven licentiaatsverhandeling KU Leuven), 1987, 276 p. 
8 D. SMET, Albert de Hornes twaalfde bisschop van Gent voor zijn episcopaat (1642-1681); met een inleiding 
tot de studie van zijn bisschoppelijk beleid (1681-1694), Leuven (Onuitgegeven licentiaatsverhandeling KU 
Leuven), 1977, 162 p. M. VANHOUTTE, Jan-Baptist De Smet, XIVde bisschop van Gent en het bisdom tijdens 
zijn episcopaat (1732-1741), Leuven (Onuitgegeven licentiaatsverhandeling KU Leuven), 1993, 130 p. A. De 
Winter, Govardus Gerardus Van Eersel: XIVde bisschop van Gent (1772-1778), Leuven (Onuitgegeven 
doctoraatsverhandeling KU Leuven), 1985. 
9 M. CLOET, “Een kwarteeuw historische productie.” p. 203. 
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dat de recent groeiende aandacht voor de religieuze beleving bij de massa tot gevolg heeft dat 

bisschoppen door historici vaak in een stereotiep, eenzijdig kader worden geduwd. Als 

volksreligiositeit kleurrijk en eclectisch gebleken is, dan is dat evenzeer waar voor de 

godsdienstbeleving van bisschoppen merken de auteurs terecht op.10 Put en Harline bestudeerden op 

een vernieuwende manier de interactie tussen de aartsbisschop en de inwoners van zijn bisdom en 

tonen hiermee aan dat het ambt van een bisschop allesbehalve een vlakke, voorspelbare en 

routineuze functie hoefde te zijn.11  

Bij het lezen van de scriptie zal al snel duidelijk worden dat Michel Cloet, emeritus hoogleraar 

aan de Katholieke Universiteit te Leuven, een autoriteit is op het vlak van de vroegmoderne 

(hoofzakelijk zeventiende-eeuwse) kerkgeschiedenis. Heel wat van de bovengenoemde 

thesisverhandelingen werden onder zijn supervisie geschreven. Bovendien is het bisdom Brugge 

enkele keren het geografische kader van zijn eigen onderzoek geweest.12 Ook het tweejaarlijkse 

tijdschrift Handelingen van het genootschap voor geschiedenis te Brugge (HGGB) dient hier te 

worden vermeld aangezien er regelmatig een artikel in wordt gepubliceerd betreffende de religieuze- 

en kerkgeschiedenis in het bisdom Brugge tijdens de vroegmoderne periode. Ook van de werken van 

Marc Therry, die onder meer een licentiaats- en doctoraatsverhandeling schreef bij professor Cloet, 

werd hier dankbaar gebruik gemaakt. Vaak zal er worden verwezen naar zijn studie over de dekenij 

Roeselare in de zeventiende eeuw en naar zijn onderzoek over de religieuze beleving bij leken in het 

zeventiende-eeuwse bisdom Brugge.13 

Een studie die bij dit inleidend overzicht zeker en vast niet mag ontbreken is het werk van M. 

Cloet, B. Janssens de Bisthoven en R. Boudens, Het bisdom Brugge: Bisschoppen, priesters en 

gelovigen, die de geschiedenis van het bisdom Brugge behandelt vanaf de oprichting ervan tot en 

met het jaar van publicatie.14 Voor het verschijnen van dit werk werd het Brugse bisdom nogal 

stiefmoederlijk behandeld binnen de historiografie, hetgeen volgens Cloet en Therry te wijten is aan 

de relatieve archiefarmoede van dit diocees. Het volkomen ontbreken van decanale 

visitatieverslagen is hiervan een voorbeeld, alsook het feit dat P. De Ram en J. Van de Velde in hun 

                                                           
10 C. HARLINE en E. PUT, Verloren schapen, schurftige herders. De helse dagen van bisschop Mathias Hovius, 
1542-1620. Davidsfonds, Leuven, 2002, p. 231. 
11 C. HARLINE en E. PUT, Verloren schapen, schurftige herders, p. 231. 
12 Voorbeeld: M. CLOET, Karel-Filips de Rodoan, 370 p. en M. CLOET “Het algemeen profiel van de Brugse 
bisschoppen voor 1800.” In: HGGB, 144(2007), 2, pp. 233-246. 
13 M. THERRY, De dekenij Roeselare (1609-1649). Bijdrage tot de studie van de katholieke hervorming in het 
bisdom Brugge. Leuven, Belgisch centrum voor landelijke geschiedenis, 1983, 271 p. en M. THERRY, De 
religieuze beleving bij de leken in het 17de-eeuwse bisdom Brugge (1609-1706). Brussel, Koninklijke 
Academie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van België, 1988, 273 p. 
14 M. CLOET, R. BOUDENS en B. JANSSENS DE BISTHOVEN, Het Bisdom Brugge (1559-1984): bisschoppen, 
priesters, gelovigen. Brugge, Westvlaams Verbond van Kringen voor heemkunde, 1985, 638 p. 
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Synodicon belgicum15, waarin ondermeer statuten van diocesane synodes en provinciale concilies en 

besluiten van vergaderingen van bisschoppen en dekens werden uitgegeven, geen deel hebben 

gewijd aan het bisdom Brugge. Blijkbaar vonden de auteurs de documentatie hierover maar weinig 

interessant.16  

Aan bisschop De Quinckere werd in de historiografie nog maar weinig aandacht geschonken. 

Er verscheen reeds een korte biografie in de Biographie Nationale geschreven door A.-C. De 

Schrevel17 en in een zeer recente bijdrage in de Handelingen van het genootschap voor geschiedenis 

te Brugge werd de familiale achtergrond van Servaas onderzocht door Noël Geirnaert.18 Verder werd 

zijn episcopaat in enkele pagina’s beschreven in de dekenijstudie van Marc Therry en schreef 

dezelfde auteur ook een korte bijdrage over De Quinckere in het bisdom Brugge.19  

Gebruikte bronnen 

Heel wat waardevol archiefmateriaal voor deze scriptie werd teruggevonden in het 

bisschoppelijk archief te Brugge. Het grootste aandeel van mijn archiefbezoeken heb ik dus zonder 

twijfel doorgebracht in de leeszaal aldaar, aangevuld met onderzoek in het rijksarchief te Brugge en 

het algemeen rijksarchief te Brussel. Het voordeel van het schrijven van een scriptie rond de 

ambtstermijn van een bepaalde persoon is dat ik vooraf reeds een duidelijke afbakening van het 

onderwerp had zowel in tijd (1630-1639) als in ruimte (het bisdom Brugge) wat het gericht zoeken 

in de archieven zeker ten goede kwam. 

De ruggengraat van het bronnenonderzoek waar ik mij voor deze studie op heb gebaseerd 

wordt gevormd door de Acta Episcoporum (afgekort AE of Acta) van Servaas De Quinckere. Deze 

brengen in de eerste plaats verslag uit van de bedrijvigheid, letterlijk vertaald de handelingen, van de 

bisschoppen en zijn voor alle Brugse bisschoppen sinds 1567 raadpleegbaar in het bisschoppelijk 

archief te Brugge.20 In de Acta worden vooral de officiële beslissingen van de bisschoppen 

geregistreerd zoals de benoemingen van dekens, pastoors, onderpastoors en kapelaans evenals het 

toekennen van jurisdictie aan seculiere of reguliere priesters. Verder is er heel wat briefwisseling in 

aan te treffen tussen de bisschop en zijn pastoors, de kerk- en dismeesters van een parochie of met 

                                                           
15 P. DE RAM EN J. VAN DE VELDE, Synodicon Belgicum sive acta omnium ecclesiarum Belgii a celebrato 
concilio Tridentino usque ad concordatum anni 1801. 4 dln, Mechelen, 1828-1829. 
16 M. THERRY, De dekenij Roeselare, p. 8 en M. CLOET, Karel-Filips de Rodoan, p. V-VI. 
17 A.-C. DE SCHREVEL, “Servais De Quynckere.” In: BN, vol. XVIII, kol. 516-528. Online raadpleegbaar via: < 
http://www.academieroyale.be/> (geraadpleegd op: 11.03.2013). 
18 N. GEIRNAERT, “De afkomst van de Brugse bisschop Servatius de Quinckere (1569-1639).” In: HGGB, 
149(2012), 2, pp. 229-232. 
19 M. THERRY, De dekenij Roeselare, pp. 51-58. M. THERRY, “Servaas De Quinckere (1630-1639).” In: M. 
CLOET, R. BOUDENS en B. JANSSENS DE BISTHOVEN, Het Bisdom Brugge (1559-1984): bisschoppen, priesters, 
gelovigen. Brugge, Westvlaams Verbond van Kringen voor heemkunde, 1985, pp. 67-70. 
20 B. JANSSENS DE BISTHOVEN, “het archief van het bisdom.” In: M. CLOET e.a. Het Bisdom Brugge (1559-
1984), p. 11. 



Inleiding en probleemstelling 

12 

 

andere personen. In de Acta wordt vaak ook melding gemaakt van de visitaties die de bisschop 

uitvoerde aan de verschillende parochies of kloosters binnen zijn bisdom en soms brengen ze 

beknopt verslag uit van het verloop van het bezoek en de voornaamste vaststellingen van de 

bisschop. Tot slot vindt men er ook talrijke gedrukte en ingeplakte omzendbrieven in terug, waarvan 

de inhoud sterk varieert: vastenbrieven, aansporingen voor het houden van processies, het zeggen 

van gebeden voor publieke en politieke doeleinden, aankondigingen voor processies die zullen 

worden georganiseerd, enz.21 

Tijdens de vacatuur van de bisschopszetel werden een beperkt aantal hooggeplaatste geestelijken 

belast met het interim bestuur van het bisdom, zij vormden het vicariaat sede vacante. Ook van hun 

bestuurlijke beslissingen en andere werkzaamheden vinden we een schriftelijke neerslag terug in de 

vorm van de Acta vicariatus sede vacante. De inhoud hiervan komt in grote mate overeen met deze 

die te vinden is in de Acta Episcopatus.22  

Voor het episcopaat van de Brugse bisschop Servaas De Quinckere zijn er in totaal vier 

registers van de Acta bewaard. Register XVI loopt van 23 mei 1630 tot 31 december 1633, register 

XVII van 2 januari 1634 tot 10 december 1635, register XVIII van 3 januari 1637 tot 28 augustus 

1638 en register XIX van 3 september 1638 tot 3 maart 1639. De eerste twee registers zijn bijzonder 

omvangrijk en voor het overgrote deel geschreven door eenzelfde (goed leesbare) hand, deze van de 

secretaris van de bisschop, Bernard Van Thienen. De overige twee registers zijn opvallend minder 

omvangrijk. Register XVIII is heel onzorgvuldig en slordig bijgehouden en bijgevolg heel wat 

moeilijker leesbaar dan delen XVI en XVII. De secretaris die instond voor de aantekeningen in 

register XVIII van de Acta was de heer Nikolaas Rommel, voor register XIX was dat Nikolaas 

Audeians, die in vergelijking met N. Rommel opnieuw een meer verzorgd handschrift had. Voor het 

jaar 1636 is er jammer genoeg geen Acta voorhanden. De reden hiervoor is mij niet duidelijk en ook 

in het bisschoppelijk archief kon men mij niet zeggen waarom 1636 ontbreekt in de reeks. Ik heb 

daarom zo veel mogelijk geprobeerd via de andere bronnen toch een beeld te krijgen van wat 

Servaas De Quinckere tijdens dit jaar heeft gedaan. 

Vervolgens hebben we ook gebruikt gemaakt van de Acta van het vicariaat sede vacante tussen 7 

augustus 1629 en 23 mei 1630 (register XV). Servaas De Quinckere was op dat moment, als deken 

van de Kathedrale Kerk van St- Donaas, belast met het interim bestuur van het bisdom samen met 

Arnoldus Van Mechelen (aartsdiaken) en Judocus Faignaert (kanunnik in het kathedraalkapittel van 

St-Donaas)23, dit register werd geschreven door secretaris H. Waghenaers, opnieuw in een vrij 

slordig en cursief handschrift. 

                                                           
21 M. CLOET, “De Acta van de Brugse en de Gentse bisschoppen voorzien van Indices (resp. voor de periode 
1567-1952 en 1584-1833).” Brugge, HGGB, 130(1993), 1, pp. 18-20. 
22 M. CLOET, “De Acta van de Brugse en de Gentse bisschoppen.” p. 29. De acta vicariatus sede vacante 
(register XV) zal doorheen de verhandeling aangeduid worden met de afkorting AE. 
23 AE XV, f. 1r 
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Een tweede bron waar we gebruik van konden maken was de relatio status episcopatus, 

opgemaakt in 1634.24 Na de oprichting van de nieuwe bisdommen in 1559 (waarover later meer) 

werd de bisschop geacht een verslag over de toestand van het bisdom voor te leggen aan de 

Romeinse congregatie van het concilie. Deze relationes, die werden ingediend bij het vierjaarlijkse 

bezoek van de bisschop naar Rome (visitatio ad limina) worden in het Vaticaans Archief bewaard, 

maar meestal ook hier ter plaatse.25 In het bisschoppelijk archief van Brugge worden verschillende 

relationes bewaard onder de noemer Verslagen over de toestand van het bisdom. Ook Servaas De 

Quinckere heeft in september 1634 een verslag over de toestand van zijn bisdom opgesteld. De verre 

reis naar Rome heeft hij echter niet zelf ondernomen, maar in het archief is wel een eigenhandig 

geschreven verzoek vanwege De Quinckere aan een zeker Jan Catulle bewaard, kannunik van de 

Collegiale Onze- Lieve- Vrouw kerk van Condé (gelegen in Noord-Frankrijk), waarin de bisschop 

vroeg om in zijn plaats naar de eeuwige stad te trekken.26 Belangrijk om hierbij nog te vermelden is 

dat tussen de oorspronkelijke documenten, heel wat geschreven transcripties terug te vinden waren. 

Vermoedelijk was dit het werk van A.-C. De Schrevel die in zijn onderzoek naar het Brugse 

seminarie het deel van de Relatio met betrekking tot het seminarie heeft uitgegeven.27 

Om andere bronnen te raadplegen dan deze waarin de visie van de bisschop naar voren komt en 

om de tijdgenoten van De Quinckere hier ook enigszins aan het woord te laten werd ook de 

correspondentie van internuntius Richard Pauli-Stravius geraadpleegd. Hij berichtte in zijn 

brieven aan kardinaal Barberini te Rome regelmatig over de vaak controversiële handelingen van 

onze bisschop.28 Een nuntius was de vertegenwoordiger van de Heilige Stoel in de Zuidelijke 

Nederlanden die resideerde te Brussel en de contacten tussen de Romeinse curie en de lokale 

kerkelijke instellingen verzorgde.29 Tussen 1627 en 1633 werd deze functie uitgeoefend door 

aartsbisschop Fabio de Lagonissa die gedurende zijn ambtsperiode echter regelmatig in botsing 

kwam met de burgerlijke autoriteiten in de Nederlanden, en dan vooral met de Raad van Brabant, 

                                                           
24 De samenvatting van deze Relationes kan men terugvinden (in het oorspronkelijk Latijn) in: J. PAQUAY , Les 
rapports diocésains de la province ecclésiastique de Malines et du diocèse de Liège au Saint-Siège: publiés 
d'après les archives de la congrétation du concile rattachées aux archives Vaticanes, Tongeren, Michiels-
Broeders, 1930, 164 p. De transcriptie van de relatio ad limina van S. De Quinckere vindt u als bijlage : pp. 
97-102. 
25 B. JANSSENS DE BISTHOVEN, “Het archief van het bisdom.” In: M. CLOET, e.a. Het bisdom Brugge (1559-
1984), p. 11. 
26 BAB B 184, farde 9, ook vermeld in M.THERRY, De dekenij Roeselare (1609-1649), p. 52. 
27 A.- C. DE SCHREVEL, Histoire du séminaire de bruges, v.2 : documents relatif à l’histoire du séminaire de 
Bruges. Bruges, De Zuttere, 1883, pp. 308-312. De transcriptie van het overige deel van de Relatio ad limina 
vindt u in bijlage pp. 97-102. 
28 Uitgegeven in : W. BRULEZ, Correspondance de Richard Pauli-Stravius: 1634-1642. Bruxelles, Institut 
historique belge de Rome, 1955, 714 p. 
29 B. WAUTERS, “De opkomst en de ontwikkeling van de pauselijke nuntiatuur. Het voorbeeld van de 
Nederlanden in de zestiende en zeventiende eeuw” In: VAN KEMSEKE (P.). red. Diplomatieke cultuur, Leuven, 
Universitaire Pers, 2000, p. 88. 
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omwille van zijn ijver om de invloed van de wereldlijke overheden in kerkelijke aangelegenheden 

terug te dringen.30 In 1633, na het overlijden van de infante Isabella, gaf de Lagonissa tijdelijk het 

beheer van de Nunziatura di Fiandria in handen van zijn secretaris: Richard Pauli-Stravius. Deze 

bleef echter langer dan verwacht aan het hoofd van de nuntiatuur (tot in 1642).31 Stravius is nooit 

nuntius geweest, maar slechts een administrator. Toch noemde hij zichzelf internuntius, een term die 

ook zijn opvolger Antonio Bichi (1642-1652) zou overnemen. Een internuntius had een veel minder 

hoog aanzien en een beperkte rechtsmacht en stond juridisch onder het gezag van de nuntius van 

Keulen. Deze beperkingen temperden echter allesbehalve de ambities van Stravius, die hem (en zijn 

opvolgers) vaak in conflict hebben gebracht met een deel van de Zuid-Nederlandse clerus en de 

politieke organen.32 

Tot slot heb ik voor deze scriptie ook heel wat briefwisseling geraadpleegd, die in 

verschillende archieven bewaard zijn gebleven. Zo bevinden er zich in het bisschoppelijk archief te 

Brugge twee lijvige bundels met losse (ongeordende) documenten die betrekking hebben op het 

episcopaat van bisschop De Quinckere en waaruit ik heel wat interessante informatie heb kunnen 

halen over de verschillende aspecten die aan bod zullen komen. Ook in het rijksarchief te Brugge 

(Fonds Nieuw Kerkarchief) is een bundel raadpleegbaar met ontvangen brieven en minuten van 

verzonden brieven (1630-1639) die uiteraard ook werd geconsulteerd. Vervolgens heb ik ook de 

archieven van de Raad van State en van de Geheime Raad, bewaard in het algemeen rijksarchief te 

Brussel, geraadpleegd.  

Methodologie, opzet en vraagstelling 

Zoals reeds vermeld zijn studies naar het episcopaat van een bisschop de laatste decennia meer 

en meer op de achtergrond geraakt. Hierdoor dient zich de vraag aan waarom ik er dan voor heb 

gekozen mijn eindverhandeling te wijden aan de studie van een bisschop. Net als Put en Harline zal 

ik hier trachten aan te tonen dat het leven van deze religieuze elite even boeiend en veelzijdig kon 

zijn als dat van de gewone man. Iedere bisschop had na het Concilie van Trente zijn eigen methode 

om de Trentse hervormingen door te voeren in zijn bisdom. De bisschop kwam hierdoor in contact 

met heel wat verschillende leden van de samenleving, zowel geestelijk als wereldlijk, aan wie hij de 

                                                           
30 R. VERMEIR, In staat van oorlog: Filips IV en de Zuidelijke Nederlanden, 1629-1648. Maastricht, Shaker, 
2001, p. 227. De correspondentie van de Lagonissa werd ook uitgegeven in: L. VAN MEERBEECK, 
Correspondance du nonce Fabio de Lagonissa, archevêque de Conza (1627-1634), Bruxelles, Institut 
historique belge de Rome, 1966, 712 p. Deze correspondentie werd ook nagekeken maar over bisschop De 
Quinckere werd door de Lagonissa weinig tot niet bericht. 
31 Eind 1634 was beslist dat Lelio Falconieri als nuntius aan de slag zou gaan te Brussel, maar wegens 
tegenstand van de burgerlijke overheden te Brussel (vooral de Raad van State) kwam deze uiteindelijk nooit op 
post: R. VERMEIR, In staat van oorlog, pp. 229-231. 
32 B. WAUTERS, “De opkomst en ontwikkeling van de pauselijke nuntiatuur.” p. 100. 
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beslissingen van Trente op een gepaste manier diende op te leggen, wat van het bisschopsambt 

allesbehalve een saai routineambt maakte.  

Zonder dat er een uitvoerige studie naar bisschop De Quinckere was gevoerd hadden enkele 

historici wel reeds een uitgesproken mening over deze figuur. Delbaere beschreef Servaas De 

Quinckere reeds in 1956 als één der minst begrepen en meest raadselachtige figuren die ooit de 

bisschoppelijke zetel van Brugge heeft bekleed.33 Volgens Marc Therry was het episcopaat van De 

Quinckere vanuit contrareformatorisch oogpunt zeker niet onverdienstelijk, maar moet zijn 

conclusie in de eerste plaats worden beschouwd als een eerste aanzet voor verder onderzoek naar 

deze figuur.34 Michel Cloet is het hier echter allesbehalve mee eens: S. De Quinckere is de enige van 

alle Brugse bisschoppen wier persoonlijk gedrag schandaal verwekte. Al tijdens de eerste jaren van 

zijn episcopaat onderhield hij een ongepaste en later zeer ergerniswekkende relatie met zijn 

huishoudster. (…) De Quinckere was ontoegankelijk voor zijn priesters en onhandelbaar. Hij 

verwaarloosde ook een aantal essentiële pastorale taken.35  

Gezien het steeds interessanter is om de activiteiten van een figuur uit het verleden te onderzoeken, 

wiens levenswandel niet zonder enig schandaal en opschudding is verlopen. En er in de archieven 

heel vaak wat meer bronnen te vinden zijn over zij die in het verleden ook wel eens van het rechte 

pad durfden af te wijken, leek het mij een uitgelezen kans dieper in te gaan op het episcopaat van 

deze intrigerende figuur die in de bronnen en de literatuur regelmatig onder vuur is komen te liggen.  

Door allerlei verschillende bronnen bij elkaar te brengen heb ik ernaar gestreefd een zo volledig 

mogelijke beeld te creëren van het episcopaat (en bij uitbreiding de pre-episcopale levenswandel) 

van bisschop De Quinckere. Het is echter belangrijk te vermelden dat de korte tijdspanne van één 

academiejaar mij niet toeliet op elk van de behandelde deelaspecten gedetailleerd in te gaan. Het is 

hier in de eerste plaats de doelstelling een algemeen beeld voor te leggen van het handelen van deze 

zeventiende-eeuwse bisschop op basis van een uitgebreid bronnencorpus. Tot slot, al snel zal 

duidelijk worden dat ik geen apart hoofdstuk heb gewijd aan de relatie tussen de bisschop en de 

lekengemeenschap van het Brugse diocees. De verklaring hiervoor is tweezijdig. In de eerste plaats 

ontbreekt het bronnenmateriaal voor het episcopaat van De Quinckere dat ons meer informatie zou 

kunnen verschaffen over de verhouding tussen de bisschop en de leken. Er zijn geen decanale 

visitatieverslagen en tijdens zijn bezoeken aan de parochiekerken noteerde de bisschop zelden iets 

over de religieuze beleving bij de leken. Ten tweede werd aan de alledaagse katholieke beleving bij 

                                                           
33 J. DELBAERE, “Petrus Deschoemakere, pastoor te Rumbeke van 1622 tot 1646.” In: HGGB, 53(1956), p. 
111. 
34 M.THERRY, De dekenij Roeselare (1609-1649), p. 43. 
35 M. CLOET, “Het algemeen profiel van de Brugse bisschoppen voor 1800.” pp. 242-243.  
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de leken in het zeventiende-eeuwse bisdom Brugge reeds een doctoraatsverhandeling gewijd door 

Marc Therry.36  

 

Centraal zal hier dus een onderzoek worden verricht naar het episcopaat, de ambtstermijn, van 

de zevende bisschop van Brugge, Servaas De Quinckere, en stellen we ons de vraag welke zijn 

verwezenlijkingen waren in deze hoedanigheid. Wat heeft De Quinckere gedaan in deze negen jaar 

tijdens de eerste helft van de zeventiende eeuw, een periode waarin de contrareformatie hoogtij 

vierde? Voldeed hij aan de kwaliteiten die van een bisschop werden verlangd sinds het Concilie van 

Trente (1545-1563) en trachtte hij de principes van ditzelfde concilie in zijn bisdom door te voeren? 

Hierbij zullen we ook aandacht hebben voor de concrete persoonlijkheid van de bisschop en de 

maatschappelijke context die ongetwijfeld een grote invloed hebben uitgeoefend op de manier 

waarop Servaas De Quinckere gestalte heeft gegeven aan zijn ambt. 

Het corpus van deze verhandeling valt uiteen in vier grotere delen: in de eerste plaats een 

algemene inleiding over het bisdom Brugge. Vervolgens komt de de pre-episcopale loopbaan van 

onze bisschop aan bod, waarna we in deel drie enkele belangrijke aspecten van het episcopaat van 

De Quinckere van naderbij zullen bekijken. In het vierde en laatste deel gaan we dieper in op de 

relatie tussen De Quinckere en de geestelijkheid van zijn bisdom.  

Alvorens dieper in te gaan op de figuur van Servaas De Quinckere lijkt het mij aangewezen bij 

wijze van algemeen historisch kader de politieke, sociale en religieuze situatie van het bisdom 

Brugge in tweede helft van zestiende en de eerste helft van de zeventiende eeuw te bespreken.  

Vervolgens doen we een onderzoek naar de levensloop van De Quinckere voor zijn 

benoeming tot zevende bisschop van Brugge. We stellen ons de vraag uit welke familiale 

achtergrond De Quinckere stamde en we gaan de pre-episcopale loopbaan van de bisschop van 

naderbij bekijken door na te gaan welke kerkelijke functies hij reeds had vervuld voor zijn 

benoeming. 

Het derde deel van deze scriptie handelt over het episcopaat van De Quinckere en enkele van 

zijn meest opmerkelijke handelingen als bisschop van Brugge. In een eerste hoofdstuk komen de 

verschillende stappen die voorafgingen aan de uiteindelijke benoeming en wijding van Servaas De 

Quinckere tot bisschop van Brugge aan bod. In het hoofdstuk over de bisschoppelijke visitaties 

kijken we vervolgens hoe goed onze bisschop op de hoogte was van wat er zich allemaal in zijn 

bisdom afspeelde en of hij regelmatig persoonlijk de verschillende parochies in het Brugse diocees 

bezocht. De kerkelijke rechtbank was een belangrijke medewerker van de bisschop in het goed 

                                                           
36 M. THERRY, De religieuze beleving bij de leken in het 17de-eeuwse bisdom Brugge (1609-1706). Brussel, 
Koninklijke Academie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van België, 1988, 273 p. 
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bestuur van zijn bisdom. In het derde hoofdstuk zal worden onderzocht hoe de praktische 

samenwerking tussen De Quinckere en de medewerkers van de Brugse officialiteit verliep.  

Het celibaat komt vandaag de dag meer en meer onder vuur te liggen, maar reeds in de eerste helft 

van de zeventiende eeuw blijkt dat zelfs een Brugse bisschop zich niet geheel aan deze levenswijze 

wenste te houden. Hoe er in deze periode door kerkelijk en wereldlijke overheden werd gereageerd 

op de geruchten dat onze bisschop het niet al te nauw nam met de celibaatsvoorschriften is de 

centrale vraag waar we in hoofdstuk vijf een antwoord op trachten te vinden. Vervolgens kijken we 

in hoofdstuk zes en zeven ook naar de contacten tussen Servaas De Quinckere enerzijds en de Staten 

van Vlaanderen en het bestuur van Brugge en het Brugse Vrije anderzijds.  

In deel IV wordt onderzocht hoe het contact verliep tussen de bisschop en de geestelijkheid 

van zijn bisdom. Zowel de relatie met de parochiepriesters, de dekens, de reguliere geestelijkheid als 

met de kanunniken zal van naderbij worden bekeken. 

In de slotbeschouwing zal worden gereflecteerd over de persoonlijkheid van Servaas De 

Quinckere en over zijn episcopaat. De belangrijkste onderzoeksresultaten zullen worden 

samengebracht en er wordt een antwoord geformuleerd op de centrale probleemstelling en de 

verschillende onderzoeksvragen. Bovendien zullen mogelijke pistes voor verder onderzoek worden 

aangereikt.
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I.  HET BISDOM BRUGGE OP HET EINDE 

VAN DE ZESTIENDE EN IN DE EERSTE 

HELFT VAN DE ZEVENTIENDE EEUW . 

1. Oprichting en omschrijving van het bisdom 

1.1. Oprichting 

De oprichting van het bisdom, op 12 mei 1559, was het resultaat van langdurige inspanningen 

om voor Vlaanderen zelfstandige bisdommen te verkrijgen. Voor de oprichting van Brugge als 

zelfstandig bisdom, maakte Brugge als aartsdiakenij deel uit van het (Franstalige) bisdom Doornik. 

De aartsdiakenij Brugge telde drie dekenijen: Brugge, Oudenburg en Aardenburg.37 Aan deze 

diocesane structuur waren echter heel wat nadelen verbonden voor zowel de inwoners als de 

machthebbers in de Nederlanden. In de eerste plaats waren de bisdommen te uitgestrekt en de 

centrale bisschoppelijk administratie was het Nederlands niet machtig. Hierdoor verliep het contact 

tussen de bisschoppelijke curie enerzijds en de diocesane clerus en gelovigen anderzijds vooral in 

oorlogsomstandigheden heel moeizaam. Ten tweede hield deze kerkelijke indeling geen rekening 

met de staatsgrenzen en konden buitenlandse machthebbers rechtstreeks hun invloed uitoefenen in 

de Nederlanden. Tot slot had Nederlandstalig Vlaanderen geen eigen bisdom en hadden de 

bisdommen in de Lage Landen geen eigen aartsbisschop.38  

Na enkele zwakke pogingen vanwege feodale heren die hun macht wilden uitbreiden via de 

creatie van een bisdom op hun grondgebied, kwam er onder Karel V eindelijk schot in de oprichting 

van nieuwe bisdommen. Hij bleef er bij de paus op aandringen om de kerkelijke indeling in de 

Nederlanden te herzien en zijn plannen voor deze herinrichting die hij voorlegde aan het Vaticaan 

waren bijzonder gedetailleerd. Jammer genoeg is het pas onder Filips II dat deze tot uitvoer werden 

gebracht.39 Filips II benoemde de heer Fransiscus Van de Velde (Sonnius) om het nut en de 

                                                           
37 E. VAN M INGROOT, “Oprichting en omschrijving van het bisdom.” In: M. CLOET e.a. Het bisdom Brugge 
(1559-1984), p. 17. 
38 E. VAN M INGROOT, “Oprichting en omschrijving van het bisdom.” p. 18. 
39 M. DIERICKX, De oprichting der nieuwe bisdommen in de Nederlanden onder Filips II, 1559-1570, N.V. 
Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1950, p. 32. 
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noodzakelijkheid van een nieuwe kerkelijke indeling in de Nederlanden te verdedigen in Rome, 

waar hij op 13 mei 1558 aankwam.40 Sonnius slaagde er, ongeveer één jaar na zijn aankomst te 

Rome, in om de paus en de kardinalen te overtuigen van het belang van een nieuwe indeling. Op 12 

mei 1559 kondigde paus Paulus IV in de bul Super Universas de oprichting aan van drie nieuwe 

aartsbisschoppelijke zetels: Kamerijk, Utrecht en Mechelen. Onder Kamerijk zouden zich de 

bisdommen Atrecht, St- Omaars, Doornik en Namen bevinden. Onder Utrecht zouden vanaf dan de 

bisdommen Haarlem, Middelburg, Deventer, Groningen en Leeuwarden ressorteren en onder het 

gezag van de aartsbisschop van Mechelen kwamen Gent, Brugge, Ieper, Antwerpen, ’s-

Hertogenbosch en Roermond te liggen.41 

 

 

      Figuur 3: bisdommen na 1559 

    

1.2. Afbakening en inrichting 

Voor de afbakening van het bisdom Brugge werd op 10 juli 1559 een “commissie van vijf” 

opgericht door de paus. Eind juli 1560 was deze klaar met het ontwerp voor Brugge en in 1561 

maakte paus Pius IV de precieze afbakening van de nieuwe bisdommen bekend. In het noorden en 

het Westen werd het oude bisdom Brugge afgebakend door natuurlijke grenzen, respectievelijk de 

Westerschelde en de Noordzee. De Zuidwestelijke grens loopt van Lombardsijde langs de IJzer, via 

Zarren en Westrozebeke naar Oekene. Vanaf dan loopt de grens in noordoostelijke richting langs 

                                                           
40 M. DIERICKX, De oprichting der nieuwe bisdommen, p. 51. 
41 M. DIERICKX, De oprichting der nieuwe bisdommen, pp. 58, 62-63. 

       Figuur 2: bisdommen voor 1559 
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Pittem naar St.-Joris-ten-Distel. Om vervolgens oostwaarts langs Lembeke en Kaprijke via 

Watervliet en Biervliet de Westerschelde te bereiken.42 Het bisdom Brugge zal echter in 1604 zijn 

Zeeuwsvlaamse provincies, samen met Aardenburg en haar onmiddellijke omgeving verliezen na de 

herovering van Sluis door Maurits van Nassau en de inname van Oostende door Spinola. Vanaf dan 

loopt de noordelijke grens van het bisdom langs Knokke, Hoeke, Middelburg, St.-Laureins, St.-

Margriete en Waterland-Oudeman.43 

 

Figuur 4: Afbakening en inrichting van het bisdom Brugge 

Het zeventiende-eeuwse bisdom Brugge telde 116 parochies die vanaf 1618 werden verdeeld 

over zeven dekenijen. Ten eerste hebben we het Brugse district die bestond uit acht stedelijke en 

zes landelijke parochies. In 1628 woonden hier ongeveer 29100 mensen, waarvan 27300 in de 

parochies gelegen binnen de stadsmuren. De supervisie over deze dekenij werd toevertrouwd aan de 

                                                           
42 E. VAN M INGROOT, “Oprichting en omschrijving van het bisdom” In: M. CLOET e.a. Het bisdom Brugge 
(1559-1984), p. 20 en M. THERRY, De religieuze beleving bij de leken in het 17de-eeuwse bisdom Brugge 
(1609-1706), Brussel, Paleis der Academiën, 1988, p.31. 
43 M. THERRY, De religieuze beleving bij de leken, p. 31. 
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aartspriester, een kanunnik uit de Kathedrale Kerk van St.- Donaas. Ten oosten van het district 

Brugge lag de dekenij Aardenburg. Deze telde rond 1628 ca. 10800 inwoners en bestond uit 17 

parochies. Aardenburg zelf, sinds 1604 ingenomen door protestanten (cf. supra), behoorde vanaf dan 

niet meer tot de gelijknamige dekenij. Ten noorden en ten westen van Brugge vinden we de dekenij 

Damme die rond 1628 ongeveer 9150 inwoners telde en bestond uit 20 parochies. De kleinste 

dekenij, zowel in oppervlakte als in bevolking, is die van Oudenburg, met als stedelijk centrum 

Oostende. Deze vierde dekenij bestond uit 14 parochies en telde in 1628 ca. 5000 inwoners. De 

dekenij Gistel werd verdeeld over 20 parochies en werd in 1628 bewoond door ca. 10800 mensen. 

Het binnenland ten zuiden van Brugge behoort tot slot tot de dekenijen Torhout en Roeselare. 

Torhout bestond uit 16 parochies met ca. 12500 inwoners in 1628 en Roeselare had 15 parochies en 

ongeveer 15800 bewoners in het jaar 1628.44 

1.3. Dotatie 

Onder de verschillende bisschopszetels in het aartsbisdom Mechelen bestond een grote 

verscheidenheid wat betreft de inkomsten. Het aartsbisdom stond in hoger aanzien dan de 

suffragaansbisdommen, maar ook onder deze laatste bestond een groot verschil in prestige. Omdat 

Brugge lager aangeschreven stond dan Gent, zien we dat enkele Brugse bisschoppen worden 

overgeplaatst naar het Gentse bisdom, maar dat het omgekeerde zich nooit heeft voorgedaan.45 Bij 

het oprichten van de nieuwe bisdommen in de Nederlanden werden in het dotatieplan alle 

suffragaansbisdommen nochtans aan elkaar gelijkgesteld. Er werd voorzien dat de aartsbisschoppen 

jaarlijks 5000 gouden dukaten zouden krijgen en de suffragaansbisdommen elk 3000 gouden 

dukaten die ze moesten halen uit tienden, goederen en kerkelijke opbrengsten. De commissie van 

vijf, die was opgericht om het bisdommenplan tot uitvoer te brengen, besliste om de bisschoppen 

een abdij als dotatiegoed te geven. De bisschop van Brugge mocht zijn inkomsten halen uit de 

Cisterciënzerabdij van Ter Doest en de proosdij van Sint-Donaas, aangevuld met goederen uit de 

Sint-Bertinusabdij om de dotatie tot 3000 dukaten op te voeren.46 Op basis van de 

informatieprocessen die voorafgingen aan de benoeming van een bisschop, heeft Dirk Passchyn 

reeds trachten te achterhalen hoeveel de dotatie van de (aarts)bisschoppen nu precies bedroeg. In 

werkelijkheid lagen de bedragen die aan de bisschoppen werden toegekend hoger dan oorspronkelijk 

vastgelegd. Passchyn komt voor de periode 1620-1630 op een bedrag tussen de 10 en 15000 gulden 

(3000 gulden komen ongeveer overeen met 1000 dukaten) die aan de Brugse bisschop werd 

                                                           
44 Voor de beschrijving van de dekenijen heb ik mij volledig gebaseerd op M. THERRY, De religieuze beleving 
bij de leken, pp. 36-42. 
45 D. PASSCHYN, Het episcopaat in de Spaanse en Oostenrijkse Nederlanden (1559-1801): een vergelijkende 
studie naar de afkomst, sociale status, studies en pre-episcopale loopbaan. Leuven (onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling Katholieke Universiteit Leuven), 1998, p. 13. Een voorbeeld is bisschop Antoon Triest 
die in 1622 van Brugge naar Gent verhuisde. 
46 D. PASSCHYN, Het episcopaat in de Spaanse en Oostenrijkse Nederlanden, pp. 13-14. 
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toegekend. Voor de periode 1650-1670 is dit bedrag min of meer gelijk gebleven. De bisschop van 

Gent kreeg tussen 1620-1630 een dotatie van ongeveer 12000 gulden, terwijl dit bedrag tussen 1650-

1670 reeds was opgelopen tot 40000 gulden.47  

2. De tachtjarige oorlog en zijn gevolgen te Brugge 

Tussen 1568 en 1648 (met een periode van vrede tussen 1609-1621) was het zuiden van de 

Nederlanden in oorlog met het noorden. Na een korte periode waarin de protestanten het voor het 

zeggen hadden te Brugge (1578-1584), kon Alexander Farnese in 1584 de stad Brugge heroveren. 

Wegens gebrek aan Spaanse troepen werd het platteland van het Brugse Vrije hierna echter 

overgelaten aan de willekeur van vrijbuiters die er vaak een waar schrikbewind uitoefenden.48 Het 

twaalfjarig bestand van 9 april 1609, die een periode van vrede tussen Noord en Zuid inluidde, was 

voor het bisdom Brugge en haar inwoners dan ook van bijzonder groot belang. Michel Cloet schreef 

dat dankzij het twaalfjarig Bestand de oorlog binnen de grenzen ophield en dat er aan de gevreesde 

strooptochten een einde kwam. (…) De situatie van het bisdom verbeterde dankzij het Bestand.49  

Na de dood van aartshertog Albrecht in 1621 werden de vijandelijkheden echter hervat en 

kwamen de inwoners van het bisdom opnieuw voor lange tijd in een oorlogssituatie terecht. Vooral 

1631 was hierin een zeer bewogen jaar. Begin juni van dat jaar stonden de Hollanders voor de 

poorten van de stad en dreigden ze Brugge binnen te vallen. Mede dankzij de vlugge opmars van het 

Spaanse leger en de aanwezigheid van een groot aantal Spaanse soldaten binnen de stadsmuren kon 

een rechtstreekse confrontatie worden vermeden en trok de vijand zich terug.50 Na de crisissituatie 

van juni 1631 werd de stad ook in 1633 opnieuw opgeschrikt. Bisschop De Quinckere had op 4 

september 1633 verstaende dat den vyandt wederomme poocht ghewelt te ghebruycken op de stede 

van Brugghe.51 Ook in mei 1635 dreigde opnieuw een inval.52 Dat ook de streek rond Brugge onder 

het episcopaat van De Quinckere bijzonder onveilig was, blijkt uit zijn verslag voor de visitatio ad 

limina, opgemaakt in september 1634. Hierin schrijft hij dat de zomer van 1634 gekenmerkt werd 

door buitengewone wreedheid (extraordinaria saevitia) en heeft de bisschop het over een inval van 

de vijand in de noordelijke parochies van het bisdom waarbij enkele parochiepastoors gevangen 

werden genomen.53 

                                                           
47 D. PASSCHYN, Het episcopaat in de Spaanse en Oostenrijkse Nederlanden, pp. 13, 22. 
48 M. CLOET, Karel-Filips de Rodoan, p. 10. 
49

 M. CLOET, Karel-Filips de Rodoan, p. 249. 
50 R. BOTERBEGHE en T. COLOM AGUILAR, “Brugge in 1631 bedreigd en ontzet.” In: HGGB, 115(1978), pp. 
82, 95. 
51 AE XVI, f. 256v 

52 AE XVII, f. 124v 

53 Zie bijlage p. 97. 



I. Het bisdom Brugge op het einde van de zestiende en in de eerste helft van de zeventiende eeuw 
 

23 

 

Deze oorlogsomstandigheden tastten de welvaart van de bevolking in het Brugse diocees fel 

aan. Reeds in 1630 is er sprake van een verregaande verarming van de inwoners van het bisdom.54 

Daarmee gepaard steekt in de eerste helft van de zeventiende eeuw de haestighe siecte regelmatig de 

kop op. Hiermee werden de long- en builenpest bedoeld die de mensen onverwacht troffen en heel 

snel leidden tot de dood. Tussen 1616-1617, in 1625 en in de periode tussen 1631/1632-1638 kreeg 

het bisdom met grote uitbraken te kampen. In enkele weken of maanden tijd konden dergelijke 

epidemische uitbraken tot 1/3de van de bevolking wegmaaien.55 

3. Katholiek herstel in de Zuidelijke Nederlanden en het Brugse 

diocees 

3.1. Katholieke Reformatie of Contrareformatie? 

In de historiografie spreekt men de laatste decennia liever niet langer van de term 

contrareformatie, maar maakt men meer gebruik van het begrip katholieke reformatie. 

Contrareformatie of Gegenreformation impliceert te veel dat het zou gaan om een anti-beweging 

tegen het protestantisme zonder een eigen interne dynamiek. Katholieke reformatie daarentegen 

benadrukt een zekere continuïteit in de hervormingen binnen de kerk, waardoor het concilie van 

Trente eerder wordt beschouwd als het resultaat van een hervormingsbeweging die al aan de gang 

was voor de komst van het protestantisme.56  Gezien hun ligging in het frontlinie-gebied met het 

noorden en het feit dat de katholieke kerk zich hier letterlijk moest wapenen tegen de protestanten, 

lijken voor de Spaanse Nederlanden en het bisdom Brugge de term contrareformatie eerder van 

toepassing.57  Ook voor Marc Therry staat het buiten kijf dat de term contrareformatie de religieuze 

beweging in het zeventiende-eeuwse bisdom Brugge het best typeert: 

Sommigen hebben het liever over een katholieke reformatie. (…) Het gaat alvast niet op voor het 

bisdom Brugge en andere streken die grenzen aan protestants gebied. Daar voelt men gedurende 

de hele zeventiende eeuw de ogen van de “ketters” in de rug. De strijdbaarheid en het verweer 

tegen andersdenkenden spelen niet alleen mee bij de geboorte van de contrareformatorische 

kerk op het concilie van Trente, maar zijn ook anderhalve eeuw later nog springlevend.58 

                                                           
54 M. THERRY, De dekenij Roeselare, p. 93. 
55 M. THERRY, De religieuze beleving bij de leken, pp. 140-141. 
56 H. JEDIN, “Catholic Reformation or Counter-Reformation?” In: D.M. LUEBKE, ed. The Counter-
Reformation, the essential readings, Blackwell Publishers, Oxford, 1999, p. 22. 
57 A.-L. VAN BRUAENE, hoorcollege cultuurgeschiedenis. Les 8: Sacraal vs. Profaan: het vroegmoderne 
katholicisme, Gent, Universiteit Gent, academiejaar 2011-2012. 
58 M. THERRY, De religieuze beleving bij de leken, p. 11. 
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3.2. De Zuidelijke Nederlanden onder de vrome aartshertogen Albrecht en 

Isabella (1598-1633) 

Door al de politiek-godsdienstige woelingen die hierboven werden beschreven, krijgt men in de 

Zuidelijke Nederlanden aanvankelijk nauwelijks de kans om de hervormingen en beslissingen 

genomen op het concilie van Trente (1545-1563) door te voeren. Pas op het einde van de zestiende 

en het begin van zeventiende eeuw krijgt “de geest van de Contrareformatie” de kans om zich te 

vestigen en te verspreiden.59 Michel Cloet schrijft het katholieke herstel in de Zuidelijke 

Nederlanden toe aan drie belangrijke gebeurtenissen: de komst van de aartshertogen (1598), het 

provinciaal concilie te Mechelen (1607) en ten slotte het twaalfjarig bestand (1609), waar we reeds 

op zijn ingegaan.60 

In 1598 deed Filips II afstand van de Zuidelijke Nederlanden ten voordele van zijn dochter 

Isabella en haar echtgenoot Albrecht van Oostenrijk. Tijdens hun regeerperiode stelden deze vrome 

vorsten alles in het werk om de maatschappij volledig te doordringen van de contrareformatorische 

doctrine. In hun ogen dienden Kerk en Staat intensief samen te werken om het geloof en de 

gehoorzaamheid van de onderdanen volledig voor zich te winnen. 61 De aartshertogen brachten een 

enorme propaganda op gang voor het katholieke geloof: ze gingen jaarlijks op bedevaart naar 

Scherpenheuvel, namen deel aan processies en gebedsoptochten, verleenden financiële steun voor de 

wederopbouw van kerken en kloosters, besteedden de grootste zorg aan de benoeming van de 

bisschoppen, enz.62 Ook na de dood van haar echtgenoot in 1621 bleef Isabella actief als 

landvoogdes in de Zuidelijke Nederlanden tot aan haar overlijden in 1633.  

Een tweede belangrijke speler in de rekatholisering van de Zuidelijke Nederlanden tijdens de 

regering van Albrecht en Isabella, werd gevormd door de bisschoppen en het provinciaal concilie te 

Mechelen. In april 1607 werd met het Noorden een wapenstilstand van acht maanden gesloten en 

leefde de verwachting dat er spoedig een bestand van langere duur zou worden ondertekend. Mathias 

Hovius, aartsbisschop van Mechelen, vond het in 1607 dus het geschikte moment een provinciaal 

concilie samen te roepen.63 Alle bisschoppen en vooraanstaande geestelijken kwamen op 26 juni 

samen voor een concilie dat bijna één maand heeft geduurd, tot 20 juli 1607. Hierin werden talrijke 

besluiten genomen om de beslissingen, genomen in het concilie van Trente, door te voeren in de 

Zuidelijke Nederlanden. Deze hadden betrekking op het handhaven van het ware geloof, de 

                                                           
59 M. THERRY, De religieuze beleving bij de leken, p. 11. 
60 M. CLOET, “De gevolgen van de scheiding der Nederlanden op religieus, cultureel en mentaal gebied van ca. 
1600 tot 1650.” IN: CRAEYBECKX (J.) EN DAELEMANS (F.), eds. Op gescheiden wegen Handelingen van het 
colloquium over de scheiding der Nederlanden, gehouden op 22-23 November 1985 Te Brussel, Leuven, 
Peeters, 1985, p. 55. 
61 R. VERMEIR, Een inleiding tot de geschiedenis van de Vroegmoderne tijd, Wommelgem, Van In, 2008, p. 54. 
62 M. CLOET, “De gevolgen van de scheiding der Nederlanden” p. 56. 
63 M. CLOET, “De gevolgen van de scheiding der Nederlanden” p. 55. 
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toediening van de sacramenten, de heiligenverering, alle belangrijke verplichtingen van bisschoppen, 

dekens, pastoors, enz.64 Ook de (aarts)bisschoppen speelden een belangrijke rol in het katholieke 

herstel van het zuiden. Zij werden, als directe medewerkers van de paus, sinds het concilie van 

Trente met een prestigieus gezag en enkele belangrijke bevoegdheden belast.65 Ten eerste moest de 

bisschop kerkelijke bijeenkomsten (provinciale concilies en diocesane synoden) organiseren en er 

ook op aanwezig zijn. Ten tweede werd hij geacht om de vier jaar een persoonlijke (of door een 

plaatsvervanger uitgevoerde) liminareis naar Rome uit te voeren en daar een uitvoerig verslag te 

overhandigen over de toestand van zijn bisdom. Ten derde werd de bisschop verplicht regelmatig de 

verschillende parochies in zijn bisdom te visiteren en geregeld een bezoek te brengen aan abdijen, 

kloosters, kapittels en andere religieuze instellingen. Vervolgens was hij verantwoordelijk voor de 

zorg van een vernieuwde clerus via de stichting en uitbreiding van een seminarie voor de 

priesteropleiding en stond de bisschop in voor een degelijke godsdienstige vorming van de 

gelovigen in zijn bisdom. In het bisdom Brugge, geteisterd door de tachtigjarige oorlog, kwam hier 

ook nog de organisatie voor het herstel of herwijding van vernielde of onteerde kerkgebouwen bij.66 

De bisschop werd dus geacht “een goede herder” te zijn voor zijn parochiepriester, voor wie hij 

toegankelijk moest zijn en met raad en daad diende bij te staan in de zielszorg van hun 

parochianen.67 

Het is belangrijk ook te vermelden dat het religieus herstel in de Zuidelijke Nederlanden niet 

enkel het gevolg is geweest van een samenwerking tussen Kerk en Staat zoals hierboven doet 

vermoeden. De één na de andere Zuid-Nederlandse stad viel vanaf 1580 in snel tempo opnieuw in 

handen van Alexander Farnese. Deze succesvolle doortocht van de hertog van Parma luidde de 

massale uittocht van niet-katholieken in, die na de capitulatie van hun stad vrij snel besloten hun 

geluk ergens anders te zoeken.68 Op 31 december 1609 werd, op aandringen van de bisschoppen en 

de nuntius, een plakkaat gepubliceerd waarin aan alle inwoners het verbod werd opgelegd om 

heterodoxe ideeën te verkondigen, protestantse vergaderingen bij te wonen en theologische kwesties 

te bespreken. Wie zich op het grondgebied van Albrecht en Isabella vestigde moest katholiek zijn.69 

In de eerste decennia van de zeventiende eeuw waren dus reeds heel wat protestantsgezinden het 

land ontvlucht waardoor de aartshertogen en de bisschoppen ook een draagvlak hadden bij wie hun 

contrareformatorisch beleid enthousiast werd onthaald. Zoals we reeds in de inleiding vermeldden 

                                                           
64 M. CLOET, “De gevolgen van de scheiding der Nederlanden” p. 55. 
65 M. CLOET, “Het bisdom Brugge van 1559 tot het einde van de 17de eeuw: de contrareformatie en het 
katholiek herstel: inleiding.” In: M. CLOET e.a. Het bisdom Brugge (1559-1984), p. 30. 
66 R. MOLS, “De seculiere clerus in de zeventiende eeuw”, In: AGDN, vol. 8, p. 370. 
67 H. JEDIN, “le concile de trente a-t-il créé l’image-modèle du prêtre?” In: COPPENS (J.), ed.  Sacerdoce et 
celibat: études historiques et théologiques, Louvain, éditions peeters, 1971, p. 118. 
68 M.-J. MARINUS, “het verdwijnen van het protestantisme in de Zuidelijke Nederlanden.” In: De zeventiende 
eeuw, 13(1997), pp. 261, 263. 
69 M.-J. MARINUS, “het verdwijnen van het protestantisme” p. 267. 
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mag het katholieke herstel ook in onze contreien zeker niet worden beschouwd als een louter top-

down proces, maar dient dit zeker ook te worden gezien als een proces van onderuit.70 

3.2.1. Brugge en haar bisschoppen 

In vergelijking met de andere bisdommen kende Brugge volgens M. Cloet een achterstand in de 

reorganisatie van het kerkelijke leven: er waren meer kerken verwoest die langer op een herstel 

moesten wachten, er waren minder priesters en priester-kandidaten en de dekens lijken later dan in 

de andere bisdommen hun verplichtingen op te nemen. Dit alles gaat terug op de strategische, 

politieke en economische situatie van het bisdom in oorlogstijd (cf. infra).71 Pas in 1609, wanneer de 

rust en de orde in het land tijdelijk hersteld werden dankzij het twaalfjarig bestand, kon men starten 

met de uitvoering van de statuten van het provinciaal concilie en de heropbouw van het verwoeste 

bisdom. Sinds de oprichting van het bisdom tot aan de benoeming van De Quinckere zijn vijf 

bisschoppen aan het werk geweest die elk getracht hebben hun bijdrage te leveren aan het katholiek 

herstel in het Brugse diocees. De eerste bisschop van Brugge was Pieter De Corte (1562-1567) die in 

1569 werd opgevolgd door Remi Drieux, bisschop tot 1594. De derde persoon die het bisschopsambt 

bekleedde was Mathias Lambrecht (1596-1602). Hij werd opgevolgd door Karel-Filips de Rodoan 

(1604-1616) en vervolgens in 1617 door Antoon Triest, die in 1622 promoveerde tot bisschop van 

Gent. De zesde bisschop van Brugge en directe voorganger van Servaas De Quinckere was Denis 

Stoffels, bisschop van 1623-1629. Elk van deze bisschoppen hadden universitaire studies gedaan en 

één of meerdere universitaire graden behaald. de Rodoan, Triest en Stoffels waren op het ogenblik 

van hun benoeming als deken verbonden aan het kathedraalkapittel van Gent (St.-Baafs) of Brugge 

(St.-Donaas). De gemiddelde ambtstermijn van deze bisschoppen bedroeg tien jaar. Enkel Triest 

verliet de Brugse bisschopszetel omdat hij werd overgeplaatst naar Gent. De overige bisschoppen 

bleven hun functie uitoefenen tot aan hun overlijden.72

                                                           
70 R. VERMEIR, Een inleiding tot de geschiedenis van de Vroegmoderne tijd, pp. 54-55. 
71 M. CLOET, “Het bisdom Brugge van 1559 tot het einde van de 17de eeuw: de contrareformatie en het 
katholiek herstel: inleiding.” In: M. CLOET e.a. Het bisdom Brugge (1559-1984), p. 30. 
72 M. CLOET, “Het algemeen profiel van de Brugse bisschoppen voor 1800.” pp. 233-246. 
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II.  DE QUINCKERE VOOR ZIJN 

BENOEMING TOT BISSCH OP VAN 

BRUGGE 

1. Familiale achtergrond
73

 

In een heel recente bijdrage, verschenen in de handelingen van het genootschap voor 

geschiedenis te Brugge, werd door Noël Geirnaert, historicus en hoofdarchivaris te Brugge, de 

bescheiden afkomst van Servaas De Quinckere grondig onderzocht. Hierin stelt Geirnaert vast dat 

De Quinckere werd geboren op 6 april 1569 als zoon van een eenvoudige houtbewerker, de bron 

waarop hij zich baseert is het Vaticaans benoemingsdossier, waarin de vader van Servaas De 

Quinckere een ouvrier de bois wordt genoemd.74 Hiermee weerlegt hij meteen de opvatting van 

oudere werken dat De Quinckere geboren zou zijn als zoon van een soldaat wat werd beweerd in het 

handschrift van een zekere Pieter Le Doulx dat dateert van ca. 180075. 

Geirnaert heeft daarnaast nog heel wat informatie kunnen verzamelen over het gezin waarin de 

jonge Servaas De Quinckere is opgegroeid. Hij was de oudste zoon van Jacob De Quinckere, 

timmerman, en Margriete De Mol. Later kreeg hij nog een broer, Franskin, en twee jonge zusjes 

Grietkin en Maykin. Jacob De Quinckere was een eenvoudige ambachtsman met heel weinig 

bezittingen en als timmerman heeft hij nooit een bestuursfunctie uitgeoefend binnen zijn ambacht.  

Hun moeder overleed reeds in 1575. Op 13 juni 1575 werd de nalatenschap van Margriet de Mol 

geregistreerd en geschat op 10 pond groten. Daarnaast bezat het echtpaar nog een huis bij de Sint-

Salvatorskerk in de huidige kleine Heilige- Geeststraat. Na de dood van zijn vrouw hertrouwde 

                                                           
73 Tenzij anders vermeld is dit hoofdstuk volledig gebaseerd op: N. GEIRNAERT, “De afkomst van de Brugse 
bisschop Servatius De Quinckere (1569-1639).” In: HGGB, 149(2012), 2, pp. 229-232. 
74 L.-A. JADIN , Procès d’information pour la nomination des évéques et abbés des Pays-Bas, de Liège et de 
Franche- Comté d'après les Archives de la Congrégation Consistoriale. Rome, Institut Historique Belge, 
1929, p. 224. 
75 De Schrevel baseert zich op het werk van Le Doulx voor zijn bijdrage over De Quinckere in de BN, XVIII,  
kol.516. Ook Marc Therry beweerde in 1983 dat De Quinckere afkomstig zou zijn uit een ‘onbemiddeld 
soldatengezin’. In: M. THERRY, De dekenij Roeselare (1609-1649), p. 52. Een jaar later, In zijn bijdrage aan 
Het bisdom Brugge(1559-1984) heeft hij dit reeds rechtgezet en schrijft hij dat Servaas De Quinckere werd 
geboren als ‘zoon van een eenvoudige houtbewerker’, p. 67. 
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Jacob De Quinckere met Tannekin Heggelinc. Bij zijn overlijden in 1581 liet hij zijn tweede 

echtgenote achter met twee kinderen, Lippen en Cathelinken. De twee meisjes uit het eerste huwelijk 

waren toen reeds overleden. Het huisje in de kleine Heilige- Geeststraat bleef in het bezit van de vier 

overlevende kinderen die het in 1612 verkochten.  

Volgens Noël Geirnaert start De Quinckere in 1581, het jaar waarin zijn vader overlijdt, een 

opleiding met het oog op het priesterschap. De auteur heeft echter niet kunnen achterhalen waar 

Servaas de middelbare studies heeft gevolgd, maar kan vermoeden dat hij op dat moment 

onderwezen werd door Brugse geestelijken, misschien Jezuïeten, die in de stad waren gebleven. 

Hiermee gaat hij echter in tegen de stelling van De Schrevel, die schrijft dat De Quinckere in 1580 

zijn priester volgde naar Saint- Omer, wanneer Brugge werd ingenomen door de Calvinisten en daar 

onderwezen werd door Jezuïeten.76 In 1585 krijgt De Quinckere de uitgelezen kans een 

zelfgeschreven Latijnse tekst Gratulatio De Reductione Brugensium77, voor te dragen voor een 

select, hoogstaand gezelschap met onder meer de toenmalige Bisschop van Brugge Remi Drieux. 

Volgens Geirnaert werd de kiem van zijn kerkelijke carrière toen gelegd en kreeg hij, ondanks zijn 

eenvoudige achtergrond, toch de kans een schitterende loopbaan aan te vatten. Noël Geirnaert 

eindigt zijn bijdrage echter ook met de vermelding dat De Quinckere er zich doorheen zijn carrière 

steeds van bewust is geweest dat hij slechts een buitenbeentje was, en dat hij zich daar ook naar zal 

gedragen. 

  

                                                           
76 A.-C. DE SCHREVEL, “Servais De Quinckere” In: BN, XVIII, kol.516. 
77 Er wordt in de bijdrage vermeld dat er volop werk wordt gemaakt van een tekstuitgave van deze redevoering 
door Roel Vander Plaetse, N. GEIRNAERT, “De afkomst van de Brugse bisschop Servatius De Quinckere 
(1569-1639)” p. 232. 



II. De Quinckere voor zijn benoeming tot bisschop van Brugge 
 

29 

 

2. Pre- episcopale loopbaan 

Nu we ons een beeld hebben gevormd van de afkomst van bisschop De Quinckere kan worden 

ingegaan op zijn loopbaan die voorafgaat aan de uiteindelijke benoeming tot bisschop van Brugge. 

Noël Geirnaert wees er reeds op dat de redevoering die door De Quinckere werd voorgedragen de 

basis legde voor een schitterende kerkelijke carrière, maar welke functies had hij reeds bekleed 

alvorens hij zijn intrede deed in het bisschoppelijk paleis van Brugge?  

2.1. Verschillende functies tussen 1593-1621 

Dankzij de steun van Georges Vanden Berghe, priester van de Onze-Lieve-Vrouwkerk te 

Brugge, kreeg De Quinckere een beurs toebedeeld en kon hij filosofie studeren aan de Universiteit 

van Leuven. Op 17 april 1593 werd hij in Leuven tot priester gewijd, waarna hij op 31 mei 1593 een 

prebende ontving in de collegiale Onze-Lieve-Vrouwkerk van Brugge.78 Op 23 november 1594 

ontving De Quinckere vervolgens de graad van licentiaat in de theologie te Leuven.79  

Op voorstel van de toenmalige bisschop Matthias Lambrecht werd Servaas op 25 september 1596 

gegradueerd kanunnik van het kapittel van Sint-Donaas. Algauw vervulde hij heel wat functies 

tegelijkertijd. Tussen 1596 en 1598 was hij kanunnik-penitenciër, waardoor hij in het kapittel 

instond voor alle kwesties die het geweten raken, zowel wat het sacrament van de biecht betrof als 

daarbuiten.80 Op 14 november 1596 werd De Quinckere aangesteld tot deken van Damme. In deze 

hoedanigheid bezocht hij in juni 1609 samen bisschop de Rodoan zijn volledige dekenij. Op 22 juli 

1610 werd hij als deken van Damme opgevolgd door de aartsdiaken Arnoldus van Mechelen.81 De 

functie van aartspriester oefende hij uit tussen 1598 en 1622 en tussen 1607 en 1609 was De 

Quinckere deken van Oudenburg. Als gedelegeerde van het kapittel was hij vervolgens ook in 1611 

betrokken bij de oprichting van het priesterseminarie onder bisschop de Rodoan, waar hij tussen 

1618 en 1622 actief zal zijn als docent in de theologie. Sinds 1596 gaf hij reeds als titularis van de 

Stichting De Witte openbare theologielessen in de Stadshalle of op de Burg, hiervan zijn in het 

rijksarchief te Brugge nog een aantal sermoenen bewaard, bestemd voor de zuster penitentinnen van 

het klooster van Bethanië.82  

                                                           
78 L.-A. JADIN , Procès d’information, p. 225 en A.-C. DE SCHREVEL, “Servais De Quinckere” In : BN, XVIII , 
kol.516. 
79 L.-A. JADIN , Procès d’information, p. 225.  
80 J.B. KORS, Encyclopaedisch kerkelijk woordenboek: verklaringen van woorden en uitdrukkingen uit het 
katholieke leven. Antwerpen, ’t Groeit, 1952. 
81 M. CLOET, Karel-Filips de Rodoan, p. 156. 
82 M. THERRY, “Servaas De Quinckere” In: M. CLOET e.a. Het bisdom Brugge (1559-1984), p. 67, de 
sermoenen kunnen worden geraadpleegd in het RAB, Fonds oud kerkarchief, nr. 121/1 



II. De Quinckere voor zijn benoeming tot bisschop van Brugge 
 

30 

 

2.2. Deken van het kapittel van Sint-Donaas, 1622-1630 

Op 8 juni 1622 wordt De Quinckere, op verzoek van de landvoogdes, door de kanunniken van 

het kapittel verkozen tot deken van Sint-Donaas. Zijn functie als docent in de theologie aan het 

seminarie wordt vanaf 23 september 1622 overgenomen door Hiacinthus Huselius.83 Als deken van 

Sint-Donaas zal De Quinckere zich vooral laten opmerken door zijn onbuigzame houding met 

betrekking tot de verkiezingsprocedure van de gedeputeerden van de Brugse clerus in de Staten van 

Vlaanderen tussen 1622 en 1623.84 Door Eric Feys werd deze problematiek reeds grondig 

bestudeerd, gezien de belangrijke rol van De Quinckere hierin zal hier wat langer bij worden 

stilgestaan.85 

Op 5 november 1596 vaardigde de Grote Raad van Mechelen een sententie uit waarbij aan de 

Vlaamse geestelijken een beslissende, vijfde stem werd toegekend in de Staten van Vlaanderen. In 

het college van de Leden van Vlaanderen, waar de beslissingen bij meerderheid werden genomen, 

werden de geestelijken vertegenwoordigd door drie gedeputeerden of, na 1617, door hun 

plaatsvervangers (secundarii). De geestelijkheid, Gent, Ieper, Brugge en het Brugse Vrije hadden elk 

slechts één stem. Indien de clerus hun standpunt wilden laten gelden was het dus belangrijk dat ze 

hierover eensgezindheid bereikten. Van meet af aan bestonden reeds verschillende visies over hoe 

deze eensgezindheid te bereiken. Men kon gedeputeerden kiezen in een algemene vergadering van 

de geestelijkheid van de drie bisdommen of men kon één gedeputeerde kiezen per bisdom (per 

classis) en het aan deze drie gedeputeerden overlaten om, na overleg met de geestelijkheid van hun 

eigen diocees, tot een gemeenschappelijk standpunt te komen. De Brugse geestelijkheid was 

verdediger van de tweede optie, de verkiezingsprocedure per classis, terwijl de Gentse clerus eerder 

een voorkeur had voor de eerste optie. De spanningen hieromtrent zullen in de zomer en de herfst 

van 1622 heel sterk op de voorgrond treden.86 

De Brugse bisschop Antoon Triest werd op 10 juli 1620 overgeplaatst naar het bisdom Gent en nam 

er op 15 maart 1622 officieel bezit van de nieuwe zetel. Als opvolger van Triest was Denijs 

Christoffels reeds aangewezen maar deze bevond zich, in afwachting van de pauselijke 

bekrachtiging van zijn benoeming, nog te Antwerpen. Christoffels was sinds 1617 verkozen als 

primarius gedeputeerde en Servaas De Quinckere als secundarius. Gezien de afwezigheid van 

Christoffels en de drukke agenda van De Quinckere, die als deken van St.-Donaas het bestuur sede 

vacante op zich nam, diende er dringend een plaatsvervanger te worden aangewezen. Hierop besliste 

                                                           
83 A.-C. DE SCHREVEL, “Servais De Quinckere” In: BN, XVIII, kol. 517. 
84 M. THERRY, “Servaas De Quinckere”, in: M. CLOET e.a. Het bisdom Brugge (1559-1984), p. 67. 
85 E. FEYS, De geestelijkheid in de Vlaamse volksvertegenwoordiging (1596-1648), Leuven(onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling Katholieke Universiteit Leuven), 1982, 240 p. Er werd van deze verhandeling ook een 
artikel gepubliceerd: E. FEYS, “De kerkelijke vertegenwoordiging in de Staten van Vlaanderen. Samenstelling 
en werking (1596-1648).” In: BMGN, 100(1985), pp. 405-426. 
86 E. FEYS, “De kerkelijke vertegenwoordiging in de Staten van Vlaanderen.” pp. 407, 408, 412 en 415. 
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Triest dat de Gentse kanunnik Frans van Gistel voorlopig als gedeputeerde voor de Brugse 

geestelijkheid kon zetelen, uiteraard niet zonder tegenkanting van de Brugse clerus die geen 

inmenging duldde van de Gentse bisschop gezien zij zelf een gedeputeerde wilden aanwijzen.87  Op 

7 juli 1622 liet het kapittel van St.-Donaas weten dat het deze benoeming beschouwde als een 

belangrijke inbreuk op de rechten van de Brugse clerus. Deken De Quinckere en aartsdiaken Van 

Mechelen werden afgevaardigd om het standpunt van het kapittel te gaan verdedigen: van Gistel 

mocht niet worden erkend als gedeputeerde van de Brugse clerus en alles was in zijn aanwezigheid 

door de Staten-Deputatie werd beslist beschouwden zij als ongeldig.88 Pas met de inbezitneming van 

de bisschopszetel van Brugge door Christoffels en na onderhandelingen tussen Christoffels en de 

bisschoppen van Gent en Ieper konden de gemoederen worden bedaard en kon een compromis 

worden bereikt89. 

Eric Feys is ervan overtuigd dat de onbuigzame houding van de Brugse clerus in deze kwestie 

in de eerste plaats te danken is aan Servaas De Quinckere die als deken van St.-Donaas een heel 

belangrijke invloed kon uitoefenen op de standpunten van de kanunniken tijdens de 

kapittelvergaderingen. Hij stelt hem persoonlijk verantwoordelijk voor de impasse van 1622 onder 

de geestelijkheid in de Vlaamse volksvertegenwoordiging en het is volgens Feys ook meer dan 

waarschijnlijk De Quinckere die in de archieven van het kapittel de documenten heeft opgezocht 

waarrond de argumentatie van de procedure per classes werd opgebouwd. Antoon Triest noemde De 

Quinckere trouwens al van bij het begin van het conflict in een brief aan Christoffels een zeer 

ondankbaar man.90 Ook tijdens zijn episcopaat zal De Quinckere blijven ijveren voor de 

benoemingsprocedure per classes, maar hierover zal ik in het desbetreffende hoofdstuk nog dieper 

op ingaan. 

Tot slot: had het aan bisschop Denis Stoffels gelegen, dan had De Quinckere misschien al 

eerder het bisschoppelijk paleis kunnen betreden, maar dan wel dat van Ieper. Op 1 december 1626 

werd hij door bisschop Stoffels reeds bij de landvoogdes aanbevolen als geschikte kandidaat om de 

vacante bisschopszetel van Ieper te bekleden.91 Het zal echter nog een drietal jaar duren alvorens hij 

de titel van bisschop kan dragen, maar dan wel deze van zijn geboortestad Brugge.

                                                           
87 E. FEYS, “De kerkelijke vertegenwoordiging in de Staten van Vlaanderen.” p. 420. 
88 E. FEYS, De geestelijkheid in de Vlaamse volksvertegenwoordiging (1596-1648), p. 84 
89 E. FEYS, “De kerkelijke vertegenwoordiging in de Staten van Vlaanderen.” p. 421. 
90 E. FEYS, De geestelijkheid in de Vlaamse volksvertegenwoordiging, pp. 101-102 
91 A.-C. DE SCHREVEL, “Servais De Quinckere” In: BN, XVIII, kol.518. 
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Figuur 5: Servaas De Quinckere. Sanderus, Flandria Illustrata, 1641-1644. 
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III.  S. DE QUINCKERE , ZEVENDE 

BISSCHOP VAN BRUGGE 

Servaas De Quinckere betrad de bisschopszetel in een bijzonder moeilijke periode voor het Brugse 

diocees. Enerzijds was er de constante dreiging van de protestanten en werden de inwoners van zijn 

bisdom op geregelde tijdstippen geplaagd door de pestepidemie. Anderzijds diende hij zich in deze 

moeilijke tijden te profileren als een bisschop die met veel enthousiasme en toewijding de Trentse 

hervormingen in zijn bisdom ten uitvoer bracht. In een handgeschreven brief uit 1634 schreef De 

Quinckere alvast dat hij streefde naar een hervorming van het hele bisdom, geïnspireerd door de 

principes van het concilie van Trente.92 Dat de bisschop, die reeds een rijk gevulde kerkelijke 

carrière achter zich had, hierbij enige moeilijkheden ondervond zal tijdens het derde en vierde deel 

van deze verhandeling meer dan duidelijk worden. 

1. Benoeming tot bisschop van Brugge 

1.1. Benoeming door de landvoogdes 

In de bul Super Universas (1559) werd, naast de oprichting van de nieuwe bisdommen in de 

Nederlanden, ook vastgelegd dat de koning (Filips II) en zijn opvolgers het benoemingsrecht voor de 

bisschoppen kregen in alle bisdommen behalve Kamerijk. De paus hield echter voor zichzelf het 

recht van de bekrachtiging; zonder deze bekrachtiging had de benoeming van een bisschop geen 

waarde.93 

Volgens Michel Cloet heeft het kerkelijk benoemingsrecht onder de regering van Albrecht en 

Isabella geen aanleiding gegeven tot misbruiken. Deze taak werd door hen met de grootste ernst 

uitgevoerd en ze benoemden enkel kandidaten die uitblonken in hun bekwaamheid. De afkomst van 

de kandidaat was hierbij van weinig belang en nooit werd door hen iemand benoemd zonder dat ze 

eerst de mis bij de kandidaat hadden bijgewoond.94 Bij het begin van hun regering raadpleegden de 

aartshertogen de Raad van State. Met behulp van een vooraanstaande figuur uit de priesterwereld 

                                                           
92 M. THERRY, De dekenij Roeselare, p. 52. 
93 M. DIERICKX, De oprichting der nieuwe bisdommen in de Nederlanden onder Filips II, 1559-1570. pp. 67-
68. 
94 M. CLOET, “De gevolgen van de scheiding der Nederlanden.” p. 56. 
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werd een lijst opgesteld waaruit de andere bisschoppen hun nieuwe collega dienden te kiezen. Later 

werden de bisschoppen verzocht enkele namen op te geven van personen die zij geschikt achtten 

voor het bisschopsambt. Na de dood van haar echtgenoot, aartshertog Albrecht, bleef Isabella als 

landvoogdes tot aan haar dood (1 december 1633) in eer en geweten de bisshoppen benoemen. In de 

periode tussen 1621 en 1633 benoemde zij nog zeven bisschoppen onder wie Servaas De Quinckere 

tot bisschop van Brugge.95 Dat ook zij hierbij weinig aandacht had voor de afkomst van de 

kandidaten bleek reeds uit de bescheiden familiale achtergrond van De Quinckere. 

Op 6 augustus 1629 overleed Denis Stoffels, zesde bisschop van Brugge, en werd door de 

landvoogdes op 23 augustus van dat jaar een brief verstuurd, onder meer naar aartsbisschop Boonen, 

om twee à drie nieuwe kandidaten voor te stellen die men geschikt achtte voor het bisschopsambt: 

 (…) il est question de pourveoir icelle dignité par le choix de quelqu’un qui soit propre pour luy 

[= Denis Stoffels] succeder, nous vous faisons cette afin de nous representer avec plustost deux 

ou trois personnages ayans les qualitez a ce requises et necessaires.96 

Dat Servaas De Quinckere door de aartsbisschop als kandidaat werd aanbevolen, blijkt uit het 

informatieproces dat voorafging aan de pauselijke bevestiging. In de bronnen bewaard in het 

aartsbisschoppelijk archief werd daarnaast een brief teruggevonden, ondertekend door Jacobus 

Boonen, waarin de heer Aubermont, deken van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Doornik, door 

de aartsbisschop naar voor werd geschoven als kandidaat.97 Welke kandidaten verder nog door wie 

naar voor geschoven werden heb ik jammer genoeg niet kunnen achterhalen.98  

Vervolgens zond de landvoogdes op 31 oktober 1629 een brief naar paus Urbanus VIII, waarin 

ze Servaas De Quinckere, deken van de Kathedrale Kerk van Sint- Donaas, voorstelde en benoemde 

(presento et nomino) tot bisschop van Brugge.99 Het was interessant geweest te weten welke 

geestelijken zijn kandidatuur hebben voorgedragen en waarom, maar misschien wijst het gebrek aan 

informatie erop dat de landvoogdes Servaas De Quinckere reeds gunstig gezind was door zijn 

overtuigend optreden als deken van St.- Donaas. Jammer genoeg blijft de precieze aanleiding tot de 

benoeming van De Quinckere door de landvoogdes Isabella hier onzeker. 

                                                           
95 D. PASSCHYN, Het episcopaat in de Spaanse en Oostenrijkse Nederlanden (1559-1801), pp. 5 en 32. 
96 AAM, Archivalia over het bisdom Brugge in het aartsbisschoppelijk archief Mechelen, nr. 27. 
97 AAM,  Archivalia over het bisdom Brugge in het aartsbisschoppelijk archief Mechelen, nr. 27. 
98 Ik heb hiervoor de archieven van de Geheime Raad en de Raad van State nagekeken. 
99 RAB, NKA, nr. 121. Volgens Michel Cloet en Louis Jadin gebeurde de benoeming van De Quinckere door 
de landvoogdes op 30 oktober. In de bron staat echter duidelijk vermeld die ultima octobris anno millesimo 
sexcentesimo vigesimo nono. M. CLOET “Het algemeen profiel van de Brugse bisschoppen voor 1800.” In: 
HGGB, 144(2007), 2, p. 244 en L. JADIN , Proces d’information pour la nomination, p. 220. 
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1.2. Het informatieproces en de pauselijke bevestiging 

De pauselijke bekrachtiging van de benoeming door de landvoogdes werd voorafgegaan aan 

een uitgebreid kerkelijk onderzoek, het informatieproces. Dit onderzoek werd door de nuntius Fabio 

de Lagonissa geleid. Het informatieproces bestond uit twee vragenreeksen, een eerste betrof de 

hoedanigheden van de kandidaat, in de tweede reeks kwam de toestand van het bisdom aan bod.100 

De informatieprocessen van onder meer de bisschoppen in de Zuidelijke Nederlanden werden reeds 

door A.-L. Jadin in het Frans uitgegeven in zijn Procès d’information pour la nomination des 

évêques et abbés des Pays-Bas.101 Deze verslagen zijn echter vaak geen voorbeeld van objectiviteit. 

De kwaliteiten van de kandidaat werden doorgaans te positief beoordeeld en de toestand van het 

bisdom veel te negatief om kwijtschelding of vermindering van de te betalen taks te verkrijgen.102 

Desondanks geef ik hier graag mee wie de getuigen waren voor het informatieproces van De 

Quinckere en welke verklaringen door hen werden afgelegd.  

De nuntius diende de getuigen te kiezen uit de directe omgeving van de kandidaten. Het aantal 

varieerde in het begin van de zeventiende eeuw tussen de acht en de tien personen. Na 1628 werden 

meestal slechts vier à vijf getuigen gehoord.103 Het aantal getuigen voor het informatieproces van 

Servaas De Quinckere lag hier ergens tussenin, er werden in totaal zeven getuigen gehoord door de 

Lagonissa, vermoedelijk in januari en februari 1630104: 

1. Arnoldus van Mechelen: aartsdiaken en kanunnik in de kathedrale kerk van Sint-

Donaas. Hij kende De Quinckere al sinds hun studietijd aan de universiteit van Leuven 

en later werden ze collega-kanunniken in het kapittel van Sint-Donaas. Volgens van 

Mechelen beschikte de kandidaat over de nodige capaciteiten om het bisdom te leiden 

en was hij het meest gewenst door het volk en de clerus van het bisdom om de nieuwe 

bisschop van Brugge te worden. 

2. J.B. Blotagrius: priester, kanunnik en cantor in de kathedrale kerk van Sint-Donaas. Hij 

kende De Quinckere ongeveer vier jaar als een heel bedachtzame man (un homme 

prudent) die had opgetreden als gedeputeerde voor de Brugse clerus in de Staten van 

Vlaanderen en actief was als vicaris tijdens de vacante bisschopszetel. 

                                                           
100 M. CLOET, Karel-Filips de Rodoan, p. 80. 
101 A.-L. JADIN , Procès d’information pour la nomination des évêques et abbés des Pays-Bas, de Liège et de 
Franche-Comté d’après les archives de la Congrégation consistoriale. 1: 1564-1637. Rome, Institut historique 
Belge, 1928, 263 p. 
102 M. CLOET “Het algemeen profiel van de Brugse bisschoppen voor 1800.” p. 238. 
103 A.-L. JADIN , Procès d’information, p. 15. 
104 De bespreking van de getuigen voor het informatieproces van De Quinckere is terug te vinden in A.-L. 

JADIN , Procès d’information, pp. 220-222. Jadin vermeldde enkel dat het informatieproces plaatsvond in 1630, 
aangezien de pauselijke bekrachtiging gebeurde op 18 maart, vond het informatieproces volgens mij plaats in 
januari en/of februari van dat jaar. 
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3. Jan Veld: licentiaat in de theologie, priester en kanunnik te Brugge. Hij was een goede 

vriend van de twee vorige Brugse bisschoppen: Antoon Triest en Denis Stoffels. Veld 

noemde de kandidaat très competent om de nieuwe bisschop van Brugge te worden. 

4. Jan Van der Stickele: kende De Quinckere door zijn optreden in de Staten van 

Vlaanderen, waar hij volgens de getuige une excellente réputation genoot. Dat dit 

echter helemaal niet zo was hebben we in het vorige hoofdstuk kunnen zien. De 

Quinckere kreeg net heel wat kritiek van de gedeputeerden uit andere bisdommen voor 

zijn onbuigzame houding met betrekking tot de benoemingsprocedure. 

5. J.B. Schoormann: kende de kandidaat ongeveer dertig jaar. Hij had de Quinckere 

geassisteerd tijdens zijn lessen aan het priesterseminarie die volgens de getuige steeds 

door heel wat studenten werden bijgewoond. 

6. Guillaume Michiels: kende De Quinckere ongeveer vijfentwintig jaar en vooral als 

gedeputeerde in de Staten van Vlaanderen, waar hij Servaas vaak naartoe vergezelde. 

7. Jacobus Boonen: aartsbisschop van Mechelen. Kende de bisschop ongeveer dertien 

jaar. Dat het hier echter om een oppervlakkige kennis ging blijkt uit het feit dat hij 

enkel een vermoeden had dat De Quinckere in Vlaanderen is geboren.  

Het gebrek aan objectiviteit wordt al snel duidelijk bij het lezen van de getuigenissen. Jadin en 

Cloet wezen er reeds op dat enkel de beste hoedanigheden van de kandidaat in het licht werden 

gesteld tijdens deze korte interviews doordat men enkel personen ondervroeg van wie men wist dat 

ze het goed met de kandidaat konden vinden.105 Opmerkelijk is dat Antoon Triest niet werd gehoord 

als getuige. Ook hij kende De Quinckere vrij goed van toen hij nog bisschop van Brugge was en 

daarna als collega-gedeputeerde in de Raad van State. Zoals we reeds hebben opgemerkt was Triest 

echter niet te spreken over het koppige optreden van Servaas De Quinckere als gedeputeerde. Zijn 

getuigenis zou misschien de mindere kanten van de kandidaat aan het licht hebben gebracht 

waardoor het de nuntius hoogst waarschijnlijk beter leek Antoon Triest niet aan het woord te laten 

als getuige.  

De pauselijke bul waarin de benoeming van Servaas De Quinckere tot zevende bisschop van 

Brugge werd bevestigd door paus Urbanus VIII, werd vervolgens opgemaakt op 18 maart 1630.106 

1.3. Blijde intrede in de stad Brugge en wijding 

Na de pauselijke confirmatie volgden nog drie stappen alvorens de benoeming van De 

Quinckere een feit was en hij officieel als bisschop kon optreden: de inbezitneming, de wijding en 

de installatie. De inbezitneming van de bisschopszetel, op 23 maart 1630, was reeds korte tijd 

                                                           
105 M. CLOET, Karel-Filips de Rodoan, p. 73 en A.-L. JADIN , Procès d’information, p. 30. 
106 M. CLOET, “Algemeen profiel van de Brugse bisschoppen voor 1800.” p. 244. Pauselijke bul van 
benoeming kan worden geraadpleegd in RAB, charter blauw nummer, 6077, 7627.  
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voorafgegaan aan de wijding.107 Op 11 mei 1630 wordt door Filips IV het placet regis uitgevaardigd 

met toestemming om de bisschop officieel te benoemen en te wijden, hetgeen zonder zijn 

toestemming anders niet zou mogen gebeuren.108 Op 16 juni 1630 ging men dan uiteindelijk ook 

over tot de wijding van De Quinckere als zevende bisschop van Brugge.109 Hierbij werd een 

processie georganiseerd, die startte op de burg en waaraan het schepencollege van de stad Brugge en 

van het Brugse Vrije en de kanunniken van Sint-Donaas en van de Onze-Lieve-Vrouwekerk 

deelnamen. Onderweg werd bisschop De Quinckere afgehaald aan het Jacobijnenklooster. Daar sloot 

de toekomstige bisschop zich aan bij de processie samen met de aartsbisschop van Mechelen en de 

bisschoppen van Gent en Ieper. Vervolgens begaf de processie zich naar de Kathedrale Kerk van 

Sint-Donaas, waar de wijding van de bisschop plaatsvond.110 An Desmedt heeft bovendien in haar 

masterscriptie opgemerkt dat de schepenen van de stad en van het Brugse Vrije telkens voor de 

wijdingsplechtigheid werden uitgenodigd, maar dat er over de volgorde waarin men in de processie 

moest meestappen vaak hevige discussie ontstond tussen beide partijen. De schepenen van de stad 

Brugge wilden namelijk voorop lopen om er zeker van te zijn een mooi plekje in de kerk te kunnen 

bemachtigen tijdens de wijding. Vaak blijkt dat het Brugse Vrije het er moeilijk mee had het 

stadsbestuur te laten voorgaan in dergelijke processies. Na afloop benadrukte de stad Brugge maar al 

te graag dat zij voor de wijding van De Quinckere opnieuw voor deze van het Brugse Vrije hadden 

kunnen meelopen in de processie.111 De financiële bijdrage door de stad en het Vrije bleef meestal 

beperkt tot het geven van presentwijnen en andere geschenken. Andere onkosten die met de 

bisschoppelijke intrede gepaard gingen, werden meestal niet nader gespecificeerd. Aan bisschop De 

Quinckere werd vanwege de stad twee stukken Franse wijn (ter waarde van 21 pond groten) 

geschonken.112  

De Quinckere koos bij zijn wijding voor de leuze Benedicam Dominum in omni tempore [= Ik loof 

de Heer te allen tijde].113 

 

  

                                                           
107 M. CLOET, “Algemeen profiel van de Brugse bisschoppen voor 1800.” pp. 238, 244. 
108 RAB, Charter blauw nummer 6055, ’…soubz nostre nomination il auroit pleu a nostre Saint Père le Pape le 
pourveoir de l’evesche de Bruges apparant par les bulles app(osto)licques a nous exhibees, lesquelles ne 
pouvions icelluy Reverendissime mettre a execution sans nostre permission, il nous a tres humblement supplie 
quil nous pleut luy faire expedire noz lettres de placet a ce requises…’ 
109 Over de installatie van De Quinckere is niets bekend: M. CLOET “Het algemeen profiel van de Brugse 
bisschoppen voor 1800.” p. 244. 
110 A. DESMEDT, “De koning is dood; leve de koning!” Publieke rituelen in Brugge tussen 1598 en 1648. Gent( 
onuitgegeven licentiaatverhandeling Universiteit Gent), Academiejaar 2001-2002, p. 43. 
111 A. DESMEDT, “De koning is dood; leve de koning!” pp. 43-45. 
112 A. DESMEDT, “De koning is dood; leve de koning!” pp. 43-45. 
113 M. THERRY, “Servaas De Quinckere”, in: M. CLOET e.a. Het bisdom Brugge (1559-1984), p. 70. 
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2. Bisschoppelijke visitaties 

In 1607 werd te Mechelen het derde provinciaal Concilie gehouden, waarin talrijke besluiten 

werden genomen met het oog op de uitvoering van de decreten van het Concilie van Trente. Een van 

deze decreten betrof de verplichting aan de bisschoppen om de twee jaar alle parochies van hun 

bisdom te visiteren, maar het verplichte hen echter niet een verslag, laat staan een uitgebreid verslag, 

van hun bezoeken neer te schrijven.114 Uit de Acta Episcopatus, die over de visitaties van bisschop 

De Quinckere berichten, werd al snel duidelijk dat deze zich helemaal niet de moeite heeft getroost 

om gedurende zijn negenjarig episcopaat om de twee jaar alle parochies binnen het bisdom Brugge 

te visiteren en al helemaal niet om hierover een (uitvoerig) verslag neer te schrijven. Dit in 

tegenstelling tot zijn Gentse collega Antoon Triest die, gedurende een periode van eenendertig jaar 

(tussen 2 september 1623 en 2 september 1654), de ruim honderdvijftig parochies van zijn bisdom 

om de twee à drie jaar bezocht en eigenhandig een verslag neerschreef over wat hij had gezien, 

gehoord en gedaan tijdens zijn bezoek.115  

De parochies die bisschop De Quinckere gedurende zijn episcopaat heeft bezocht worden in 

onderstaande tabel weergegeven. Voor de parochies die in het vet gedrukt staan, werd expliciet in de 

Acta vermeld dat de bisschop er ook het vormsel heeft toegediend. Zoals reeds vermeld hebben we 

voor het jaar 1636 jammer genoeg geen gegevens hierover ter beschikking. 

 

DATUM  PAROCHIE  REGISTER (AE) FOLIONUMMER  
5 oktober 1632 Koolkerke XVI 184r 

212r-v 

28 november 1632 Assebroek XVI 196r-v 

1 juni 1633 Koolkerke XVI 230v 

13 juni 1633 Oudenburg XVI 235r 

 

14 juni 1633 Ettelgem XVI 235r 

 Jabbeke   

 Varsenare   

3 juli 1633 Assebroek XVI 241r 
 

16 december 1633 Zande XVI 279r – 280v 

31 juli 1634 St. Walburga XVII 57r-v 

21 november 1634 St. Salvator XVII 82r-v 

                                                           
114 M. CLOET, “Antoon Triest, prototype van een contrareformatorische bisschop, op bezoek in zijn Gentse 
diocees (1622-1657).”  In: BMGN, 91(1976), p. 397. 
115 M. CLOET, “Antoon Triest, prototype van een contrareformatorische bisschop.” p. 397. De 
visitatieverslagen van bisschop Triest werden door M ICHEL CLOET uitgegeven in: Itinerarium visitationum 
Antonii Triest episcopi Gandavensis (1623-1654), Leuven, Universitaire Pers, 1976, 577 p. 
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12 mei 1637 Oostende XVIII 16 r 

13 mei 1637 Leffinge XVIII 16r 

 Gistel   

15 mei 1637 Torhout XVIII 16r 

 Roeselare   

21 en 22 juni 1637 Ardooie XVIII 17v - 18r 

Tabel 1: Bisschoppelijke visitaties van Bisschop De Quinckere aan zijn parochies. Bron: BAB, Acta Episcopatus 

Volgens bovenstaande tabel heeft De Quinckere in een tijdspanne van ruim negen jaar slechts 

vijftien parochies, die buiten Brugge gelegen waren, bezocht. Maar ook de parochies die binnen de 

muren van de stad gelegen waren hebben niet vaak en sommige zelfs helemaal niet de eer gehad de 

bisschop in levende lijve te mogen ontmoeten in het kader van een visitatie aan hun parochiale 

kerk.116 Bovendien is de informatie die de Acta ons hierover verschaffen soms dermate beperkt dat 

het voor mij niet altijd duidelijk was of de bisschop in de parochie ook visiteerde. Soms kan enkel 

met zekerheid worden gezegd dat de bisschop in de parochie aanwezig was al dan niet om er het 

vormsel toe te dienen, een processie bij te wonen of om de kerk of het altaar te wijden. 

Wie de bisschop vergezelde tijdens zijn visitaties wordt nauwelijks vermeld. Bij zijn bezoek 

aan de parochiale kerk van Zande werd hij vergheselschapt met een notaris publicq, ende eenighe 

poorters van Brugghe aenghenomen t’zynder bewaerenesse ieghens quaetdoeners die by den wech 

te vresen syn.117 Voor de visitatie aan de St. Pietersabdij in Oudenburg op 13 juni 1633 wordt 

vermeld dat zijn secretaris Bernard Van Thienen, heer en meester Jacob Vanden Haeghe en 

Hiëronymus Van Leeuwen, licentiaat en notaris, De Quinckere vergezelden bij zijn bezoek.118 

Vermoedelijk hebben zij dit ook gedaan bij zijn bezoek aan de parochiekerk van Oudenburg 

diezelfde dag en bij de visitatie van Jabbeke, Varsenare en Esselgem op 14 juni 1633. Bovendien 

waren zijn bezoekjes ook niet altijd vooraf gepland. Zo wordt geschreven dat op 5 oktober 1632 den 

Bisschop van Brugghe by occasie passerende duer de prochie van Coolkercke, en midtsdien 

inspectie nemende vande prochiekercke alsdaer119 en zal hij zijn bezoek aan de parochie van Zande 

bewust onaangekondigd uitvoeren om Jan Vermerius, pastoor aldaar, gheen occasie te gheven van 

hem te absenteren.120 Doordat zijn bezoeken regelmatig onaangekondigd waren, gebeurde het dat 

bisschop De Quinckere de priester wegens afwezigheid niet te zien kreeg. Dit gebeurde bij zijn 

bezoek aan de parochiale kerk van Ettelgem, waar hij de Sacramentalia niet te zien kreeg wegens 

                                                           
116 De parochies die gelegen waren binnen de stadsmuren van Brugge waren: St.-Donaas, St.-Salvator, St.-
Walburga, O.-L.-Vrouw, St.-Anna, St.-Gillis, St.-Jacobs en St.-Catharina: Bijlage p. 98. De Acta berichten 
maar over twee visitaties waarover men een kort verslag vindt: op 21 november 1633 in St.-Salvator (AE 
XVII, f. 82r-v) en op 31 juli 1634 te St.-Walburga (AE XVII, f. 57r-v) 
117 AE XVI, f. 279r 

118 AE XVI, f. 234v 
119 AE XVI, f. 212r 

120 AE XVI, f. 279v 
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afwezigheid van de pastoor die de sleutels van het rustaltaar [= de rustplaats voor het sacrament] bij 

zich had.121 Hierin zien we opnieuw een groot verschil met zijn tijdgenoot, de Gentse bisschop 

Antoon Triest, die zijn pastoors op voorhand verwittigde van zijn komst opdat zij ervoor zouden 

kunnen zorgen dat de bisschop de vooraanstaande personen van zijn parochie kon ontmoeten. Een 

bezoek zonder een gesprek te hebben gehad met de parochianen, beschouwde Triest als een mislukt 

bezoek.122 

Uit de beknopte verslagen die we voor handen hebben uit het episcopaat van De Quinckere 

blijkt dat hij bij zijn inspectie vooral aandacht had voor het kerkgebouw en het toebehoren van de 

Kerk. Zo heeft hij bij de meeste bezoeken aandacht voor de manier waarop de Sacramentalia werden 

bewaard en of de het kerkgebouw voldoende was beveiligd tegen diefstal.123 Bij zijn visitatie aan de 

parochie van Koolkerke merkte de bisschop op dat den biechtstoel zeer onbequaemelick ende 

onbetaemelick was staende inde sacristye der zelver kercke en moest dit zo vlug mogelijk in orde 

gebracht worden.124 

Uit sommige verslagen blijkt ook dat de netheid en het onderhoud van de kerk in sommige parochies 

soms te wensen overliet. In de kerk van Ettelgem stelde de bisschop vast dat de hosties verdorven 

waren en de ornamenten er onzorgvuldig en niet goed onderhouden waren.125 Bij zijn bezoek aan 

Koolkerke stelde hij vast dat het water van het doopvont niet net en was, maar druypsels vande 

kerssen daerop zwemmende.126  

Volgens de Acta Episcopatus heeft de bisschop slechts in zeven parochies het vormsel 

toegediend en dat enkel binnen de korte periode tussen 12 mei 1637 en 22 juni 1637. Er wordt 

hierbij echter geen enkele keer melding gemaakt van het aantal personen die zich aanmelden en hoe 

oud zij waren.127 Men kan zich hierbij echter de vraag stellen, zoals Michel Cloet dit heeft gedaan bij 

zijn studie naar het episcopaat van Karel-Filips De Rodoan, of we hieruit automatisch kunnen 

besluiten dat De Quinckere daarom tijdens zijn andere visitaties nooit het vormsel heeft 

toegediend.128 Uit de klachten die hieromtrent rijzen bij de internuntius Richard Pauli-Stravius (cf. 

infra) lijkt mij dit echter onwaarschijnlijk. Wel vermelden de Acta dat de bisschop op vrij 

regelmatige tijdstippen het vormsel toediende in de Kathedrale Kerk van St.-Donaas te Brugge, maar 

hier hadden de inwoners in de plattelandsdekenijen van het bisdom uiteraard geen baat bij. 

                                                           
121 AE XVI, f. 235r : In qua non visitavit Sacramentalia propter absentiam Domini Pastoris, qui claves 
repositorii secum habebat. 
122

 M. CLOET, “Antoon Triest, prototype van een contrareformatorische bisschop” p. 397. 
123 Vb. Bij de visitatie van Oudenburg: AE XVI, f. 235r 

124 AE XVI, f. 212r 
125 AE XVI, f. 235r  
126 AE XVI, f. 212r  
127 AE XVIII, f. 16 r-17v-18r: Er wordt hier enkel de datum vermeld gevolgd door Reverendissimus Dominus 
contulit Sacramentum confirmationis en de plaats waar het sacrament werd toegediend. 
128 M. CLOET, Karel- Filips de Rodoan, p. 131. 



III. S. De Quinckere, zevende bisschop van Brugge 
 

41 

 

Informeerde de bisschop zich bij zijn bezoek over het godsdienstige leven van de parochianen 

en had hij aandacht voor het zedelijk leven van zijn priester? In de heel korte verslagen wordt 

jammer genoeg meestal met geen woord gerept over het religieuze en zedelijke leven van de priester 

en de parochianen, de weinige voorbeelden die we hierover hebben zijn vaak negatief van aard. Een 

voorbeeld hiervan vinden we in het verslag van de visitatie van de parochie van Zande op 16 

december 1633, waaraan de bisschop een bezoekje brengt omwille van groote inconvenienten die 

uut de tweedrachticheyt tusschen heer Jan Vermerius de Cure vande prochie van Zande ter eender, 

ende de prochiaenen aldaer ter ander zyden met groot ziele verlies van vele.129 Reeds op 23 april 

1630 hadden de vicarissen Vermerius verboden bier te verkopen en land te verpachten en was hen 

opgevallen dat hij veel te vaak afwezig was uit zijn parochie, wat ertoe leidde dat heel wat 

parochianen niet meer naar de kerk gingen of bij een andere pastoor om de Heilige Sacramenten 

gingen vragen. De toestand was volgens De Quinckere echter verslechterd en na een moeizaam 

gesprek met de heer Vermerius (die zichzelf bij de komst van de bisschop had opgesloten in een 

kamer) besloot hij dat deze het bisdom moest verlaten.130  

Ondanks bovenstaande bespreking van de verslagen kunnen we er niet omheen dat De 

Quinckere zich echter veel te weinig de moeite heeft getroost om zichzelf te verplaatsen naar de 

verschillende parochies binnen het bisdom Brugge. En zelfs wanneer hij in een andere parochie 

aanwezig was nam hij niet altijd de moeite om de kerk te visiteren. Op 4 september 1632 was De 

Quinckere aanwezig te Gistel maar had hij gheen tyet om inde parochiekercke aldaer te houden 

ordinaire visitatie en diende hij bij de kerkmeesters midts de corticheyts des tydts een ordonnantie in 

met richtlijnen waarnaar ze zich moesten schikken.131 Volgens Marc Therry had de bisschop echter 

twee gegronde redenen om zijn bisdom zo weinig te visiteren. 

In de eerste plaats was hij reeds op gevorderde leeftijd en had hij hierdoor regelmatig te kampen met 

ziektes.132 Zo wordt in de Acta vermeldt dat De Quinckere op 17 april 1631, Witte Donderdag (feria 

quinta in coena Domini), de plechtig gezongen mis die gepaard zou gaan met de wijding van de 

Heilige Oliën zal vervangen door een kortere mis in zijn huiskapel omwille van zijn slechte 

lichamelijke gesteldheid.133 Dit gebeurt opnieuw op witte donderdag 1634 als gevolg van zijn slechte 

gezondheid.134 Op 7 juni 1634 stuurde De Quinckere naar Rome een verzoek om voortaan te mogen 

worden vrijgesteld van de viering op witte donderdag, die voortaan door de deken van de Kathedrale 

Kerk van St.-Donaas zou kunnen worden uitgevoerd. Hij verstuurde dit verzoek gezien de zware 

                                                           
129 AE XVI, f. 279r  
130 AE XVI, f. 279r-280v  
131 Gezien de bisschop hier zeker niet visiteerde heb ik dit ook niet in de tabel opgenomen: AE XVI, f. 182r 

132
 M.THERRY, De dekenij Roeselare (1609-1649), pp. 57-58. 

133 AE XVI, f. 71v: Ob malam sui corporis dispositionem. 
134 AE XVII, f. 26v: Propter raucedinem et indispositionem corporis. 
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leeftijd van zeventig jaar en zijn zwakke lichaam.135 Op 30 september 1634 ontving hij hiervoor een 

positief antwoord vanwege de kardinalen uit Rome.136 Een tweede belangrijke reden volgens Therry 

was de aanhoudende oorlog die van reizen een gevaarlijk avontuur maakte. Op 30 juli 1631 werd de 

visitatie van de parochiekerk van Oostkamp uitgevoerd door de deken van Torhout, midts zyne 

Eerweerdicheit zelve die nyet en mochte doen omme d’oorloghe.137 Mij lijkt het echter net de taak 

van een contrareformatorische bisschop om heel actief inspanningen te leveren om de inwoners van 

zijn bisdom te kunnen winnen voor het katholieke geloof en de Kerk. Het persoonlijk contact van 

een prominent geestelijk figuur, zoals een bisschop, met zijn parochiepriesters en parochianen had 

hier zeker toe bijgedragen. Bovendien verklaren de twee redenen die door Therry worden 

aangehaald volgens mij echter niet waarom de bisschop ook zo weinig de parochies binnen de 

stadsmuren van Brugge heeft gevisiteerd, die op een veel kortere afstand van het bisschoppelijk 

paleis gelegen waren en dus een minder risicovolle en vermoeiende onderneming waren.  

Toch is het volgens M. Therry zo dat, ondanks de weinige persoonlijke visitaties, De Quinckere 

wel voldoende op de hoogte was van wat er zich allemaal afspeelde in zijn bisdom en dit door 

enkele malen een ander persoon in zijn plaats de visitatie te laten uitvoeren die hierover bij hem 

moest komen berichtten.138 Zo vermelden de Acta dat op 30 juli de visitatie van de parochie van 

Oostkamp werd uitgevoerd door de deken van Torhout, zoals hierboven reeds genoteerd.139 Op 17 

maart 1634 werd aan de vice- deken van Oudenburg, Pieter Reyvaert, de opdracht gegeven om het 

volledige decanaat van Oudenburg te visiteren.140 Op 15 april 1638 kreeg de aartsdiaken, Antoon 

Van Bourgondië, de opdracht het decanaat Damme te visiteren.141 Uiteindelijk zal pas acht jaar na de 

benoeming van De Quinckere tot bisschop van Brugge iemand het volledige bisdom visiteren: 

Antoon Van Bourgondië kreeg op 25 april 1638 de taak van De Quinckere alle overige parochies 

binnen het bisdom te inspecteren.142  

Uit de bronnen kan worden afgeleid dat de Bisschop heel wat kritiek over zich heeft gekregen 

voor het zelden uitvoeren van de visitaties. Zo schrijft de internuntius Richard-Pauli Stravius op 6 

september 1636 aan kardinaal Barberini te Rome: Het is zeven jaar geleden sinds zijn benoeming, hij 

heeft nooit de visitatie van het bisdom uitgevoerd, waar ontuchten en ketterijen dagelijks 

vermeerderen. Hij heeft nooit het Sacrament van het vormsel toegediend, waarvan meerdere 

duizenden personen zijn ontzegd.143 Ook de deken van Sint- Donaas, Carolus van den Bosch, spreekt 

zich in een brief aan de Geheime Raad heel streng uit over De Quinckere en stelt hem persoonlijk 
                                                           
135 AE XVII, f. 40r-v: Attenta gravi aetate Septuaginta annorum, eiusque corporis imbecillitate. 
136 AE XVII, tussengevoegde folio tussen f. 40 en 41 
137 M. THERRY, De dekenij Roeselare, p. 58. 
138 M. THERRY, De dekenij Roeselare, p. 58. 
139 M. THERRY, De dekenij Roeselare, p. 58. 
140 AE XVII, f.  30r-v 

141 AE XVIII, f. 36 r 

142 AE XVIII, f. 37 r 

143 W. BRULEZ, Correspondance de Richard-Pauli Stravius (1634-1642), p. 157. 
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verantwoordelijk voor de erbarmelijke toestand van het bisdom, dat volledig te wijten is aan de 

geestelijke zwakheid en de hoge leeftijd van de bisschop die weigert zijn episcopale functies naar 

behoren uit te oefenen: Car l’obmission des visites de cures hors et dedans les villes, de cloistres 

d’hommes et de femmes, et de tant d’autres functions episcopales, sans doubte ne procede que de 

ceste imbecillité et grand eage, a quoy si l’on adiouste la morosité maladie peu separable de ces 

grand eages ont trouvera la vraye cause du deplorable estat de ce diocese.144 Bovendien vraagt men 

toestemming om een vicaris of een hulpbisschop aan te stellen om de visitaties en andere episcopale 

functies uit te oefenen que son grand eage ne luy permet pas.145 

Besluitend kan worden gesteld dat Servaas De Quinckere zijn parochies inderdaad veel te 

weinig persoonlijk heeft gevisiteerd, wat in strijd was met de voorschriften die werden opgelegd 

door het provinciaal concilie van Mechelen. Anderzijds kunnen we het strenge oordeel van de 

internuntius Stravius hieromtrent in zijn verslag aan Rome enigszins nuanceren. De bisschop had op 

het moment dat Stravius het verslag opmaakte wel reeds enkele visitaties uitgevoerd en hij moet wel 

enigszins op de hoogte zijn gebracht van wat er zich in zijn bisdom afspeelde dankzij de verslagen 

van zijn plaatsvervangers. Dit neemt echter niet weg dat, in vergelijking met een bisschop zoals 

Antoon Triest, Servaas De Quinckere op dit vlak helemaal niet kan worden beschouwd als een 

prototype van de Contrareformatorische bisschop. Ook enkele van zijn voorgangers uit het bisdom 

Brugge legden heel wat meer ijver aan de dag om de visitaties te kunnen uitvoeren. Karel- Filips de 

Rodoan visiteerde tussen 1609 en 1619 een veertigtal parochies146 en Denis Stoffels, bisschop tussen 

1623-1629, bezocht tijdens de lente- en zomermaanden van 1624 een vijftigtal parochies gelegen in 

de dekenijen Roeselare, Gistel en Oudenburg. In 1627 visiteerde hij alle parochies van de dekenijen 

Roeselare, Oudenburg en Aardenburg en ook in andere jaren begaf hij zich regelmatig naar een 

parochie in zijn bisdom.147 

Op basis van de weinige visitaties die De Quinckere heeft uitgevoerd en bovenstaande 

bespreking kunnen we de stelling van Michel Cloet dat Servaas De Quinckere ontoegankelijk was 

voor zijn priesters echter bevestigen.148 Of hij de visitaties niet uitvoerde omwille van de oorlog en 

zijn zwakke lichamelijke gezondheid zoals Marc Therry heeft beweert. Of omdat hij te oud was en 

geestelijk niet helemaal in orde zoals de deken van Sint-Donaas beweerde, kan hier niet met 

zekerheid worden gezegd. Hoogst waarschijnlijk was het de combinatie van al deze omstandigheden 

die de bisschop achter de muren van zijn bisschoppelijk paleis hielden. 

  

                                                           
144 BAB, B. 256 
145 BAB, B. 256 
146 M. CLOET, Karel-Filips de Rodoan, p. 126. 
147 M. CLOET, “Denis Stoffels”, In: CLOET (M) e.a. Het bisdom Brugge: bisschoppen, priesters en gelovigen, 
pp. 64-65. 
148 M. CLOET, “Algemeen profiel van de Brugse bisschoppen voor 1800.” pp. 242-243. 
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3. De Brugse officialiteit 

3.1. Organisatie en bevoegdheden van de officialiteit149 

Elk bisdom had een kerkelijke rechtbank, de officialiteit (ook wel geestelijk hof genoemd). Ze 

werd geleid door een officiaal, die als rechter alle gerechtelijke bevoegdheden van de bisschop 

uitoefende.150 Sinds de vijftiende eeuw zetelde te Brugge een externe afdeling van de officialiteit van 

Doornik. De kerkelijke rechtbank van Brugge was de opvolger van deze afdeling die vanaf 1559, 

met de oprichting van de nieuwe bisdommen in de Zuidelijke Nederlanden, functioneerde.  

Het geestelijk hof (Curia Spiritualis) werkte met verschillende ambtenaren die door de 

bisschop werden benoemd. De belangrijkste onder hen was zoals reeds vermeld de officiaal die zich 

bezighield met het veroordelen of vrijspreken van, of het opleggen van straffen aan, gedagvaarden. 

De officialis werd voor zijn materiële taken bijgestaan door een griffier (scriba of graphiarius) die in 

elk bisdom instond voor het verlijden van de akten. Elke bisschop stelde ook een promotor aan die 

de taak vervulde van een openbaar ministerie (optreden in zaken waar het algemeen belang bij was 

gemoeid, verzamelen van bewijsmateriaal, getuigen laten ondervragen door een commissaris, enz). 

De promotor kreeg hierbij de hulp van een aantal boden (nuntii of apparitores) die zijn beslissingen 

optekenden of tot uitvoer brachten. Deze lagere gerechtsdienaars worden in de bronnen die ik heb 

geraadpleegd ook vaak aangeduid met de Nederlandse term officieren. Ook de zegelbewaarders 

(sigiliferus) vervulden een belangrijke rol binnen het geestelijk hof, zij stonden in voor het innen van 

de boeten of het in ontvangst nemen van het bewijsmateriaal dat aantoonde dat de straf ten uitvoer 

was gebracht. Ook zij konden voor het innen van de boeten rekenen op bovengenoemde officieren. 

Tot slot vermelden we ook nog de advocaten en procureurs. De eerste hielden zich bezig met het op 

schrift stellen van de juridische nota’s en de pleidooien, de tweede volgden de zittingen en 

inschrijvingen op de rol. 

De officialiteiten hadden een bevoegdheid ratione materiae, ratione personae en ratione loci. 

Ratione materiae waren zijn in hun bisdom in eerste plaats bevoegd voor kerkelijke zaken. Deze 

hielden de huwelijkszaken in (scheiding van tafel en bed, nietigverklaring van een huwelijk, enz.) en 

de beneficiale zaken (geschillen over kerkelijke mandaten en inkomsten). Een tweede bevoegdheid 

ratione materiae betrof de kerkelijke delicten, hieronder verstond men misdrijven die nauw 

verbonden waren met één van de zeven sacramenten (ketterij, hekserij, godslastering enz.). Ratione 

personae was het geestelijk hof bevoegd voor de misdrijven die door een geestelijke waren gepleegd 

alsook voor de persoonlijke, burgerlijke vorderingen tegen geestelijken. Ratione loci beschikten de 

                                                           
149 Tenzij anders vermeld heb ik mij voor dit hoofdstuk volledig gebaseerd op: J. MONBALLYU , “Een kerkelijke 
rechtbank aan het werk tijdens de contrareformatie. De rechtspraak van de officialiteit van Brugge tussen 1585 
en 1610.” In: Inter amicos: liber amicorum Monique Van Melkebeek, 2011, pp. 125-128. 
150 R. VERMEIR, Historische praktijk 2, heuristiek Vroegmoderne tijd. Academiejaar 2010-2011, p. 89. 
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kerkelijke rechtbanken over de bevoegdheid om te oordelen over alle misdrijven die in kerkelijke 

plaatsen waren voorgevallen.151 Het is echter belangrijk te vermelden dat er over al deze 

bevoegdheden permanent conflicten optreden met de wereldlijke rechtbanken en dat al deze 

bevoegdheden doorheen de vroegmoderne tijd sterk ingeperkt werden ten voordele van de 

wereldlijke rechtbanken.  

Van de Brugse officialiteit zijn slechts twee registers bewaard gebleven in het bisschoppelijk archief 

te Brugge. Het eerste bevat akten met vrijwillige rechtspraak uit de periode 1562-1566. Het tweede 

bevat 319 sententies uit de periode 1585- 1610. De inhoud van dit laatste register werd reeds door 

Michel Cloet onder de loep genomen voor de periode 1602-1610152 en door Jos Monballyu werd in 

2011 het volledige register bestudeerd.153 

Ik zal hier verder niet op ingaan, maar uit bovenstaande bespreking blijkt duidelijk dat de officialiteit 

een aantal heel belangrijke functies vervulden en de bisschop bijstond in het goed bestuur van zijn 

bisdom. Wat ik hier verder wil bespreken is de verhouding van bisschop De Quinckere en de 

medewerkers van de Brugse officialiteit, uit de Acta Episcopatus blijkt namelijk dat spanningen 

tussen beiden geleid hebben tot enkele maatregelen vanwege de bisschop. Welke waren deze en 

waarom werden ze genomen? 

3.2. Bisschop De Quinckere en de Brugse officialiteit 

Op 26 februari 1632 vermelden de Acta dat de bisschop zich heeft beklaagd over de nuntii van 

zijn geestelijk hof en dat hij ‘hoopt dat de nuntii van zijn hof zich beter en zorgvuldiger zullen 

kwijten van hun taak’.154 Er werd hier blijkbaar geen gehoor aan gegeven want op 22 maart van 

datzelfde jaar ontslaat De Quinckere, zonder hier veel woorden aan vuil te maken, het volledige 

personeelskader van zijn geestelijk hof: ‘Er is geprotesteerd en geklaagd geweest over hun 

verschillende misbruiken, excessen en nalatigheden en hij ontslaat iedereen in hun respectievelijke 

functies en eden’ staat te lezen in de Acta Episcopatus.155 Later op die dag zal de bisschop echter wel 

Henricus De Gaul (officiaal), Nicassius Audians (griffier) en Judocus Scheemaeckere (appariteur) 

opnieuw in dienst nemen, maar zij moeten zich echter wel schikken naar de voorwaarden en 

hervormingen die de bisschop zal doorvoeren.156 In de weken en maanden die hier op volgen worden 

                                                           
151 R. VERMEIR, Historische praktijk 2, heuristiek Vroegmoderne tijd. p.89. 
152 M. CLOET, Karel-Filips De Rodoan, pp. 226-238. 
153 J. MONBALLYU , “Een kerkelijke rechtbank aan het werk tijdens de contrareformatie. De rechtspraak van de 
officialiteit van Brugge tussen 1585 en 1610.” pp. 125-161. 
154 AE XVI,  f. 126r: Reverendissimus dominus sperans nuntios Curiae suae imposterum melius et diligentius 
functuros officio suo. 
155 AE XVI, f. 134r: fuit ibidem protestatus et conquestus de diversis eorum respective abusibus, excessibus et 
negligentiis, atque omnes obsolvit a suis respective officiis, et iuramentis. 
156 AE XVI, f. 134r 
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de andere vacante functies opnieuw bezet: zo wordt bijvoorbeeld Philipus Oliviers op 26 maart 

benoemd tot zegeldrager en wordt Martinus Pepin promotor van de officialiteit op 28 april.157 

Het nieuwe reglement waar alle personeelsleden van de officialiteit zich naar moeten schikken 

wordt vier maanden later, op 16 juli 1632, neergeschreven in de Acta.158 De Quinckere begint hierin 

met het vermelden van zijn beweegredenen voor het schrijven van dit reglement. Volgens de 

bisschop heeft het personeel van het geestelijk hof een slechte naam gekregen door de verschillende 

misbruiken die ze hebben gepleegd tijdens het uitoefenen van hun ambt, waardoor hij het zijn plicht 

vond hiertegen in te gaan.159 Eerst worden enkele maatregelen beschreven die de samenwerking 

onderling, tussen de verschillende personeelsleden goed moet laten verlopen.160 Vervolgens wordt 

gedetailleerd vastgelegd hoeveel loon men zal ontvangen voor de verschillende functies. Bij wijze 

van voorbeeld: de griffier kreeg voor het opmaken van de akte van de dagvaarding III groten, de 

officiaal en de zegelbewaarder voor het ondertekenen van diezelfde akte II groten. Wanneer men 

zich moest verplaatsen voor een rechtszaak ontvangt de officiaal XII groten en de griffier VIII 

groten, enz.161 Bovendien is het personeel om een register op te maken en zorgvuldig bij te houden, 

waarin alle informatie met betrekking tot de verschillende zaken die voor de officialiteit verschenen 

zijn moesten genoteerd worden.162  

In het reglement legt de bisschop er ook heel sterk de nadruk op dat zowel de medewerkers van de 

officialiteit als de inwoners van het bisdom een kwitantie moesten vragen wanneer een boete werd 

uitbetaald. Wanneer de officier een boete had ontvangen, moest hiervan een ontvangstbewijs worden 

gegeven aan de betalende met vermelding van reden, plaats en datum van betaling. Indien hij dit niet 

deed en er kwam aan het licht dat de boete een tweede maal was geïnd, moest de officier het 

viervoud van dat bedrag uit eigen zak aan de zegelbewaarder betalen. Bovendien was het voor de 

officieren ten strengste verboden aan de inwoners van het bisdom een jaarlijkse heffing te eisen 

(eenighe exactien ofte iaerlixcsche prestatien). Indien dit wel gebeurde, werd de officier in kwestie 

op staande voet ontslaan en verplicht het viervoud van het bedrag zelf te betalen aan de 

zegelbewaarder.163  

                                                           
157 AE XVI, f. 135r en f. 141r  
158 AE XVI, f. 163r-168r: de volledige transcriptie van het reglement vindt u in bijlage pp. 104-109. 
159 Bijlage, p. 103 
160 Bijlage pp. 103-104 
161 Bijlage p. 105 
162 Bijlage pp. 105-106 
163 Bijlage p. 104 
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In augustus werd ook het 

gewone volk van de 

veranderingen in het 

geestelijk hof op de 

hoogte gebracht. Dit 

gebeurde via een gedrukt 

mandement (figuur 6) 

waarin de bisschop aan al 

de ondersaeten van zyn 

bisdom verbiedt nog een 

jaarlijkse heffing of 

belasting te betalen en 

om geen boete meer te 

betalen zonder hiervan 

een kwitantie te eisen.164  

 

 

 

Figuur 6: Bisschop De Quinckere verbiedt de inwoners van het bisdom nog een 
boete te betalen aan de officialiteit zonder hiervan een kwitantie te eisen. Bron: AE, 
XVI, bijgevoegd druksel tussen f. 175 en 176.  

De dekens van het bisdom werden verplicht dit mandement onder hun parochiepriesters te 

verspreiden, die het vervolgens gedurende zes weken iedere zondag luid en duidelijk moesten 

voorlezen vanop de kansel zodat het mandement goed zou zijn gegrift in het geheugen van alle 

parochianen en niemand zich in de toekomst nog kan beroepen op onwetendheid of 

vergeetachtigheid.165 

Hoe kunnen we deze maatregelen van de Brugse bisschop nu interpreteren? Wanneer De 

Quinckere het in de bronnen heeft over de misbruiken wijst hij meestal met een beschuldigende 

vinger naar de dienaers ofte officiers van het geestelijk hof. Wanneer de corruptie enkel bij de lagere 

ambtenaren voorkwam had het dus volstaan enkel hen uit hun functie te ontzetten. Door iedereen te 

ontslaan wou de bisschop misschien een voorbeeld stellen, duidelijk zijn gezag laten gelden en 

waarschuwen dat hij bij gelijkaardige, scheefgegroeide situaties in de toekomst ook heel kordaat en 

resoluut zou optreden. Bovendien zal de verkondiging van het decreet, het vertrouwen van de 

parochianen in het geestelijk hof niet ten goede zijn gekomen. Desondanks zal de maatregel om 

                                                           
164 AE XVI, tussengevoegd druksel tussen f. 175 en 176 
165 AE XVI, f. 176r 
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steeds een kwitantie te eisen bij het uitbetalen van een boete, hoogst waarschijnlijk niet op protest 

onthaald zijn bij de Bruggelingen, wel integendeel en wou hij zich op die manier profileren als een 

bisschop die in de eerste plaats begaan was met de onderdanen in zijn bisdom.  

Besluitend kan hier dus worden gesteld dat de maatregelen van de bisschop met betrekking tot het 

geestelijk hof hoogst waarschijnlijk met de beste bedoelingen genomen werden, maar we hier al een 

eerste maal kennis kunnen nemen van de onbuigzaamheid en het opvallend gemis aan tact van De 

Quinckere waar ook Marc Therry reeds de nadruk op heeft gelegd.166 

  

                                                           
166 M. THERRY, “Servaas De Quinckere” In: M. CLOET e.a. Het bisdom Brugge (1559-1984), p. 67. 
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4. De afschaffing van het seminarie 

Één van de belangrijkste decreten van het concilie van Trente betrof de oprichting van een 

seminarie in elk bisdom om op die manier meer priester-kandidaten aan te trekken en ze een 

degelijke vorming te kunnen verstrekken. De verwezenlijkingen van dit decreet werd overgelaten 

aan de verschillende bisschoppen ter plaatse die vanuit Rome een speciale machtiging kregen om 

doeltreffende maatregelen hieromtrent te kunnen nemen.167  

Onder bisschop de Rodoan werd, in navolging hiervan, in 1611 te Brugge een seminarie voor 

filosofische en theologische studies ingericht. Maar reeds van in het begin had de Rodoan het 

moeilijk met het vinden van de nodige inkomsten en kampte het seminarie met grote financiële 

moeilijkheden, iets wat doorheen de jaren bleef aanslepen.168 Dit was ongetwijfeld de belangrijkste 

reden waarom De Quinckere op 22 januari 1632 tegen de wens en de wil van al wat naam droeg in 

zijn bisdom169 overging tot het sluiten van het priesterseminarie en zowel de president, kanunnik 

Christiaan Vanden Berghe, als de bursalen en het dienstpersoneel aan de deur zette. Naast de 

financiële problemen was De Quinckere bovendien niet te spreken over het gedrag van de bursalen. 

Zij werden in juli 1631 reeds op de vingers getikt omdat ze hun catecheselessen in de stad 

verwaarloosden en er volgens de bisschop een te lyrische levenswandel op nahielden.170 Bovendien 

had De Quinckere vastgesteld dat vier van de acht bursalen in het seminarie afkomstig waren uit een 

ander bisdom, wat niet in overeenstemming was met de richtlijnen van het concilie van Trente die 

eisten dat enkel aspirant-pastoors uit het eigen bisdom mochten aanvaard worden in het seminarie.171 

Dit alles schreef de bisschop in de eerste plaats toe aan de nalatigheid van Christiaan Vanden Berghe 

die sinds 1617 actief was als president van het priesterseminarie.172 Op 12 januari 1632 kreeg hij 

reeds van De Quinckere het verbod om nog langer de financiën van het seminarie te beheren. Tien 

dagen later werd hij volledig uit zijn functie ontzet.173  

Wat hierop volgde was een steekspel tussen De Quinckere enerzijds en kanunnik Christiaan 

Vanden Berghe en de deken en het kapittel van Sint-Donaas anderzijds die zich weigerden neer te 

leggen bij de beslissing van onze bisschop om het seminarie te sluiten. Zij wilden daarentegen dat 

het Brugse seminarie opnieuw zijn deuren openden en gingen hiervoor bij enkele instanties 

aankloppen om daarvoor steun te verkrijgen. Het verloop van dit dispuut werd reeds uitgebreid 

                                                           
167 R. MOLS, “De seculiere clerus in de 17de eeuw.” In: AGDN, vol.8, p. 378. 
168 M. CLOET, Karel-Filips de Rodoan, pp. 114-115.  
169

 J. DELBAERE, “Petrus Deschoemakere, pastoor te Rumbeke van 1622 tot 1646.” In: HGGB, 53(1956), 
p.112. 
170 M. THERRY, “de diocesane clerus.” In: M. CLOET e.a. Het bisdom Brugge (1559-1984), p. 96. 
171 M. THERRY, de dekenij Roeselare, p. 55. 
172 A.-C. DE SCHREVEL, Histoire du seminaire de Bruges, vol. 2, p. 308 : (...) Christianus van den Berghe 
ecclesiae cathedralis Brugensis canonicus et praeses seminarii admonitus et accusatus negligentiae circa 
officium praesidentiae (…). 
173 M. THERRY, “de diocesane clerus.” In: M. CLOET e.a. Het bisdom Brugge (1559-1984), p. 96. 
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beschreven door A.-C. De Schrevel.174 Servaas De Quinckere had kanunnik Vanden Berghe reeds 

meerdere malen aangemaand om de rekeningen van het seminarie aan hem over te dragen. Vanden 

Berghe weigerde dit echter te doen en diende in 1633 bij de Raad van Vlaanderen een verzoek in 

opdat de rekeningen enkel zouden kunnen worden gehoord in het bijzijn van een commissaris van de 

raad. Op 7 juli 1633 werd een zekere Jacques Stalins met deze taak belast.175 Maar de bisschop 

weigerde, ondanks de tussenkomst van verschillende figuren zoals de bisschop van Doornik 

(Maximiliaan Vilain van Gent) en de aartsbisschop van Mechelen (Jacobus Boonen), zich naar de 

beslissing van de raad van Vlaanderen te schikken. In 1635 werd vervolgens bij de grote raad van 

Mechelen een klacht ingediend door de deken en het kapittel van St.-Donaas omdat De Quinckere 

weigerde het seminarie nog te voorzien van leerlingen en ze eisten dat een persoon werd aangesteld 

om het bezit van het seminarie te bewaren (een sekwester), bovendien verwees men opnieuw naar de 

vraag van Vanden Berghe met betrekking tot de rekeningen van het seminarie, aangezien De 

Quinckere deze nog steeds niet aan de commissaris had overgedragen.176 Het kapittel werd door de 

grote raad van Mechelen in het gelijk gesteld, maar ondanks hun overwinning weigerde Servaas nog 

steeds om zich naar deze beslissingen te schikken en ging hij bij de grote raad van Mechelen in 

beroep. De Quinckere vond dat hij als bisschop van Brugge de enige was die de rekeningen van het 

seminarie mocht horen en noch de deken, noch het kapittel mochten zich hierin mengen volgens 

hem. Het beroep van De Quinckere werd in de grote raad afgewezen en er werd op 12 april 1636 een 

sekwester aangesteld, de heer Jan van Marcke.177  

Desondanks werd in de zomer van 1636 bij de raad van Vlaanderen opnieuw geklaagd 

vanwege de deken en het kapittel omdat zij blyfven in ghebreke het voorscreven seminarie te stellen 

op den ouden voet ende oversulckx tzelve te vorsien van eenighe bursiers, twalve ofte meer in 

ghetalle. En dit ondanks het feit dat zij daeromme verscheyden processen ende oncosten hebben 

onderstaen ende noch zyn onderstaende, soo hier thove als oock in den hooghen raede. Hierom 

vroegen ze aan de raad de bisschop te ordonneren om het seminarie opnieuw open te stellen voor 

aspirant-pastoors.178  

Tevergeefs, want een heropening van het seminarie zou er echter voor lange tijd niet meer 

komen. Ondanks de vele tegenkantingen haalde Servaas De Quinckere hier toch nog zijn slag thuis 

en stemden de deken en het kapittel van Sint-Donaas in 1638 in met de overplaatsing van het Brugse 

seminarie naar Leuven. Kanunnik Vanden Berghe werd afgevaardigd om te Leuven de nodige 

                                                           
174 A.-C. DE SCHREVEL, Histoire du seminaire de Bruges, vol. 2, pp. 308-339 en A.-C. DE SCHREVEL, 
“Servatius Quynckere.” In: BN, vol. XVIII, kol. 522-526. 
175 A.-C. DE SCHREVEL, “Servais De Quynckere.” In: BN, vol. XVIII, kol. 523. 
176 A.-C. DE SCHREVEL, “Servais De Quynckere.” In: BN,  kol. 524. 
177 A.-C. DE SCHREVEL, Histoire du seminaire de Bruges, vol.2, p. 326, A.-C. De Schrevel, “Servatius 
Quynckere.” In: BN, vol. XVIII, kol. 524. 
178 A.-C. DE SCHREVEL, Histoire du seminaire de Bruges, vol.2, pp. 338-339. 
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regelingen en voorbereidingen hieromtrent te treffen. Pas in 1719 wordt het seminarie in Brugge 

opnieuw geopend onder bisschop Van Susteren.179 

Via deze gebeurtenis kunnen we opnieuw kennismaken met het kordate optreden van bisschop 

De Quinckere in scheefgegroeide situaties. Dat hij steeds hardnekkig bleef vasthouden aan zijn visie 

en ideeën blijkt uit het feit dat hij weigerde de rekeningen in te dienen aan de commissaris van de 

raad van Vlaanderen en hiertegen zelfs in beroep ging. Erik Feys heeft er echter wel terecht op 

gewezen dat het zeer geringe aantal priesteropleidingen de vraag deed rijzen of de grote kosten 

voor het onderhoud van een eigen seminarie nog verantwoord bleven en of het inderdaad gezien de 

problemen niet beter was het seminarie tijdelijk te verhuizen.180 Bovendien heeft Antoon Triest in 

1622 dezelfde beslissing genomen in Gent omwille van organisatorische problemen en financiële 

moeilijkheden. Roegiers benadrukt dat het verhuizen van het seminarie naar Leuven niet enkel een 

goedkope, maar vooral een beter renderende oplossing was, een universitair gevormde clerus genoot 

namelijk een veel hoger aanzien.181 Tegen de beslissing van Antoon Triest kwam echter veel minder 

tegenkanting en de bisschop van Gent hoefde zich, in tegenstelling tot De Quinckere, niet te 

verantwoorden in de Raad van Vlaanderen of in de grote raad van Mechelen. Hoogst waarschijnlijk 

dacht Servaas De Quinckere dat zijn beslissing met betrekking tot het seminarie even goed zou 

worden onthaald door de clerus van Brugge, zoals dat een tiental jaar eerder was gebeurd door de 

clerus van Gent. 
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181 J. ROEGIERS, “De oprichting en de beginjaren van het bisschoppelijk seminarie te Gent (1569-1623).” In: 
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5. Un grand tumulte à Bruges182: de bisschop en zijn dienstmeid 

Let a bishop avoid conversation with women, and especially with women in their 

households. What business does a bishop have trading tales with women?183 

Aan celibaatsovertredingen door lage geestelijken werd in de historiografie al enige aandacht 

geschonken.184 Over dergelijke schandalen waarbij een bisschop betrokken is geweest tijdens de 

vroegmoderne periode heb ik echter in mijn zoektocht naar literatuur voor dit onderwerp bijzonder 

weinig achtergrondinformatie gevonden.185 In dit hoofdstuk zal ik, aan de hand van de casus De 

Quinckere, een antwoord trachten te formuleren op de vraag hoe er door geestelijke en wereldlijke 

overheden werd gereageerd wanneer een kerkelijke hoogwaardigheidsbekleder zijn boekje te buiten 

ging met het andere geslacht. Megan Mclaughlin deed reeds onderzoek naar het al dan niet naleven 

van de celibaatsverplichtingen en de kerkelijke controle hierop tijdens de elfde en de twaalfde eeuw. 

Haar eerste belangrijke conclusie was dat een strenge controle op deze overtredingen vooral 

belangrijk was omwille van de voorbeeldfunctie die de bisschoppen hadden ten aanzien van hun 

clerus. Vervolgens merkte ze ook op dat de reden waarom eerder werd geopteerd voor mannen op 

latere leeftijd om het bisschopsambt te bekleden, te vinden is in het feit dat jongere mannen het vaak 

nog te moeilijk zouden hebben om aan de verleidingen te weerstaan. Ten derde werd ook steeds de 

schuld gelegd bij de persoon tot wie de bisschop zich aangetrokken voelde. Deze vrouwen werden 

vaak geassocieerd met de duivel en de bron van alle kwaad.186  

Op 23 augustus 1631 kwamen de bisschoppen samen te Brussel voor een vergadering en doken 

reeds heel wat klachten op tegen Servaas De Quinckere. Hij was volgens velen te streng voor zijn 

priesters en te wantrouwig tegenover zijn medewerkers en andere geestelijken, terwijl hij aan zijn 

dienstboden, vooral aan een zekere Anna De Latere, te veel vrijheid liet. Dit zorgde volgens de 

bisschoppen voor heel wat commotie te Brugge en in de andere bisdommen.187 Tijdens de 
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183 Citaat van Bonizo van Sutri, bisschop uit de elfde eeuw. In: M. MCLAUGHLIN, “The bishop in the bedroom: 
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vergadering besliste men een zekere Berardus van Gent, kapucijn te Brugge en goede vriend van De 

Quinckere, naar de bisschop te sturen en hem te vermanen voor zijn gedrag. Uit een brief van 13 

december 1634, geschreven door Berardus, weten we dat hij Servaas in 1631 inderdaad een bezoek 

heeft gebracht, maar de bisschop toen geen gehoor gaf aan de goede raad van de pater om Anna De 

Latere uit zijn huis te zetten.188 In 1632 volgde een tweede bezoek van de kapucijn aan De 

Quinckere. Opnieuw op verzoek van de bisschoppen, maar dit keer met verschillende brieven van de 

landvoogdes Isabella die de bisschop er andermaal op wou wijzen dat het beter was als hij zijn 

dienstmeid de deur wees. Over de reactie van De Quinckere toen hij de brieven las was Berardus 

echter niet te spreken: terwijl hij de brieven las en zag was hij van de kaart en bracht hij 

onrechtvaardige woorden en gebaren uit, niet opvliegend maar echt onwaardig.189  Desondanks gaf 

Servaas echter opnieuw geen gehoor aan de vermaningen gericht aan zijn adres. 

Het geduld van de landvoogdes werd danig op de proef gesteld en in oktober 1632 zond ze 

Berardus voor de derde keer naar Brugge om op De Quinckere in te praten. De reactie van De 

Quinckere bleek deze keer helemaal anders en de kapucijn kreeg geen antwoord van de bisschop 

(responsum vero nullum).190 Enkele dagen later schreef Servaas een brief naar Isabella, waarin stond 

te lezen dat ze slecht was geïnformeerd en op valse beschuldigingen voortging en dus niet verplicht 

was aan haar gebod gevolg te geven.191 Op 9 december 1632 antwoordde ze hierop dat hij zich, 

ondanks deze excuses, binnen de veertien dagen diende te schikken naar wat Berardus hem had 

opgedragen (het wegsturen van Anna) of er zouden strengere sancties worden genomen tegen 

hem.192 De zaak bleef hierna, ondanks de blijvende weigering van De Quinckere om zijn dienstmeid 

weg te zenden, enige tijd rusten. Tot in augustus 1634 wanneer vanwege Don Fransisco de 

Moncada, interimair landvoogd in de Nederlanden, een brief werd verzonden naar de bisschop. 

Hierin werd verwezen naar de brieven die dateren van december 1632 vanwege de inmiddels 

overleden Isabella en meldde de Moncada dat hij tot zijn grote spijt had vernomen dat de bisschop 

deze nog steeds niet tot uitvoer had gebracht. De Moncada had daarentegen gehoord dat le scandal 

steeds hardnekkiger de ronde deed.193 Indien de bisschop binnen de maand zijn dienstmeid niet aan 

de deur zette, zouden deze keer andere instanties worden ingezet om het in zijn plaats te doen.194  

De Quinckere bleef echter koppig volhouden. In september 1634 zorgde internuntius Stravius 

ervoor dat ook Rome, en meer bepaald kardinaal Fransesco Barberini, voor de eerste keer op de 

hoogte werd gebracht van het wangedrag van onze bisschop: 

                                                           
188 Het gaat hier om een brief van Berardus aan Stravius, uitgegeven in W. BRULEZ, Correspondance de 
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Rome, 23 september 1634: F. Barberini aan Stravius 

Het schandaal veroorzaakt door de bisschop van Brugge bevalt de kardinaal helemaal niet. Men 

zal zich beraden over een oplossing en in tussentijd mag Stravius via een tussenpersoon aan de 

bisschop laten weten dat zijn uitspattingen gekend zijn tot in Rome en dat, wanneer hij zich niet 

verbetert, de straf die hem zal worden opgelegd zwaar zal zijn.195 

Dit was de eerste van een lange reeks meldingen over De Quinckere en Anna De Latere in de 

correspondentie tussen de internuntius en Barberini. Het is mij niet helemaal duidelijk of Barberini 

hier met “het schandaal” verwijst naar de verdachtmakingen die al enige tijd de ronde deden over de 

bisschop, dan wel of er nieuwe elementen aan het licht waren gekomen over de twee. Het feit dat 

Stravius Rome wel op de hoogt bracht, maar in de correspondentie van zijn voorganger de Lagonissa 

helemaal niks vermeld wordt over de verdachtmakingen aan het adres van De Quinckere, lijkt mij 

dan weer te wijten aan het zeer ijverige en ambitieuze karakter van de internuntius waar we ook 

reeds in de inleiding op hebben gewezen.  

De keuze voor een tussenpersoon om bij de bisschop langs te gaan, deze keer met een 

boodschap vanuit Rome, viel opnieuw op de kapucijn Berardus van Gent.196 Hij schreef op 16 

december 1634 een brief naar Stravius met een uitgebreid verslag over zijn bezoek aan de bisschop 

en advies over hoe men hem het best zou aanpakken. Hieruit blijkt dat, net zoals bij het tweede 

bezoek van de kapucijn, De Quinckere bijzonder boos reageerde bij diens aankomst aan het 

bisschoppelijk paleis. De bisschop liet Berardus niet uitspreken, rukte de brieven uit zijn handen en 

liep vervolgens heel verontwaardigd weg zonder nog een woord te zeggen.197 In zijn verslag is 

Berardus niet mild voor Servaas die volledig zou zijn ingenomen en bezeten door een duivelin en 

haar boze geesten.198 Hij adviseert Stravius dan ook om iedereen binnen de kerk te informeren over 

de uitspattingen en het ongepaste gedrag van De Quinckere en ziet geen enkele andere remedie dan 

de bisschop van Brugge uit zijn ambt te ontslaan.199 Opvallend is hoe men ook hier Anna De Latere 

associeert met de duivel en de oorzaak van het kwaad, de bisschop is bezeten door haar en het is vrij 

duidelijk dat Berardus, de dienstmeid als de grote schuldige ziet van de uitspattingen van De 

Quinckere. Dat men hier in Rome ook zo over denkt blijkt uit een volgend schrijven van Barberini 

aan Stravius, gedateerd op 20 januari 1635:  
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spiritu eius maligno totaliter possessus (…). 
199 W. BRULEZ, Correspondance de Richard Pauli-Stravius, p. 555. 



III. S. De Quinckere, zevende bisschop van Brugge 
 

55 

 

(…) Aangezien de oorzaak van het kwaad ligt in de aanwezigheid van zijn dienstmeid, moet 

Stravius op alle manieren aansporen op haar afwezigheid en, wanneer er geen andere manier is, 

haar laten arresteren door de seculiere arm der wet.200 

Dat hier snel werk van werd gemaakt blijkt uit een brief van de aartsbisschop (Jacobus Boonen) aan 

de stad Brugge, die werd verzonden op 26 januari 1635. Boonen deelde hierin mee dat hij de 

promotor van zijn geestelijk hof naar Brugge had gezonden, die had vastgesteld dat de dienstmeid 

nog steeds in het bisschoppelijk paleis verbleef. De aartsbisschop zou er alles aan zou doen om Anna 

daar weg te halen en haar onder veilige bewaking naar de bisschoppelijke gevangenis van Gent over 

te brengen.201 Ook Stravius schreef naar kardinaal Barberini dat de promotor van de Jacobus Boonen 

naar De Quinckere was gezonden. Hij vermeldde in zijn correspondentie echter nog een bijkomend 

gerucht met betrekking tot de dienstmeid die de promotor bij zijn aankomst in Brugge te horen had 

gekregen: 

(…) Een edelman van de stad had de bisschop uitgenodigd voor een diner; deze had beloofd te 

komen, maar stuurde op het laatste moment zijn dienstmeid met een briefje om zich te excuseren 

en te vragen opdat men haar ontving in zijn plaats met dezelfde eerbetonen die men aan hem zou 

geven. De edelman zal zijn ontgoocheling door deze belediging verbergen en plaatst de 

dienstmeid op de ereplaats tussen de tien of twaalf genodigden. (…)202 

Hieruit blijkt dat De Quinckere duidelijk weinig besef had van de ernst van de beschuldigingen die 

gericht waren aan zijn adres en van het ongepaste karakter van de beslissing om Anna in zijn plaats 

naar een diner bij een belangrijk persoon te sturen. De geruchtenmolen in Brugge zou opnieuw op 

volle toeren draaien, iets waar ook de Mechelse aartsbisschop allesbehalve mee gediend was. In zijn 

brief aan het stadsbestuur schreef hij reeds dat zowel mensen in als buiten de omgeving van De 

Quinckere van het schandaal op de hoogte waren en de geruchten zich meer en meer buiten Brugge 

aan het verspreiden waren.203  

Of het nu toeval was of niet, wanneer De Latere die bewuste avond het diner verliet werd zij 

volgens Stravius overvallen door enkele gemaskerde mannen die haar ernstig verwond achterlieten 

op straat. De promotor die vermoedde dat Anna stervende was, keerde hierdoor terug naar Brussel 

zonder de vrouw weg te halen bij de bisschop.204 Een tweetal weken later liet de internuntius aan 

Barberini weten dat men had vernomen dat de gezondheid van de dienstmeid aan de betere hand was 

en dat Jacobus Boonen binnenkort opnieuw zijn promotor naar Brugge zou sturen om Anna De 
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Latere daar weg te halen.205 Op 30 maart 1635 was het dan zover en werd de dienstmeid 

meegenomen uit het bisschoppelijk paleis. Enkele dagen voordien hadden de schepenen van de stad 

aan de vorst hiervoor toestemming en assistentie gevraagd.206 

Hoe men op 30 maart, bij het oppakken van Anna, is tewerk gegaan kunnen we weten dankzij 

een brief van Servaas De Quinckere Aenden Coninck, gedateerd op 3 april 1635, waarin hij het hele 

verloop gedetailleerd heeft laten neerpennen.207 Tussen elf en twaalf uur ’s middags hadden de 

promotor en de heer Alexander de Meulenaere, schepen van de stad Brugge zich naar het 

bisschoppelijk paleis begeven, geassisteerd door heel wat sergeanten ende officiers, om er zogezegd 

de inboedel te inventariseren. Volgens De Quinckere deden ze dit met groote inciviliteyt ende zonder 

osentie van eenich laste ofte ordre.208 De heren hadden zelfs een slotenmaker bij die onmiddellijk 

alle gesloten deuren opende opdat het volledige huis grondig kon worden geïnspecteerd. Wanneer 

men de kamer van Anna De Latere had bereikt, vonden zij haar sieckertierich liggende, deur zeker 

accident in haer been, waervan zy eenighe maenden te bedde geleghen hadde209. Ze droegen haar op 

zich onmiddellijk aan te kleden waarna zij volgens de bisschop door de straten van Brugge en over 

de markt werd gesleurd: 

(…) ende dat opde voorseyde twaelf hueren, wanneer opden voorseyden burch ende marct zeer 

groote confluentie van volck is, ende meer dan op een ander tyt, inder vuegen dat ontwyffelick 

tvoorzeide scandaleux exploit, premediatelick geschiet is, om den vertoonder te meer 

t’affronteren, ende schande anne te doen (…)210  

De bisschop betreurde het verder ook er dat op geen enkel moment aan Anna werd gezegd waarom 

en op wiens verzoek zij werd opgepakt. Later op de avond werd Anna door de promotor naar de 

bisschoppelijke gevangenis van Gent gebracht waar zij volgens De Quinckere onterecht werd 

behandeld.211 In zijn brief aan de koning vroeg de bisschop dan ook om Anna de Laetere die hij eene 

eerlycke dochtere van goeden naeme, fame, ende reputatie noemde vrij te laten en haar te laten 

onderbrengen in het hospitaal de Bijloke te Gent waar ook haar been zou kunnen worden 

verzorgd.212  

Aan het verzoek van De Quinckere werd echter geen gehoor gegeven. Stravius schreef zelfs in 

zijn correspondentie op 14 april 1635 dat men dankzij haar littekens heeft vastgesteld dat zij 
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meerdere malen bloed is verloren om zichzelf te aborteren en dat zij andere schandelijke en 

walgelijke daden heeft gepleegd met de bisschop.213 Enkele maanden na haar opsluiting stierf Anna 

De Latere in de kerkers van het bisschoppelijk paleis te Gent. Dat Servaas wel oprecht om de vrouw 

gaf, blijkt uit het feit dat hij het lichaam van Anna na haar overlijden terug naar Brugge liet 

overbrengen om haar een eervolle begrafenis in Brugge te geven die hij zelf voorzat.214  

Over bovenstaande gebeurtenis is er hoogst waarschijnlijk heel wat meer inkt gevloeid en is de 

briefwisseling die ik heb kunnen verzamelen slechts een deel van hetgeen hierover werd 

gecorrespondeerd tussen de bevoegde instanties. Zo is het opmerkelijk dat ik twee brieven heb 

teruggevonden van de aartsbisschop, maar er in het aartsbisschoppelijk archief te Mechelen helemaal 

geen spoor meer terug te vinden was over de correspondentie van Boonen met de andere instanties 

die zich over dit probleem hebben gebogen. Als Anna De Latere naar de bisschoppelijke gevangenis 

van Gent werd gestuurd, dan werd ook Antoon Triest, bisschop van Gent, zonder twijfel op de 

hoogte gebracht van de perikelen tussen de bisschop en zijn dienstmeid. Maar ook in Gent kon ik 

jammer genoeg geen bronnenmateriaal terugvinden over de rol van Triest in het verloop van deze 

gebeurtenis. Hoe dan ook, De Quinckere had dit dramatische einde kunnen vermijden indien hij niet 

koppig was blijven vasthouden aan zijn wens om Anna bij zich te houden. Tot vier maal toe werd hij 

door de kapucijn gewaarschuwd en kreeg hij de kans om zijn dienstmeid weg te zenden en ergens 

anders onder te brengen. Hoe langer hij dit echter uitstelde, hoe sterker de geruchten werden en hoe 

meer men zowel in als buiten het bisdom schande begon te spreken over de verhouding tussen Anna 

en Servaas. Zowel de aartsbisschop, de Geheime Raad, Stravius als het stadsbestuur zagen na 

verloop van tijd geen andere oplossing dan de dienstmeid onder dwang uit het bisschoppelijke paleis 

te zetten. 

Opvallend bij het hele gebeuren is hoe men alle schuld in de schoenen van de dienstmeid heeft 

geschoven. Zij werd door de kapucijn geassocieerd met de duivel en door Rome gezien als de 

oorzaak van alle ellende. Het was dan ook Anna die op brutale en vernederende wijze door de 

straten van Brugge werd gesleurd en uiteindelijk stierf in een kerker in het naburige bisdom Gent. 

De Quinckere zelf werd, nadat de dienstmeid uit zijn huis en zijn leven was verdwenen, niet meer 

gestraft en al helemaal niet uit zijn ambt ontslaan, iets waar door Stravius nochtans heel vaak op 

werd aangestuurd. Een tweede wel zeer opvallend element, waar ook P. Hildebrand reeds op wees, is 

hoe traag Rome hier werkte.215 Het was dankzij de samenwerking van de wereldlijke en religieuze 

instanties in de Zuidelijke Nederlanden dat er uiteindelijk iets werd ondernomen om het schandaal te 

laten ophouden. Ondanks het feit dat men in Rome regelmatig met de neus op de feiten werd gedrukt 

liet men de gebeurtenissen op hun beloop, een slechte eigenschap van de Romeinse curie die daar tot 
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op de dag van vandaag heel wat kritiek voor krijgt. Stravius ergerde er zich mateloos aan dat er zo 

goed als geen actie ondernomen werd vanuit het Vaticaan tegen het wangedrag van de Brugse 

bisschop. Op 30 mei 1637 schrijft hij dan ook aan Barberini: Gezien men geen enkele remedie oplegt 

tegen de uitspattingen en schandalen van de bisschop van Brugge, schrijft Stravius hier niks meer 

over.216 Hierna werd er door de internuntius ook daadwerkelijk niet meer bericht over Servaas De 

Quinckere.  

Ten slotte heb ik mij bij het lezen van de correspondentie van de internuntius regelmatig de 

vraag gesteld of we zijn brieven aan Rome met betrekking tot De Quinckere en Anna De Latere niet 

met een korreltje zout moeten nemen. Kon het niet zijn dat Stravius het helemaal niet kon vinden 

met de Brugse bisschop en hem op deze manier, via allerlei beschuldigingen aan zijn adres, trachtte 

buiten spel te zetten? Ook Brulez moet zich bij zijn onderzoek deze vraag hebben gesteld. In zijn 

inleiding schrijft hij namelijk dat Stravius zeker en vast enige vijandigheid moet hebben gekoesterd 

tegenover De Quinckere. Maar het dossier dat door de internuntius werd verzameld en dat wordt 

bewaard in het Vaticaans archief is volgens Brulez tellement impressionant217, dat we de 

beschuldigingen zeker niet enkel kunnen toeschrijven aan persoonlijke haatgevoelens vanwege 

Stravius voor De Quinckere. Ook Brulez drukte in zijn inleiding bovendien grote verwondering uit 

over de passiviteit vanwege de Romeinse curie in deze zaak.218  

  

                                                           
216 W. BRULEZ, Correspondance de Richard Pauli-Stravius, p. 207. 
217 W. BRULEZ, Correspondance de Richard Pauli- Stravius, p. XXXVI. 
218 W. BRULEZ, Correspondance de Richard Pauli-Stravius, p. XXXVI. 
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6. Staten van Vlaanderen 

We hebben reeds in deel twee kunnen zien hoe De Quinckere als gedeputeerde in de staten van 

Vlaanderen in de jaren 1622-1623 op hardnekkige wijze trachtte om de verkiezingsprocedure per 

classes door te voeren. Maar ook als bisschop van Brugge bleef hij hiervoor ijveren. In 1635 zag De 

Quinckere zijn kans schoon om de procedure per classes voor eens en voor altijd te laten 

doorvoeren.219 Op 16 augustus 1635 had Antoon Triest, bisschop van Gent, laten weten dat hij niet 

aanwezig zou kunnen zijn in Brugge wanneer de nieuwe gedeputeerden werden verkozen. Hij 

voegde hier echter aan toe dat hij zich niet zou verzetten wanneer men er deze ene keer voor zou 

opteren per bisdom één gedeputeerde te kiezen. Van zodra De Quinckere dit te horen kreeg liet hij 

aan alle kapittels en prelaten van het Brugse diocees vragen of ze het ermee eens waren dat de 

procedure per classes vanaf dan definitief zou worden ingevoerd. Het resultaat van deze bevraging 

bleek echter negatief: alleen het kathedraal kapittel, het Sint-Pieterskapittel van Torhout en de 

prelaat van Eechoute antwoorden positief.220 

De teleurstelling van de bisschop hieromtrent samen met de reeds moeizame verhouding tussen 

De Quinckere en de geestelijkheid van zijn bisdom (cf. infra) lieten zich hier ook opmerken. Op de 

algemene vergadering te Brugge (8 oktober 1635) waar de nieuwe gedeputeerden werden gekozen, 

blonk de bisschop uit in zijn afwezigheid.221 Enkele maanden later (op 2 april 1636) zou een 

vergadering van de Brugse geestelijkheid plaatsvinden, die naar goede gewoonte zou moeten 

doorgaan in het bisschoppelijk paleis. Servaas weigerde echter om die dag persoonlijk aanwezig te 

zijn en om de geestelijken te ontvangen in het paleis. De beslissingen die op de vergadering werden 

genomen moesten schriftelijk aan hem worden overgemaakt. De geestelijken wilden dit echter niet 

aanvaarden en richten zich tot de landvoogd. Dat zijn tussenkomst de gemoederen opnieuw kon 

bedaren, blijkt uit het feit dat op 7 april de vergadering dan toch is doorgegaan in het bisschoppelijk 

paleis en onder het voorzitterschap van bisschop De Quinckere.222 

  

                                                           
219 E. FEYS, De geestelijkheid in de staten van Vlaanderen, p. 104. 
220 E. FEYS, De geestelijkheid in de staten van Vlaanderen, p. 104. 
221 E. FEYS, De geestelijkheid in de staten van Vlaanderen, p. 105. 
222 E. FEYS, De geestelijkheid in de staten van Vlaanderen, pp. 105-106. 
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7. Verhouding met de stad Brugge en het Brugse Vrije 

De belangrijkste samenwerking tussen de bisschop en de stad Brugge betrof de organisatie van 

processies. Nadat de inval van de Hollanders op de stad was afgeweerd in juni 1631, was de vreugde 

en opluchting bijzonder groot. Binnen de week werden door de geestelijken en het stadsbestuur van 

Brugge drie processies georganiseerd om God te bedanken voor zijn uitzonderlijke gratie.223 In 

1632, 1633 en 1634 werd deze bevrijding telkens in het begin van de maand juni opnieuw herdacht 

met een algemene processie.224 Wanneer enkele afgevaardigden van de stad Brugge in 1635 aan De 

Quinckere kwamen vragen om opnieuw een algemene processie te organiseren was de bisschop van 

mening dat dit niet gepast was door de ghesteltenisse van desen tydt en omdat den grooten noodt 

vande Lande, niet wel en soude overeen commen met de ghene van danckbaerheyt ende victorie.225 

Wel zou hij ervoor zorgen dat er in elke parochiale en collegiale kerk en in ieder klooster zou 

worden gebeden voor succes in de oorlog.226 In 1636 waagden de afgevaardigden van de stad 

Brugge opnieuw hun kans bij de bisschop en vroegen ze hem om de algemene processie te laten 

doorgaan. Opnieuw weigerde De Quinckere hierop in te gaan, deze keer ten respecte vande 

differenten die hy hadde met d’andren gheestelickheyt ende omme voor den schandaelen te 

schulden.227 Hoogst waarschijnlijk refereert de bisschop hiermee naar de problemen tussen hem en 

de bedelorden van Brugge (cf. infra). Desondanks vind ik het een heel vreemde reden die door 

Servaas werd gegeven, aangezien de stad Brugge en haar inwoners nu mee de gevolgen droegen van 

de slechte verhouding tussen de bisschop en de geestelijkheid van het bisdom. Bovendien kwam 

hiermee ook een einde aan een vier jaar oude gewoonte die de bevrijding van de stad graag wilde 

herdenken. 

Ook tegen die andere kwelgeest waar het bisdom mee te maken had: de besmettelijke ziekten 

en vooral de pest, werden door de stad, de bisschop en het kapittel van Sint-Donaas processies 

georganiseerd om op die manier God gunstiger te stemmen en een einde te brengen aan de 

miserabele leefomstandigheden van de inwoners van het bisdom. Zo organiseerde men Op 15 april 

1634 een algemene processie om de gramschap Godts van ons te weeren, ende bevrydt te worden 

vande contagieuse zieckte ende van alle peryckelen naer ziele ende lichaem.228 Pas vier jaar later, op 

28 februari 1638, konden de drie instanties opnieuw processiegewijs de straat optrekken om God te 

dancken dat hy dese stadt van Brugghe vande contagieuse sieckte vande peste had bevrijd.229 

                                                           
223 A. DESMEDT, “De koning is dood; leve de koning!” p. 84. 
224 A. DESMEDT, “De koning is dood; leve de koning!” p. 84. 
225 AE XVII, f. 125v 
226 AE XVII, f. 125v 

227 SAB, 118 resolutieboeken stad Brugge: 1632-1641, f. 162v-163r 
228 AE XVII, 26v-27r 
229 AE XVIII, f. 33 r 
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Ook de verhouding tussen De Quinckere en het bestuur van het Brugse Vrije verliep op 

sommige momenten vrij stroef. De problemen tussen beide partijen hadden vooral betrekking op het 

horen en afsluiten van de rekeningen in de parochiekerken. In het derde provinciaal concilie van 

Mechelen werd vastgelegd dat de bisschoppen of hun afgevaardigden (de dekens) het recht hadden 

de kerkrekeningen te horen en af te sluiten. De aanwezigheid van een deken bij dit gebeuren was 

echter voor enkele parochies van het Vrije iets nieuw. Zij vonden het niet kunnen dat de deken 

voorrang kreeg op de commissaris van het Brugse Vrije want volgens hun interpretatie van de 

beslissingen mochten de hogere geestelijken pas optreden wanneer de parochiepastoor niet aanwezig 

kon zijn.230 Onder bisschop Antoon Triest werd hierover op 7 april 1618 een akkoord gesloten met 

de magistraat van het Brugse Vrije waarin onder meer werd vastgelegd dat zowel een afgevaardigde 

van de bisschop als van het Vrije aanwezig zou zijn bij het horen van de rekeningen en dat zij samen 

een vaste dag zouden bepalen wanneer de auditie zou plaatsvinden.231  

Op 10 februari 1635 vaardigden de burgemeester en de schepenen van het Brugse Vrije echter een 

bevel uit waarin aan alle kerk- en dismeesters van het Vrije werd verzocht om hun rekeningen in te 

dienen bij een afgevaardigde van het Brugse Vrije.232 Op 12 september 1635 hernieuwden zij dit 

bevel en eisten ze dat alle kerk- en dismeesters binnen de veertien dagen de rekeningen aan hen 

voorlegden.233  Onze bisschop was hier allerminst mee gediend en diende een klacht in bij de Raad 

van Vlaanderen die Servaas in december 1637 in het ongelijk stelde.234 Zoals we konden verwachten 

liet De Quinckere het hier echter niet bij en ging in beroep bij de hoge raad van Mechelen. Nicolaas 

de Haudion, de opvolger van De Quinckere, zal op 24 juli 1643 afzien van dit beroep en zich 

neerleggen bij de beslissing van de Raad van Vlaanderen.235

                                                           
230 M. CLOET, Karel-Filips de Rodoan, p. 160. 
231 M. THERRY, de dekenij Roeselare, p. 116. 
232 RAB, nr. 31: Resolutieboeken van de generaliteit van het Brugse Vrije, f. 109r. Ik heb hierover in de 
bronnen van De Quinckere geen informatie gevonden. 
233 RAB, nr. 31: Resolutieboeken van de generaliteit van het Brugse Vrije, f. 141v 

234 RAB, nr. 31: Resolutieboeken van de generaliteit van het Brugse Vrije, f. 218r 

235 M. THERRY, de dekenij Roeselare, p. 116 en AE, XXIII, f. 168r-vHet proces voor de Raad van Vlaanderen 
heb ik niet kunnen terugvinden. 
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IV. DE GEESTELIJKHEID 

We hebben reeds gezien hoe de bisschop bijzonder streng en kordaat optrad tegen misbruiken in de 

officialiteit en het seminarie. Ondanks het feit dat zijn eigen persoonlijke levenswandel niet 

onbesproken bleef had De Quinckere dus vrij hoge verwachtingen van zijn medewerkers. Maar hoe 

gedroeg hij zich ten opzichte van de clerus in zijn bisdom? Was hier sprake van een goede 

samenwerking of eerder van een gespannen verhouding? 

1. Kathedraal kapittel van Sint-Donaas  

1.1. Ontstaan en samenstelling 

De kapittels kennen sinds het begin van de Middeleeuwen een grote bloei. Ze ontstonden uit 

een groep seculiere geestelijken die verbonden waren aan een voorname Kerk. Ging het over een 

bisschoppelijke kerk dan mogen we spreken van een kathedraal kapittel. Ging het over een andere 

belangrijke kerk dan spreken we over een collegiaal kapittel.236  

De drie oudste parochiekerken van Brugge waren Sint-Salvators, Onze-Lieve-Vrouwekerk en 

een tweede Onze-Lieve-Vrouwekerk op de Burg. In 842 bracht graaf Boudewijn I de relieken van de 

heilige Donatianus, bisschop van Reims, naar de Onze-Lieve-Vrouwekerk op de brug. Vanaf dan 

werd de heilige Donatianus patroonheilige van de kerk. Sinds de tiende eeuw vormden de 

geestelijken van deze kerk een collegium of gemeenschap van een twaalftal leden, deze geestelijken 

worden vanaf de elfde eeuw kanunniken genoemd en geleidelijk aan groeide hun aantal tot 31. Aan 

het hoofd van deze gemeenschap stond de proost die ook de leiding had over de proosdij van Sint-

Donaas, een heerlijkheid die een enclave vormde in negen kanselarijen (Brugge, Gent, Kortrijk, 

Rijsel, Belle, Kassel, Veurne, Bergen en Broekburg). Oorspronkelijk werd door de kanunniken 

iemand onder hen aangeduid als proost, maar met de bulle Super Universas (12 mei 1559) werd het 

Sint-Donaaskapittel verheven tot kathedrale kerk van Brugge en werd de bisschop automatisch 

benoemd tot proost van het Sint-Donaaskapittel.237  

                                                           
236 M. CLOET, Karel-Filips de Rodoan, p. 133. 
237 B. JANSSENS DE BISTHOVEN, “het kapittel van Sint-Donatiaan te Brugge.” In: Sint-Donaas en de voormalige 
Brugse kathedraal, 1978, Jong Kristen Onthaal voor Toerisme v.z.w., Brugge, pp. 51-53 
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Naast de proost waren er nog enkele andere belangrijke waardigheidsbekleders actief in het 

kapittel. In de eerste plaats was er de deken, die sinds 12 mei 1559 aangeduid werd door de vorst en 

instond voor de zielszorg van de kanunniken en andere geestelijken die verbonden waren aan de 

kathedraal. Ten tweede was er de aartsdiaken, één van de belangrijkste medewerkers van de 

bisschop.238 De cantor stond vervolgens in voor het correct en plechtig verloop van de eredienst en 

de aartspriester die fungeerde als deken van de stad Brugge. Tot slot vermelden we nog de 

scholaster, die verantwoordelijk was voor de kapittelschool en de briefwisseling in naam van het 

kapittel en de penitenciër, die alle kwesties behandelde welke het geweten raken (cf. infra).239  

Een van de belangrijkste taken van het kapittel bestond erin om, na het overlijden of de 

verplaatsing van een bisschop, te zorgen voor het bestuur van het bisdom tijdens de vacatuur. De 

voorlopige bestuurders van het bisdom tot aan de inbezitneming van de nieuwe bisschop, kapittel-

vicarissen genoemd, werden door de kanunniken aangesteld.240 Jammer genoeg heeft men in de 

historiografie nog maar weinig aandacht geschonken aan de rol en de werking van het Sint-

Donaaskapittel en het dagelijks leven van de kanunniken in de zeventiende eeuw. 

1.2. Samenwerking tussen de bisschop en het kapittel 

De samenwerking tussen de bisschop en de deken en het kapittel van de kathedrale kerk Sint-

Donaas verliep niet altijd even vlot. Ik ben reeds in deel drie uitgebreider ingegaan op de problemen 

die tussen beide partijen ontstond nadat Servaas had besloten om het Brugse priesterseminarie op te 

doeken. Hier vestig ik graag nog even de aandacht op een ander groot dispuut tussen De Quinckere 

en het kapittel. 

Op witte donderdag was het de gewoonte dat de misviering onder leiding van de bisschop van 

Brugge doorging in de kathedrale kerk va Sint-Donaas. Tijdens deze misviering moest De Quinckere 

ook aan 24 priesters van het kapittel de communie verlenen. Zoals reeds in het hoofdstuk over de 

bisschoppelijke visitaties naar boven kwam liet de gezondheid van onze bisschop hem vaak niet toe 

al te grote inspanningen te leveren. We hebben er toen ook reeds op gewezen dat hij op witte 

donderdag in 1631 en 1634 slechts een kleine mis in zijn huiskapel had gevierd, waar hij de Heilige 

Oliën had gewijd, maar niet de communie had verleend aan de 24 priesters.241 Voor de deken van 

Sint-Donaas lag de reden hiervoor echter niet in de zwakke gezondheid van De Quinckere, maar in 

het bewust weigeren om de communie te verlenen aan de priesters van het kapittel.242 Gezien de 

                                                           
238 J.B. KORS, Encyclopaedisch kerkelijk woordenboek, kol. 7. 
239 B. JANSSENS DE BISTHOVEN, “het kapittel van Sint-Donatiaan te Brugge.” p. 53. 
240 B. JANSSENS DE BISTHOVEN, “het kapittel van Sint-Donatiaan te Brugge.” p. 54. 
241 AE XVI,  f. 71v en AE XVII, f. 26v 

242 BAB, I. 26, Item toto episcopatus nunquam voluit eandem communionem distribuere. 



IV. De geestelijkheid 
 

64 

 

dikke bundel documenten die hierover bewaard is gebleven in het archief tilde het kapittel hier 

bijzonder zwaar aan en voelden ze zich persoonlijk benadeeld door de bisschop.  

Op 7 juni 1634 had De Quinckere een verzoek verstuurd naar Rome om voortaan, wanneer zijn 

gezondheid het niet toeliet, te mogen worden vrijgesteld van het verlenen van de communie op witte 

donderdag en indien nodig assistentie te mogen vragen bij het vieren van de mis op die dag.243 

Vanuit Rome ontving de bisschop vervolgens op 30 september 1634 een positief antwoord op zijn 

verzoek244, maar al snel rees hiertegen hevig verzet vanwege de deken en het kapittel van Sint-

Donaas. In de eerste plaats omdat De Quinckere in het verzoek aan Rome had geschreven dat hij 

reeds zeventig jaar was. Voor het kapittel was dit un grand et notoir abus gezien hij op de dag dat 

het verzoek werd verstuurd nog maar 65 jaar was. Bovendien wezen ze erop dat het lichamelijk veel 

intensiever is om de mis te vieren en de Heilige Oliën te wijden dan om de communie aan 24 

priesters te verlenen, qui se faict sans paine et quasi en un moment.245  

De spanningen tussen beide partijen hieromtrent en de koppigheid van De Quinckere komen 

heel duidelijk tot uiting tijdens de misviering op witte donderdag (5 april) 1635. Deze viering werd 

bijgewoond door twee notarissen van de stad Brugge die hier een verslag van opstelden. Hieruit 

bleek dat er van alles misliep gedurende de dienst, die zonder musycke ende orgel werd gevierd en 

waar de bisschop enige hulp weigerde vanwege de kanunniken van het kapittel. Op een bepaald 

moment had de dienst zelfs een half quartier heurs stille ghestaen omdat men vergeten was een 

hostie klaar te leggen. Volgens de notarissen was dit alles bovendien gheschiet met goot scandael 

van t’ghemeente.246 Een dag later, op 6 april, werd door de deken en het kapittel van Sint-Donaas de 

mis opnieuw gevierd die deze keer volgens de notarissen wel voldeed aan de eisen van een goede 

misviering: een hoochmesse inde choor naer voorgaende volle gheluydt vande clocken met musycke 

ende orgel met presentie ende assistentie van alle d’habitanten vanen selven choor.247 

Het kapittel diende na deze beschamende gebeurtenis een klacht in bij de Geheime Raad met 

betrekking tot de viering op witte donderdag. Dankzij de bemiddeling van de heer Claude de 

Humyn, lid van de Geheime Raad, werd er in 1636 een akkoord tussen beide partijen afgesloten.248 

de Humyn kreeg de bisschop zover te beloven dat, zolang zijn gezondheid het toeliet en hij de mis 

                                                           
243 AE XVII, f. 40r-v 

244 AE XVII, tussengevoegde folio tussen f. 40 en 41 
245 BAB, I. 26 
246 BAB, I. 26 
247 BAB, I. 26 
248 Meer informatie over de Humyn in: B. VOLCKAERT, De leden van de geheime raad der Zuidelijke 
Nederlanden onder het bewind van de aartshertogen en Filips IV, 1609-1653. Een prosopografische studie. 
Gent(Onuitgegeven licentiaatsverhandeling Universiteit Gent), 2004, online raadpleegbaar via 
http://www.ethesis.net/geheime_raad/geheime_raad_inhoud.htm (geraadpleegd op 12.04.2013). 
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op witte donderdag vierde, hij ook de communie zou verlenen aan de priesters die zich hiervoor op 

die dag aanmeldden.249  

Deze discussie lijkt een banaal feit, maar verteld ons echter opnieuw iets over de onbuigzame 

houding van De Quinckere en over de slechte verhouding tussen onze bisschop en het 

kathedraalkapittel van Sint- Donaas, die van elke gelegenheid gebruik maakten te protesteren tegen 

de beslissingen en het gedrag van de bisschop. 

2. De dekens vande Christenhede 

De deken vormde een onmisbare schakel tussen de bisschop en de parochiegemeenschap en 

kan worden beschouwd als een soort “pastoor van de pastoors”. De raadgevingen, aanmoedigingen 

en het voorbeeldig leven van de dekens konden een grote invloed uitoefenen op de priesters van het 

bisdom.250 Hun taak was veelvuldig van aard, in de eerste plaats werd op het provinciaal concilie van 

Mechelen (1607) aan de dekens voorgeschreven dat ze om de twee jaar alle parochies van hun 

decanaat moesten bezoeken en hierover een schriftelijk verslag dienden af te geven aan de bisschop, 

de “decanale visitatieverslagen”. Ten tweede was men verplicht eventuele overtredingen of 

schandelijk gedrag dat zich had voorgedaan binnen hun dekenij te melden aan de bisschop of het 

geestelijk hof. Ook waren ze gemachtigd de priesters van hun dekenij samen te roepen om deze op 

de hoogte te brengen van de statuten of decreten die door de bisschop werden uitgevaardigd.251 Voor 

de periode 1630-1639 werden jammer genoeg geen decanale visitatieverslagen teruggevonden en 

ook de instructies vanwege bisschop De Quinckere aan zijn dekens zijn bijzonder schaars en gaan 

meestal over richtlijnen in verband met het vieren van een bepaalde feestdag. Één van de 

belangrijkste richtlijnen aan de dekens betrof de mededeling over de misbruiken van het geestelijk 

hof, maar hier werd reeds uitgebreid op ingegaan in hoofdstuk drie. Ik zal mij dus noodgedwongen 

beperken tot het geven van een overzicht van wie door De Quinckere tijdens zijn episcopaat tot 

deken werd benoemd. 

2.1. Bezetting van de decanaten 

In totaal werden tijdens het negenjarige episcopaat van De Quinckere een tiental dekens 

benoemd voor één van de zes decanaten die rond de stad Brugge waren gelegen (zie deel I). Voor de 

bezetting van deze posten werd het al vrij snel duidelijk dat De Quinckere er de voorkeur aan gaf 

zich te laten omringen met vertrouwelingen die hij ook vaak de supervisie heeft gegeven over 

meerdere decanaten tegelijkertijd. Christiaan Vanden Berghe, met wie de bisschop in onmin leefde 

over de toekomst van het Brugse seminarie, werd op 20 december 1631 zonder meer ontslaan als 
                                                           
249 BAB, B. 257 en A.-C. DE SCHREVEL, Histoire du seminaire de Bruges, vol.2, pp 344-345. 
250 M. CLOET, Karel-Filips de Rodoan, p. 152. 
251 M. THERRY, De dekenij Roeselare, pp. 159-161.  
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deken van Damme en opgevolgd door Joannes Theodorus Schotte.252 De heer Schotte had echter niet 

toevallig in juni van datzelfde jaar een brief naar De Quinckere gestuurd waarin hij de bisschop 

nogal ophemelde. Zo staat er onder meer in te lezen dat:  

La reputation que Vostre Seigneurie Reverendissime s’est acquise dez long temps d’un tres 

vertueux et tres suffisant prelat, m’a donne toutes les envies du monde de pouvoir estre quelque 

assume a son chapitre, affin de considerer de plus pres de si dignes qualitez, et ii vendre toute 

sorte d’obeissance.253 

Enige vleierij liet onze bisschop dus zeker niet onberoerd. Tot en met mei 1634 oefende Schotte de 

functie uit van deken te Damme. Op 24 april 1637 werd hij benoemd als deken van Aardenburg, tot 

zolang de eigenlijke deken gevangen zat in Zeeland, en in augustus 1637 wordt hij in de Acta een 

eerste maal vermeld als deken van Roeselare.254  

Een tweede persoon die meerdere decanaten onder zijn toezicht kreeg was de opvolger van Schotte 

als deken van Damme, Petrus Reyvaert. Op 13 mei 1634 werd hij benoemd tot deken van Damme en 

hij oefende deze functie uit tot in maart 1638. Tegelijkertijd was hij tussen 1634 en 1638 ook actief 

als deken van Oudenburg.255 

De derde deken van Damme onder De Quinckere, Johannes Van Innis, werd benoemd op 21 maart 

1638. Voordien was hij reeds tussen 1632 en 1635 actief geweest als deken van Roeselare.256 

Tot slot vermelden we nog Philippus-Carolus Van Innis, deken van Gistel vanaf 4 september 

1630.257 Ook hij hield er een persoonlijke vriendschap op na met de bisschop.258 Carolus was tussen 

25 september 1630 en augustus 1637 ook actief als deken van Torhout, waar hij op 27 augustus werd 

opgevolgd door Walter Smits. Tussen 18 juli 1635 en augustus 1637 oefende hij bovendien de 

supervisie uit over het decanaat Roeselare. Carolus stierf in augustus 1637.259  

  

                                                           
252 AE XVI, f. 118v  
253 RAB, NKA, nr. 202 
254 AE XVI, f. 118v en AE XVIII, f. 15 v 

255 AE XVII, f. 33r en AE XVII, f. 63r 

256 AE XVIII, f. 35 r en AE XVI, f. 195r 

257 AE XVI, f. 13r 
258 M. THERRY, De dekenij Roeselare, p. 155. 
259 AE XVI, f. 19r, AE XVII, f. 133v en M. THERRY, De dekenij Roeselare, p. 155.  
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3. Parochiepriesters 

3.1. Het ideaal van “de goede herder” 

Tijdens het concilie van Trente ontwikkelde zich een nieuw ideaaltype van priesters en 

bisschoppen die beantwoorde aan de pastorale noden van het tijdperk: het ideaal van “de goede 

herder”. De ideaaltypische bisschop was de pastoor van zijn diocees, wiens voornaamste taak erin 

bestond de inwoners van zijn bisdom te onderwijzen met het woord van God. De parochiale priesters 

waren hierin zijn helpers en ook zij werden regelmatig vergeleken met “de goede herders” die dag 

en nacht dienden te waken over hun kudden.260 Een kenmerk van deze ideaaltypische pastoor is dat 

hij geen enkele van zijn “schapen” uit het oog mocht verliezen en ze allemaal op het goede pad 

trachtte te houden. Geen enkele inspanning mocht hen daarvoor te groot zijn, desnoods moest hij 

bereid zijn als Christus zijn leven te geven voor elk van hen.261 Het moet echter wel benadrukt 

worden dat de werkelijke individualisering van de zielzorg stond of viel met de persoonlijke 

bekendheid van de pastoor bij elk van zijn parochianen. Slechts wanneer aan een aantal 

fundamentele voorwaarden was voldaan, kon de pastoor met behulp van een efficiënte administratie 

erin slagen al zijn parochianen individueel te kennen. Één van deze voorwaarden benadrukte dat elke 

parochie haar eigen pastoor diende te hebben, iets waar in de Zuidelijke Nederlanden in de eerste 

decennia na Trente allesbehalve aan voldaan was. Pas vanaf 1630 hadden vrijwel alle parochies 

binnen het aartsbisdom Mechelen een eigen zielzorger.262 

Bijkomend werd er van de pastoor geëist dat hij te familiaire omgang met zijn parochianen vermeed, 

omdat daarin een gevaar voor verlies van zijn gezag en autoriteit schuilging. De pastoor moest er een 

onberispelijke levenswandel op nahouden zodat zijn parochianen naar hem konden opkijken en er 

werd een bewuste afstandelijkheid nagestreefd ten opzichte van de lekenwereld. De priester diende 

een goed fysiek voorkomen te hebben, moest sober gekleed (in een lang habijt) de straat opgaan en 

een herbergbezoek door de pastoor was absoluut niet toegelaten, tenzij om er een zieke te bezoeken 

of om te eten wanneer hij op doorreis was.263 

3.2. Het streven naar een waardige clerus 

Voor Marc Therry is het streven naar een waardige clerus en een krachtdadig optreden tegen 

priesters die tekortschieten een heel opvallend element in het beleid van De Quinckere. 

Celibaatsovertredingen, ruziën of zich schandelijk gedragen en zich te veel met geld- of andere 

                                                           
260 H. JEDIN, “le concile de trente a-t-il créé l’image-modèle du prêtre?” p. 120. 
261 M. CLOET, “De personalisering van de zielzorg na Trente: ambities en realisaties in de Mechelse 
kerkprovincie.” In: Trajecta, 9(2000), 1, pp. 4-5. 
262 M. CLOET, “De personalisering van de zielzorg na Trente.” p. 6. 
263 M. THERRY, “de diocesane clerus.” In: M. CLOET e.a. Het bisdom Brugge (1559-1984), pp. 105-106.  
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wereldlijke zaken inlaten zijn de meest voorkomende problemen waar De Quinckere mee wordt 

geconfronteerd en waar hij streng tegen optreedt.264 

Zijn houding tegenover priesters die zich niet houden aan de morele voorschriften komt tot uiting in 

een vermanende brief aan de karmeliet Fransiscus Galle, deservitor [= waarnemend pastoor] te 

Wenduine. Hierin maakt hij duidelijk ‘niet begheerende te tolereren pasteurs die onghelyck doen 

aen heurlieder prochiaenen duer huerlieder onghesticht leven, daar zy die schuldich syn te voeden 

duer leerynghe ende exempelen van ghestichticheyt’.265 

Pastoors die samenwoonden met een jonge huishoudster werden verzocht deze zo snel mogelijk 

weg te sturen.266  

Zij die de celibaatsverplichting overtraden werden zonder meer uit hun functie ontslaan en vaak 

ook door De Quinckere uit het bisdom verbannen. Enkele voorbeelden: Fransiscus Gaspoel, 

deservitor te Hoeke, werd wegens te familiaire omgang met zijn dienstmeid uit het bisdom 

verbannen. Hij zal even later een verzoekschrift bij de bisschop indienen om toch in het bisdom te 

mogen blijven, maar De Quinckere heeft hier geen gehoor naar: Om meerdere inconvenienten te 

voorcommen die uut zulcke vermetentheyt souden mueghen spruyten, ordonneert aende 

voorschreven heer Franschoys Gaspoel, dat hy terstond uut de stede ende prochie voors(chreven) 

ende uut het Bisdom van Brugghe vertrecke ende alle zyn meubelen uut het vermelde huus pastorael 

ruyme.267 

Ook Guilelmus Kerckhof, kanunnik van Sint-Salvators zou zich schuldig hebben gemaakt aan 

verdachte omgang en samenwonen met een zekere Elisabeth Van Okerhoudt. Het bewijsmateriaal 

die hieromtrent was verzameld werd overhandigd aan de officiaal van het geestelijk hof die de zaak 

verder moest onderzoeken.268 Naar de pastoor van Torhout werd een onderzoek bevolen nadat deken 

Vanden Berghe aan de bisschop had gemeld dat hij zeker wist dat de dienstmeid van de pastoor bij 

hem in de kamer sliep. Hij had hen bovendien horen praten over een wilde nacht en er was volgens 

hen een groot vermoeden dat ze elkaar ook fysiek hadden leren kennen.269 Het schandaal was des te 

groter wanneer de goede herder ook nog eens een kind bij de vrouw had verwekt. Dit overkwam de 

pastoor van Lembeke, Joannes Cousterus, die bij De Quinckere met het schaamrood op de wangen 

had moeten toegeven een kind te hebben verwekt bij een zekere Paulina Wittenheyns, een 

ongehuwde dochter.270 

                                                           
264 M. THERRY, De dekenij Roeselare, p. 53. 
265 M. THERRY, De dekenij Roeselare, p. 163 
266 Vb. bevel aan de pastoor van Oedelem om een vrouw uit zijn huis weg te zenden: AE XV, f. 71v Ordinatus 
fuit scribi ad domine pastore in Oelem ut a se dimittar quanda femina. 
267 AE XVI, f. 174r en 181v 

268 AE XVII, f. 144v-145r 

269 AE XV, f. 71v-72r 

270 AE XVI, f. 79v-80r 
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Enkele pastoors oefenden hun pastorale taak niet naar behoren uit en werden door Servaas op 

de vingers getikt. Twee maal ontving de bisschop zelfs vanwege de parochianen een klacht omdat zij 

door hun parochiepriester aan hun lot werden overgelaten. Op 21 juni 1631 stuurden de parochianen 

van Ramskapelle een brief naar de bisschop waarin ze zich beklaagden over den onghetrauwen 

dienst van hun priester.271 Ook Guiliaeme Craene, pastoor van Oostkamp had hem zelve in quaede 

naeme ghebrocht doordat hij meer te Brugge vertoefde dan in zijn parochie en zijn parochianen veel 

te vaak alleen achterliet. Craene mocht zich na de klacht van de bisschop nog slechts één maal om de 

veertien dagen naar Brugge begeven en hij werd verplicht alle dagen aanwezig te zijn op zijn 

parochie tot tien uur ’s morgens en opnieuw vanaf drie uur in de namiddag.272 

Ook tegen vreemde en rondzwervende priesters trad De Quinckere streng op. Op 12 juni 1631 

hernieuwde de bisschop een decreet uit 1571 waarin aan dwalende of onbekende priesters werd 

verboden de mis te vieren, tenzij ze een vergunning konden voorleggen die ze hiervoor van de 

dekens hadden ontvangen.273 Ook tegen enkele concrete gevallen trad de bisschop op. Zo worden 

Arnoldus Schaepelynck en Antoon Maeye regelmatig vermaand omdat zij missen celebreren zonder 

dat hij hiervoor een vergunning had verkregen.274  

Enkele parochiepriesters lieten zich volgens de bisschop te veel in met wereldlijke 

aangelegenheden of transporteerden zich te vaak naar het door de ketters bezette Sluis. Tobias De 

Mey, pastoor te Stalhille werd hier tot twee maal toe voor vermaand: 

Zijn groote stouticheyt, duer de welcke zeer dickwils hij hem derft transporteren naer Sluys, ende 

ander quartieren aende vyandt vande catholycke religie onderworpen, niet ieghenstaende hem 

t’zelve by zyn eerweerst zeer dikwils ende mondelynghe verboden is gheweest275 Verder klaagde de 

bisschop over het feit Dat hij hem oock dickwils absenteert van zyn prochie, om te solliciteren 

weerelicke affairen van diversche particuliere persoonen, laetende zyn prochiaenen ongherieft in 

t’ghene aengaet d’administratie vande heylighe Sacramenten, bystandt ende visitatie vande ziecken, 

t’predycken van t’woord Godts.276 Ook de pastoor van Maldegem werd op het matje geroepen 

vanwege zijn verdachte uitstapjes naar Sluis en Aardenburg die door de ketters werden bezet.277 

Te Oostende vond de bisschop dat het nu maar eens gedaan zijn met de veele disorderen, 

tweedrachticheden, ende andere ongheregheltheden nu over eenighe tijdt gheschiedt syn, ende noch 

daeghelicx geschieden.278 En zou hij in de toekomst trachten strenger op te treden tegen geestelijken 
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272 AE XVI, f. 95r-v 

273 AE XVI, tussengevoegd druksel tussen f. 82 en 83 
274 AE XVI, f. XVII 65 r  
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die zich schandelijk gedroegen tijden de mis doordat ze ongheschicktelick lachen, slaepen ofte 

buyten den choor gaen wandelen.279 

Afgaande op wat de Acta ons melden kunnen we Marc Therry dus zeker gelijk geven en stellen 

dat de bisschop van zijn parochiepriesters eiste dat hun levenswandel een voorbeeld zou zijn voor 

hun parochianen. Het is echter belangrijk op te merken dat de Acta enkel de officiële handelingen 

van de bisschop voor ons in kaart brengen. We krijgen een vollediger beeld van de omgang van 

Servaas De Quinckere met zijn parochiepriesters wanneer we de correspondentie van de internuntius 

erbij halen. Volgens Stravius ging de bisschop echter vaak veel te ver in zijn beschuldigingen aan 

het adres van zijn pastoors. De Quinckere zou hen méchants papistes noemen, een term die werd 

gebruikt door de ketters, en hij zou hen te vaak beschuldigen van dronkenschap, heiligschennis, 

concubinaat en gelijkaardige ondeugden, zozeer dat de Hollandse gouverneur van Sluis meerdere 

malen had gezegd dat de bisschop van zijn religie was, hetgeen een groot deel van de bevolking van 

het bisdom ook denkt.280  

We kunnen er niet omheen dat de bisschop, zoals M. Cloet ook reeds heeft gezegd, weinig 

toegankelijk was voor zijn parochiepriesters281 maar toch bijzonder hoge eisen aan hen stelde. 

Afgaande op de uitlatingen van Richard Pauli-Stravius blijkt dat Servaas De Quinckere daarenboven 

ook op een bijzonder arrogante manier omging met de parochieclerus en vaak ongegronde 

beschuldigingen uitte aan hun adres. Dit was allesbehalve in overeenstemming met de voorschriften 

van het Concilie van Trente, waarin werd geëist dat de bisschop als een “goede herder” de 

parochiepriester met raad en daad diende bij te staan bij de zielszorg en in het goed bestuur van hun 

parochie.282  

3.3. Pastoorsbenoemingen: de concursus 

Naast het strenge optreden tegen onwaardige priesters, trachtte de bisschop ook een zekere 

controle uit te oefenen op de benoeming van priesters en dit via het organiseren van een vergelijkend 

examen of concursus voor het invullen van een vacante pastoorsfunctie. Deze benoemingsprocedure 

werd ingesteld door het Concilie van Trente om een einde te m aken aan de wantoestanden die vaak 

gepaard gingen met het priesterschap. Voordien werden heel wat geestelijken niet door de bisschop 

benoemd en voldeden ze bijgevolg ook vaak niet aan de eisen en verwachtingen van de bisschoppen. 

Via het inrichten van examens voor aspirant-pastoors hoopten de bisschoppen dus een meer 
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280 W. BRULEZ, Correspondance de Richard Pauli-Stravius, p. 158. 
281 M. CLOET, “Algemeen profiel van de Brugse bisschoppen voor 1800.” In: HGGB, pp. 242-243. 
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waardige clerus in hun diocees te kunnen aanstellen.283 Onderstaande tabel geeft een overzicht van 

alle concursus die door de Quinckere tijdens zijn episcopaat werden georganiseerd. 

 

Datum Gemeente Register (AE) Folionummer 

27 januari 1632 
Ettelgem 
 

XVI 123r 

27 januari 1632 Sint-Laureins in Eremo XVI 123v 

16 april 1632 Damme XVI 139r 
1 oktober 1632 Oudenburg XVI 183v 

8 juni 1633 
Onze-Lieve-Vrouw  
(derde portie) 

XVI 
232r-v 

 

30 juni 1633 Ettelgem XVI 239v 

16 september 1633 Beernem XVI 259r-v 

27 oktober 1633 St-Catharina XVI 268r 

12 september 1634 Sint-Pieters-Op-De-Dijk XVII 67v 

1 februari 1635 St-Anna en St-Kruis XVII 94v 

1 februari 1635 Houtave XVII 94v 

31 maart 1635 Beerst XVII 112v-113r 

20 juni 1635 Koolskamp XVII 127v 

30 juni 1635 Koolskamp XVII 129r-v 

7 december 1635 
Onze-Lieve-Vrouw 
(tweede portie) 

XVII 162r 

7 december 1635 Westkapelle XVII 162r 

7 december 1635 Oostkerke XVII 162r 

18 maart 1637 
Onze-Lieve-Vrouw 
(tweede portie) 

XVIII 9 r-v 

22 september 1637 Ardooie XVIII 23v 

Tabel 2 overzicht van de concursus georganiseerd onder bisschop De Quinckere. Bron: BAB, Acta Episcopatus 

Er gingen in totaal tussen januari 1632 en juni 1637 vijftien concursus georganiseerd voor 

achttien te begeven pastorale beneficies (opnieuw hebben we hier echter voor het jaar 1636 geen 

gegeven voorhanden). Dit is opvallend meer dan bij alle voorgangers van De Quinckere samen. 

Enkel onder Triest werd één concursus georganiseerd op voor de St. Katelijneparochie te Brugge.284 

Enkele malen gebeurde het ook dat er voor de hierboven vermelde concursus geen enkele 

kandidaat kwam opdagen omwille van de oorlogssituatie in het bisdom. Op de dag van het examen 

voor het pastoraat van Oudenburg (1 oktober 1632) kwam zich geen enkele kandidaat aanmelden.285 
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De concursus voor Koolskamp die was gepland op 20 juni 1635, werd tien dagen uitgesteld 

aangezien er zich vanwege de turbulente toestand van het land en de gevaren op de wegen niemand 

had aangemeld.286 Ook voor de concursus voor het pastoraat in Beernem hadden de vijandigheden in 

het bisdom heel wat aspirant-pastoors afgeschrikt.287 Hoewel vanaf de jaren ’30 van de zeventiende 

eeuw het priestertekort in de Zuidelijke Nederlanden al veel minder nijpend was (cf. supra), zal een 

toekomst als parochiepastoor voor vele jonge mannen nog niet heel aantrekkelijk geweest zijn en ligt 

ook hier nog een verklaring waarom er zich soms weinig tot geen kandidaten aanmeldden voor het 

examen. 

Er werd telkens een drietal weken op voorhand aangekondigd waar en wanneer het examen zou 

plaatsvinden. Onder De Quinckere werden de examens altijd afgenomen in het bisschoppelijk paleis 

(in palatio episcopali). In de Acta staat vaak ook vermeld wie er voor het examen was komen 

opdagen (meestal waren er niet meer dan drie deelnemers) en wie er naast De Quinckere had 

opgetreden als examinatoren. Johannes Beltram (penitenciër in het kapittel van Sint-Donaas), 

Arnoldus Van Mechelen (aartsdiaken) en Antoon Van Bourgondië (aartspriester) worden heel vaak 

vermeld als examinatoren. De reden waarom een examen werd georganiseerd staat in de Acta niet 

altijd vermeld, maar ze werden het vaakst georganiseerd na overlijden van een parochiepriester 

(vacantem per obitum) en één maal (voor de parochie Ettelgem) na het vrijwillig ontslag van de 

pastoor (vacantem per liberam resignatum). 

Onder de opvolgers van De Quinckere werd de trend om systematisch concursus te organiseren 

voor een vacant pastoraat niet gevolgd. Servaas kunnen we op dit vlak dus zeker vooruitstrevend 

noemen. Het is pas vanaf 1671, onder bisschop de Baillencourt, dat de concursus in het bisdom meer 

ingeburgerd zal raken.288 

  

                                                           
286 AE XVII, f. 127v: propter praesentes turbas huius patriae et pericula itinerum. 
287 AE XVI, f. 259r-v 
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4. Reguliere clerus 

Volgens Ernest Persoons mag ook de bijdrage van de religieuze orden aan de katholieke 

hervorming in de Zuidelijke Nederlanden zeker niet worden onderschat. Door hun activiteiten 

bereikten ze de verschillende lagen in de samenleving en zorgden ze ervoor dat het gelovige volk 

een betere kennis van hun geloof kreeg en het ook veel bewuster beleefden.289 Het aantal 

mannenklooster in de Zuidelijke Nederlanden nam vooral tijdens de eerste decennia van de 

zeventiende eeuw toe, terwijl de stijging van het aantal vrouwenkloosters verspreid was doorheen de 

volledige eeuw.290 Ook in het bisdom Brugge kende men vanaf het begin van de zeventiende eeuw 

een grote heropleving van het aantal oude orden zoals de karmelieten, dominicanen en augustijnen 

die na de herovering van de stad in 1584 opnieuw naar Brugge waren gekomen. Maar ook de nieuwe 

orden deden vanaf de tweede helft van de zestiende eeuw hun intrede te Brugge, de Jezuïeten 

vestigden zich vanaf 1570 te Brugge, de Capucijnen kwamen zich in het bisdom vestigen in 1592.291 

4.1. De bedelorden van Brugge 

De bedelorden waren te Brugge goed vertegenwoordigd door de dominicanen (ook wel 

Jacobijnen genoemd), augustijnen, kapucijnen en minderbroeders-recolletten.292 Bij het uitoefenen 

van hun taken kregen de parochiepriesters echter heel wat concurrentie van deze leden van de 

bedelorden. De broeders verzorgden vaak de preken en eigenden zich een groot deel van de zielzorg 

van de stedelijke bevolking toe. Dit leidde tot eeuwenlange bevoegdheidsconflicten met de 

parochiepastoors en hun superieuren.293 Ook onder Servaas De Quinckere kwam dergelijk conflict 

opnieuw naar boven.  

In een brief uit juni 1636 schreef de bisschop dat hij tot synder leedwesen had gehoord dat de 

activiteiten van de biddende ordes (organiseren van processies, prediken en het horen van de biecht) 

vele schandalen met zich meebrachten tot ontsichtynghe van simpel persoons. En dat hij vanuit 

Rome de boodschap ontvangen had dat de bedelorden deze activiteiten moesten stopzetten.294 De 

biddende orden waren hier echter niet mee gediend en er ontstond hierover grote onenigheid. De vier 

orden stapten met hun bezwaren naar de Raad van Vlaanderen waar ze verklaarden dat de bisschop 

hen het verbod had opgelegd nog te prediken, biecht te horen of processies te organiseren zonder hen 

achteraf hierover nog te willen aanhoren. Een twintigtal religieuzen waren samen naar het 

bisschoppelijk paleis gegaan om De Quinckere enige verantwoording te vragen voor zijn drastische 
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beslissingen, maar daar had de bisschop hen echter koeltjes geantwoord dat hij in andere affairen 

gheoccupeert synde en sulckx ghetalle niet en moeste hooren ende verbalicken verantwoorden.295 De 

Raad van Vlaanderen besliste, na het aanhoren van de argumenten van beide partijen, dat de 

bisschop vanuit Rome wel degelijk de toestemming had gekregen dergelijk verbod op te leggen en 

dat de orden zich hierover moesten beklagen bij de geestelijke instanties. Dat ze dit ook werkelijk 

hebben gedaan blijkt uit een brief van de internuntius, die dateert van 19 juni 1636, waarin hij aan de 

bisschop meedeelt dat hij de bedelorden niet mag belemmeren of verbieden het woord van God te 

prediken, maar de plaatsen waarop men dit nog mag doen wel beperkt mogen worden.296 

De Quinckere gaf hier echter geen gehoor aan. Op 23 juni 1636 vaardigde hij een decreet uit waarin 

werd gesteld dat 

de religieusen van de vijf cloosters van de vier biddende ordens te weten Jacopijnen, 

Augustijnen, Carmers Recollecten ende Capuctijnen de welcke niet en vermeughen processien te 

draghen buyten heurlieder cloosters, te predicken, biechte te hooren ende dierghelijcke 

gheestelicke oeffeninghen te doen sonder daer toe schriftelick by de bisschoppen gheapprobeert 

te zijn.297 

Bovendien zouden de personen die hiervoor wel reeds een toestemming hadden verkregen voor 26 

mei 1636 (de dag waarop hij de beslissing vanuit Rome ontvangen heeft) opnieuw een aanvraag 

hiertoe moeten indienen bij de bisschop.298  

In de maanden die hierop volgen zal De Quinckere enkele religieuzen die tegen dit decreet 

ingaan en toch hebben gepreekt uit het bisdom excommuniceren.299 Het verzet vanwege de orden 

verminderde echter niet en op 26 juni 1636 staat ook in de resolutieboeken van de stad Brugge te 

lezen dat het stadsbestuur haar steun zou verlenen aan de orden in hun protest tegen de bisschop.300 

Pas in september van datzelfde jaar wordt een akkoord uitgewerkt tussen de kapucijnen van Brugge 

en de bisschop, opnieuw dankzij de bemiddeling van de heer Claude de Humyn, lid van de Geheime 

Raad.301 Er werd afgesproken dat de kapucijnen de jaarlijkse processies, die ze al lange tijd gewoon 

                                                           
295 RAG, Raad van Vlaanderen, 10897 
296 RAG, Raad van Vlaanderen, 10897 
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299 BAB, B. 256: Hyacinthus Huffelius en Cornelius Du Lieu (Jacobijnen) en Duardi vande Steene 
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soo gheestelicke als weerlicke te dresseren een generaele clachte ende de selve te bevestigen daert behoort up 
dat dien behoorlic remedie ghestelt werde tot schuwen van verdere schandael ende confusie.’ In: L. 
GILLIODTS-VAN SEVEREN, Mémoriaux de Bruges : recueil de textes et analyses de documents inédits ou peu 
connus, concernant l’état social de cette ville, du quinzième au dix-neuvième siècle, pp. 207-208. 
301 Er wordt in dit akkoord niet gesproken over de andere bedelorden. 
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waren te doen, zoals deze van de broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van zeven smarten in de stad 

Brugge, mochten blijven organiseren. Voor andere processies moest men de toestemming vragen 

aan de bisschop, die op zijn beurt ook mocht optreden wanneer chaos of wanorde de processie zou 

kenmerken. Met betrekking tot het prediken en het horen van de biecht werd afgesproken dat, eens 

iemand toestemming had verkregen van de bisschop of van zijn voorgangers om dit te doen, men dit 

mocht blijven doen zonder telkens opnieuw een aanvraag hiertoe te moeten indienen bij De 

Quinckere of een onderzoek te moeten ondergaan of ze hiervoor wel geschikt waren. Zij die nog 

geen toestemming hadden verkregen moesten echter wel nog dergelijk onderzoek ondergaan. Tot 

slot was de bisschop ook gemachtigd om op zijn beslissing terug te komen en religieuzen hun 

volmacht om te prediken of de biecht te horen te ontnemen wanneer hij klachten tegen deze persoon 

had ontvangen. Het akkoord werd op 3 september 1636 door beide partijen ondertekend.302 

In het bronnenmateriaal vond ik nadat dit akkoord werd afgesloten geen klachten meer vanwege de 

religieuzen. Enkel de internuntius Stravius schrijft hier in zijn correspondentie met kardinaal 

Barberini nog over: 

Terwijl Stravius in Brugge was, deed de dood van de pastoor van Oostende, veroorzaakt door de 

pest zich voor, aangezien er geen enkele geestelijke was om de sacramenten toe te dienen aan de 

pestlijders vroeg de magistraat aan de bisschop om tijdelijk enkele kapucijnen of 

minderbroeders aan te stellen, die zichzelf spontaan hadden aangeboden, maar men kon deze 

toestemming niet verkrijgen. Twee dagen na zijn vertrek uit Brugge vernam Stravius dat in 

Oostende meer dan 80 personen gestorven waren zonder sacramenten. (…) De bisschop 

beweerde dat hij de bevolking liever liet leven en sterven zonder missen en zonder sacramenten, 

dan de bovengenoemde vaders toe te staan deze te voorzien.303 

Hieruit blijkt nog maar eens hoe koppig De Quinckere vasthield aan zijn overtuigingen en weigerde 

toegevingen te doen. Het akkoord dat de Humyn kon bereiken is één van de weinige keren dat de 

bisschop toch enigszins bereidt was tot een consensus te komen. De kapucijnen mochten dan wel, 

mits toestemming preken en de biecht horen, het toedienen van de laatste sacramenten in uiterste 

nood ging de bisschop dan weer veel te ver. Dat hij zichzelf op die manier nog meer in een hoekje 

duwde en het ongenoegen tegen zijn persoon hierdoor alleen maar toenam kon hem blijkbaar niet 

deren. 

4.2. De vrouwenkloosters  

Het Concilie van Trente betekende een keerpunt voor de vrouwelijke religieuzen. Een 

enclosure- beweging werd in gang gezet, waardoor religieuzen zich meer en meer dienden af te 

                                                           
302 ARB, Geheime Raad, nr. 1129. Voor de volledige transcriptie van het akkoord: zie bijlage pp. 109-110. 
303 W. BRULEZ, Correspondance de Richard Pauli-Stravius, p. 158. 
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zonderen van de buitenwereld in slotkloosters of begijnhoven. Bovendien kwam de nadruk opnieuw 

heel sterk te liggen op het kuisheidsideaal.304 Muren rond de kloosters werden een essentiële 

vereiste. Men was er van overtuigd dat omheiningen de plunderende soldaten, liederlijke mannen en 

vrienden des huizes ontmoedigden om de kloosters te betreden. Maar ze zouden de vrouwen ook 

beschermen tegen hun eigen lusten en bevestigden het idee dat een kuise, devote vrouw niet in de 

wereld rondhing.305  

In Brugge waren een zestal kloosters niet-exempt, wat wil zeggen dat ze waren onderworpen aan de 

jurisdictie van de bisschop: de augustinessen van Sint- Trudo, de karmelietessen van het klooster 

van Sion, de benedictinessen van de Sint-Godelieveabdij, de zusters Penitentinnen van het klooster 

van Bethanië, de zusters van het Sint-Janshospitaal en ten slotte de zusters van het hospitaal van de 

Onze-Lieve-Vrouw van de Potterie (zal verder in de tekst worden aangeduid als hospitaal de 

Potterie). Al deze vrouwen leefden volgens de regel van Sint-Augustinus, maar uit de visitaties en 

vermaningen van de bisschop blijkt dat het gedrag van sommige zusters toch wat te wensen over 

liet.306  

  

                                                           
304 G. ZARRI, “Female sanctity, 1500-1660.” In: PO-CHIA HSIA (R.), ed. The Cambridge history of Christianity. 
Volume 6: reform and expansion (1500-1660), Cambridge, Cambridge University Press, 2007, pp. 180-200 en 
A.-L. VAN BRAENE, Hoorcollege cultuurgeschiedenis. Les 8: Sacraal vs. Profaan: het vroegmoderne 
katholicisme. Gent, Universiteit Gent, Academiejaar 2011-2012 
305 E. PUT en C. HARLINE, Verloren schapen, schurftige herders, pp. 163-164. 
306 Gebaseerd op de relatio ad limina, bijlage pp. 98-101 en M.Cloet, Karel-Filips de Rodoan, pp. 189-191. 
Volgens M. Cloet waren ook de zwarte zusters aan de jurisdictie van de bisschop onderworpen. De Quinckere 
zegt hier in zijn relatio echter over: visitari et reformari non facile possunt (Bijlage p. 99). In de Acta wordt 
ook heel weinig informatie gegeven over dit klooster, ik heb ze daarom niet bij de niet-exempte klooster 
ondergebracht. 



IV. De geestelijkheid 
 

77 

 

 

Datum Klooster Register (AE) folionummer 
12 augustus 1630 Hospitaal Sint-Jan XVI 10r 

14 september 1630 Klooster van Sion: 
Karmelietessen 

XVI 15v 

4 december 1630 Klooster van Sion: 
Karmelietessen 

XVI 31r 

1 april 1631 Klooster van Bethanië: 
Penitentinnen 

XVI 67r 

5 september 1631 Klooster van Bethanië: 
Penitentinnen  

XVI 104r 

3 oktober 1631 Klooster van Bethanië: 
Penitentinnen 

XVI 107v 

30 april 1632 Klooster van de 
Annuntiaten 

XVI 141v-142r 

28 juli 1633 Hospitaal de Potterie XVI 249r-v 

3 november 1633 Klooster van Bethanië: 
Penitentinnen 

XVI 270r-v 

26 juni 1634 Sint-Godelieve: 
Benedictinessen  

XVII 46v 

Tabel 3: overzicht van de visitaties door bisschop De Quinckere aan de (niet-exempte) vrouwenkloosters van Brugge. 
Bron: BAB, Acta Episcopatus 

Bovenstaande tabel toont aan hoeveel keer De Quinckere de niet-exempte vrouwenkloosters 

tijdens zijn episcopaat heeft bezocht. Een bisschop had het recht aan alle niet-exempte kloosters in 

zijn diocees regelmatig een bezoek te brengen.307 Vaak gebeurde de visitatie aan een klooster als 

volgt: de bisschop liet in de eerste plaats aan de religieuzen weten dat hij het klooster zou bezoeken. 

Op de dag van zijn bezoek werd hij met een kleine ceremonie ontvangen, visiteerde hij het klooster 

en deed hij enkele interviews. Vaak ging zijn vertrek ook gepaard met een kleine ceremonie en 

verzond hij achteraf zijn rapport aan de kloosterzusters.308 Deze vrij eenzijdige manier van werken 

en het vaak strenge oordeel van De Quinckere over het leven van de vrouwen maakten echter op 

enkele kloosters bijzonder weinig indruk.  

Als reden van zijn bezoek gaf Servaas De Quinckere meestal aan dat hij de voorschriften van 

het Concilie van Trente volgde en graag een controle wilde uitoefenen op de clausuur van het 

klooster of hij visiteerde na klachten dat de regels en statuten door de bewoonsters niet naar behoren 

werden gevolgd. Het wordt opnieuw snel duidelijk dat De Quinckere zich ook hier maar weinig de 

moeite heeft getroost om zich persoonlijk naar de vrouwenkloosters in Brugge te begeven. Pas in 

laatste instantie visiteerde hij het klooster. Net zoals bij de visitaties aan de parochies heeft de 

bisschop ook hier één maal, aan de hospitaalzuster van Sint-Jan, laten weten dat hij gewoon geen tijd 

                                                           
307 H. CRAIG EN E. PUT, “A bishop in the cloisters: the visitations of Mathias Hovius (Malines, 1596-1620).” 
In: Sixteenth Century Journal, 22(1991), 4, p. 616.  
308 H. CRAIG EN E. PUT, “A bishop in the cloisters.” p. 617. 
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had om hun hospitaal te visiteren. De Quinckere schreef op 10 mei 1631 dat de menichvuldicheyt 

van zyn iegenwoordighe affairen hem niet toe en laeten alhier visitatie te houden. Hij stuurde de 

zusters wel een korte lijst met een aantal regels waarnaar ze zich dienden te schikken.309 Het viel mij 

ook op dat er, opnieuw vooral in de eerste jaren van zijn episcopaat, heel wat vermaningen en 

ordonnanties vanwege de bisschop naar de religieuzen werden gestuurd. Pas wanneer hij merkte dat 

de vrouwen hier geen gehoor aan gaven ging hij persoonlijk langs. Dat hij ook hiermee vaak niet 

echt indruk maakte op de kloosterzusters blijkt uit het feit dat hij vaak meerdere keren diende terug 

te keren, zoals bij de Penitentinnen en de Karmelietessen, om de religieuzen te vermanen over hun 

gedrag. Uit zijn relatio ad limina, waarin hij het grootste deel van zijn verslag wijdde aan de 

reguliere clerus, blijkt dat De Quinckere zich echter mateloos ergerde aan het niet naleven van de 

regel of de clausuur in de verschillende Brugse vrouwenkloosters.310  

Tijdens de weinige bezoeken die De Quinckere heeft uitgevoerd, werd hij steeds vergezeld van 

een aantal geestelijken. Het aantal en de personen varieerden hierbij. Enkel Johannes Beltram, 

kanunnik en penitenciër van Sint-Donaas, wordt regelmatig vermeld. Ook Bernard Van Thienen, 

secretaris van de bisschop, bleek een vaste waarde tijdens de bezoeken. Verder zijn de verslagen in 

de Acta vaak heel erg beknopt. Meestal wordt enkel vermeld wanneer en rond hoe laat de bisschop 

zich naar het klooster had begeven, wie hem vergezelde en waarom hij de religieuzen een bezoek 

bracht. Desondanks kunnen we ons toch, via andere vermeldingen in de Acta een beeld scheppen 

van hoe de verhouding was tussen de bisschop en een aantal van de niet-exempte vrouwenkloosters. 

In het hospitaal de Potterie was een zekere zuster Mayken Noret een doorn in het oog van de 

bisschop. In de Acta schrijft De Quinckere dat zij weinig berouw toonde voor haer leelicke faute, 

door de welcke het voorschreven Godtshuys gheblameert, ende de ghehele stadt van Brugghe in 

beroerte ghestelt is. Hierdoor verbood hij haar op 26 april 1632 de kerk van het hospitaal en de 

sacristie nog te betreden wanneer er volk aanwezig was.311 Twee dagen later schrijft de bisschop 

opnieuw een ordonnantie naar het hospitaal waarin hij zuster Noret verbiedt de komende zes 

maanden het klooster te verlaten zonder toestemming van de bisschop. Hij had bovendien horen 

zeggen dat rondtrekkende priesters vaak in het hospitaal de mis vierden. Zoals reeds vermeld was dit 

door De Quinckere ten zeerste verboden en beveelt hij de overste van het hospitaal enkel nog de 

priesters van het bisdom de mis in de Potterie te laten zingen.312 Een zestal maanden later, op 17 

november 1632, had De Quinckere opnieuw diversis querelis gehoord over het gedrag van Mayken 

                                                           
309 AE XVI, f. 75r: de regels hadden betrekking op het geldbezit van de zusters en wanneer en met wie men het 
hospitaal mocht verlaten. 
310 Zie bijlage, pp. 98-101. 
311 AE XVI, f. 140r-v In zijn relatio ad limina zegt Servaas dat zilver en juwelen werden gestolen uit de 
sacristie, vermoedelijk was het Mayken Noret die zich hier schuldig aan had gemaakt samen met een 
medezuster Tanneken Pauwels (cf. infra): bijlage p. 100. 
312 AE XVI, f. 141r 
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Noret, die haar medezusters regelmatig zou lastigvallen, zich onverdraagzaam opstelde en 

ongehoorzaam was aan haar oversten. De bisschop verbood haar opnieuw nog in de kerk of de 

sacristie te komen, nu voor een periode van negen maanden, om haer met Godt te vereenighen ende 

haer leven te beteren.313 Pas op 28 juli 1633 zal de bisschop het hospitaal de Potterie visiteren omdat 

bleek dat ook de andere zusters t’geestelick leven ende t’onderhoudt vande regule van St Augustyn, 

ende statuyten van t’hospitael vande Potterye niet wel onderhouden. De hospitaalzusters ontvingen 

hiervoor ook een vermaning.314   

Een ander dispuut tussen de bisschop en de hospitaalzusters betrof het celebreren van den 

goddelicken dienst. In de herfst van 1634 verbood bisschop De Quinckere aan de paters Augustijnen 

om nog langer de mis te celebreren in het hospitaal, hoewel ze dit al enige tijd gewoon waren te 

doen.315 Na klachten van de zusters over het feit dat ze niemand meer hadden die bij hen de mis 

kwam vieren, werd ook de stad Brugge in het conflict verwikkeld. Na onderhandelingen tussen de 

bisschop en het stadsbestuur, werd de heer Jan de Ruuscher, priester en kapelaan van de Sint-

Jacobskerk, door de stad naar voor geschoven als nieuwe pastoor van het hospitaal.316 Enkele 

schepenen trokken hiervoor op 7 oktober 1634 naar het bisschoppelijk paleis, waar ze echter 

allesbehalve hartelijk werden ontvangen. Servaas De Quinckere liet via zijn secretaris, Bernard van 

Thienen, aan de schepenen weten dat hij belet was, sonder meren.317 De houding van de bisschop 

beviel de paters Augustijnen allesbehalve die hierover een klacht indienden bij de aartsbisschop van 

Mechelen.318 Ook de hospitaalzusters waren niet te spreken over de gang van zaken en beklaagden 

zich hierover opnieuw bij de schepenen van de stad. De vrauwe prieuse van de Potterie verstuurde 

eind oktober naar de bisschop een verzoek om zo snel mogelijk een nieuwe pastoor aan te stellen 

omme aldaer te celebreren een Goddelicken dienst, ende aende Religieusen ende oude vraukens 

t’administreren de heylighe Sacramenten.319 De Quinckere antwoordde haar dat hij hier enkel voor 

zou zorgen indien Tanneken Pauwels (de kosterin van het hospitaal320) en Mayken Noret, twee 

zusters over wiens gedrag Servaas niet te spreken was, uit de kerk en uit de sacristie zouden 

blijven.321 Twee maanden en twee bezoeken van de bisschop later werd het verbod door Tanneken 

Pauwels nog steeds met de voeten getreden en weigerde De Quinckere de benoeming van Jan de 

                                                           
313 AE XVI, f. 194r-v 

314 AE XVI, f. 249r-v 

315 SAB, 118 resolutieboeken stad Brugge: 1632-1641, f. 102r 
316 SAB, 118 resolutieboeken stad Brugge, f. 102r-v 
317 SAB, 118 resolutieboeken stad Brugge, f. 102v 
318 SAB, 118 resolutieboeken stad Brugge, f. 102v 
319 AE XVII, f. 75r 
320 De koster was belast met de zorg voor de liturgische gewaden, het onderhoud van de kerk en de bediening 
van de priester in de sacristie. In: J.B. KORS, Encyclopaedisch kerkelijk woordenboek, kol. 534. 
321 AE XVII, f. 75r 
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Ruuscher tot nieuwe pastoor van de Potterie te bevestigen.322 Het stadsbestuur van Brugge wou zo 

snel mogelijk een einde brengen aan heel het conflict en verbood Tanneken Pauwels in januari 1635 

om nog langer de functie van koster uit te oefenen.323 Hiermee hadden de zusters echter nog steeds 

gaan pastoor en moest nog een oplossing worden gevonden voor Mayken Noret. Pas in september 

1635 lieten de stad Brugge en de bisschop zich door de Grote Raad van Mechelen veroordelen tot 

het naleven van een akkoord (condemnation voluntaire324) die ook aan deze twee problemen een 

einde zou maken. Servaas De Quinckere werd verplicht binnen de veertien dagen een pastoor aan te 

stellen die zou instaan voor de zielszorg van de zusters en Mayken Noret werd ook door de Grote 

Raad van Mechelen de toegang ontzegd tot de kerk en de sacristie.325 Op 3 oktober 1635 werd Jan de 

Ruuscher dan eindelijk door de bisschop benoemd tot pastoor van het hospitaal.326 

Ook de penitentinnen uit het klooster van Bethanië werden geregeld door de bisschop op de 

vingers getikt. Op 3 augustus 1630 ergerde De Quinckere zich aan het scandaleus gheruchte ende 

ghekyf door enkele zusters uit het klooster.327 Op 12 september 1612 stuurde de bisschop opnieuw 

een vermaning. Er moest voor Servaas maar eens een einde komen aan hun onderling geruzie, 

hetgeen volgens hem misdadiger was dan de overspelen, diveryen ende moorderyen vande weerlicke 

persoons.328 Hij verplichte hen vanaf dan absolute stilte te respecteren in het klooster. Bovendien 

mochten de kloosterzusters voortaan geen brieven meer schrijven of boodschappen overbrengen aan 

de buitenwereld zonder toestemming van hun overste.329 Tussen 1631 en 1633 zal De Quinckere het 

klooster van Bethanië vier maal visiteren om te controleren of de regel en de statuten correct werden 

nageleefd. Dat dit echter tevergeefs was blijkt uit de waarschuwingen die telkens volgden op de 

visitatie aan het adres van enkele religieuzen over het naleven van de regel. 

Bij de karmelietessen in het klooster van Sion namen de religieuzen het niet al te nauw met 

de regels van het pauselijk slot. De mater [= overste] van het klooster weigerde de bisschop toe te 

laten in het klooster om een controle uit te oefenen op het naleven van de clausuur. Nadat hij had 

gedreigd met excommunicatie, kon De Quinckere op 14 september 1630 dan toch een bezoek 

                                                           
322 De bisschop had zich op 5 en 12 december 1634 naar het klooster begeven om er met Mayken Noret, 
Tanneken Pauwels en de overste te spreken over de problemen. Aangezien we hier niet echt kunnen spreken 
van een visitatie aan het hospitaal De Potterie en de bisschop met de andere hospitaalzusters toen geen contact 
heeft gehad, heb ik deze niet in de tabel opgenomen: AE XVII f. 89v 

323 SAB, 118 resolutieboeken stad Brugge: 1632-1641, f. 114v 

324 AE XVII 147r-v en R. VERMEIR, Historische praktijk 2, heuristiek Vroegmoderne tijd. Academiejaar 2010-
2011, p. 42. Voor men naar de Raad van State stapte was er ook reeds een proces geweest voor de Raad van 
Vlaanderen, ik heb dit proces niet kunnen terugvinden: Bijlage, p. 101. 
325 AE XVII, f. 147r 

326 AE XVII, f. 148v 

327 AE XVI, f. 8v 
328 AE XVI, f. 14v en 15r 
329 AE XVI, f. 14v en 15r 
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uitoefenen voor de examinatie op t’onderhouden van tcloosteren slot.330 Exact drie maanden later 

bracht de bisschop om dezelfde reden opnieuw een bezoek aan de karmelietessen waarna hij hen, 

wegens het nog steeds niet naleven van de clausuur, een ordonnantie verzond. Hierin werden zij 

verzocht om de vensters in hun cellen volledig dicht te metsen omdat ze uutsicht hebbende op de 

baracken daer de soldaeten in syn gelogiert en werd, Joos Van Assche, de pastoor van het klooster 

uit zijn functie ontslaan omdat hij er niet in slaagde de religieuzen te laten gehoorzamen.331 

De Begijntjes van het Brugse begijnhof Ten Wijngaerde namen een speciale plaats in tussen 

de verschillende vrouwenkloosters. Begijnen waren semireligieuze vrouwen die slechts tijdelijke 

geloften van kuisheid en gehoorzaamheid aflegden. Zij konden op ieder moment het begijnhof 

verlaten om bijvoorbeeld toch te kiezen voor de huwelijkse staat. De begijnen legden geen gelofte 

van armoede af, waardoor heel wat van deze vrouwen in een eigen huis op het begijnhof woonden. 

Bovendien had ook ieder begijnhof zijn eigen regel waarnaar de vrouwen zich dienden te 

schikken.332 Ondanks het feit dat het begijnhof onttrokken was aan de jurisdictie van de bisschop 

kwam hij enkele keren met de Grootjuffer en de pastoor (de heer Valentijn Jordaens) van Ten 

Wijngaerde in aanvaring. Een eerste discussie ontstond nadat De Quinckere van de pastoor en de 

Grootjuffer had geëist dat zij binnen de 24 uur aan hem een  schriftelick verclaers vande naemen, 

qualiteyten, tydt van woonste binnen den wyngaert, ende de contracten ghemaeckt op huere 

admissie afgaven.333 Valentijn Jordaens weigerde dit echter te doen en noemde het verzoek van de 

bisschop ongehoord.334 Wanneer in 1636 een nieuwe priester moest worden aangesteld voor het 

begijnhof deed De Quinckere opnieuw heel moeilijk en weigerde hij Petrus Vyeschier te benoemen. 

Deze beklaagde zich hierover bij Syne Conincklycke Majesteit en bij de aartsbisschop van Mechelen. 

Die laatste heeft uiteindelijk iemand anders de volmacht moeten geven om de nieuwe pastoor van 

het begijnhof te benoemen.335  

Bij dit overzicht wordt ons al snel duidelijk dat het gedrag in de Brugse vrouwenkloosters soms 

nog te wensen overliet. Enerzijds spande De Quinckere zich in de eerste jaren van zijn episcopaat 

actief in om een einde te maken aan de wantoestanden bij de zusters. Het is echter jammer dat we 

opnieuw enkel van de eerste jaren van zijn episcopaat gegevens voorhanden hebben die ons iets 

kunnen vertellen over de verhouding tussen de bisschop en de religieuzen. Vermoedelijk liggen 

hiervoor dezelfde redenen aan de basis als bij de bisschoppelijke visitaties aan de parochies: zijn 

fysieke en mentale ongesteldheid, de oorlogssituatie en zijn drukke agenda hielden de bisschop in 

                                                           
330 AE XVI, f. 13r 

331 AE XVI, f. 70r-v 

332 Bijlage p. 102 
333 AE XVII, f. 81v 

334 AE XVII, f. 85r-v 

335 BAB, B 256: de transcriptie van de brief, waarin de heer Vyesscher zich beklaagt over het gedrag en het 
moeilijke karakter van de bisschop heb ik in bijlage geplaatst: pp. 111-112. 
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zijn bisschoppelijk paleis, eerder dan actief de straat op te trekken en toe te zien of de 

contrareformatorische idealen ook bij de vrouwelijke regulieren werden nageleefd. Anderzijds 

hebben we ook hier opnieuw kennis kunnen maken met een bisschop die te allen tijde zijn eigen wil 

wou doordrukken en hiervoor tot het uiterste ging (zie onder andere de langdurige discussie met 

betrekking tot het hospitaal de Potterie). 

5. Besluit: de moeizame verhouding tussen De Quinckere en de 

Brugse geestelijkheid 

Uit bovenstaande bespreking blijkt dat de bisschop er, vooral tussen de periode 1630-1636, een 

heel moeizame relatie op nahield met de geestelijkheid van zijn bisdom. Enerzijds stelde De 

Quinckere hoge eisen aan zijn parochiepriesters die er een onberispelijke levenswandel op moesten 

nahouden. Anderzijds zullen de beschuldigingen aan het adres van de bisschop over zijn 

persoonlijke, morele leven het gezag en de geloofwaardigheid van Servaas ongetwijfeld hebben 

aangetast, wat zijn leiderspositie allesbehalve ten goede kwam. De Quinckere wilde in de eerste 

plaats zijn wil doordrukken en liet weinig ruimte voor dialoog met de geestelijken in zijn bisdom. 

Dat deze harde aanpak meer nadelen dan voordelen met zich meebracht blijkt vooral wanneer De 

Quinckere een geschikt persoon tracht te vinden om in zijn plaats de relatio ad limina uit te voeren 

en zich beklaagt over de vijandigheden die gericht waren aan zijn persoon. Hij schrijft op 9 oktober 

1633 aan zijn advocaat, de heer Adriaenssens: 

Alzoo den tyt naeckt van imandt ad limina te senden, ende dat ick dan ghelyckx meer ende meer 

dongetrouwicheyt vande gheestelycke alhier gewaer werde, hebbe naerder gepeyst op tgene, u.l. 

my schreef van daertoe te gebruycken een Religieus, maer vinde inde vier ordres enen groote 

ongetrouwicheyt.336 

De Quinckere heeft uiteindelijk de toestemming moeten vragen aan Rome om zijn relatio met 

een jaar uit stellen337 en heeft hiervoor de hulp moeten inroepen van een zeker Jan Catulle, kannunik 

van de Collegiale Onze-Lieve-Vrouwekerk van Condé, gelegen in het noorden van Frankrijk.338 

Servaas De Quinckere voelde dat het ongenoegen tegen zijn persoon en tegen zijn manier van 

werken toenam, hierdoor liet hij zich omringen door enkele vertrouwelingen, die hij vaak meerdere 

functies tegelijk gaf. Het feit dat hij slechts in zo weinig mensen vertrouwen kon stellen toont 

opnieuw aan hoe veeleisend De Quinckere was tegenover zijn medewerkers, maar ook hoe 

achterdochtig en argwanend Servaas werd door deze vijandige omgeving.  

                                                           
336 Reeds getranscribeerd in E. FEYS, De geestelijkheid in de Vlaamse volksvertegenwoordiging (1596-1648), 
p. 53. Een kopie van de originele brief is te vinden in het BAB, B. 256. 
337 Zie bijlage, p. 97. 
338 BAB, B. 185, farde 9: minuut van een zelfgeschreven brief door De Quinckere aan Jan Catulle 
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Put en Harline wezen er terecht op dat het succes van de hervorming stond of viel met de 

bereidheid van verschillende partijen om compromissen te sluiten. Een bisschop had de macht om 

bepaalde beslissingen door te voeren op de manier waarop hij dat zelf wilde, maar de koppigheid en 

het vasthouden aan bepaalde tradities door de andere partijen zorgden ervoor dat hier vaak verzet 

tegen kwam.339 Uit de casus De Quinckere kan hier alvast worden besloten dat beslissingen niet 

zomaar eenvoudigweg konden worden opgelegd door de top en vervolgens werden uitgevoerd aan 

de basis. Een geven en nemen van de bisschop had hoogst waarschijnlijk tot veel meer resultaat en 

minder vijandigheid en opstandigheid tegen zijn persoon geleid, vooral tijdens de eerste vijf jaar van 

zijn episcopaat. Opvallend zijn de succesvolle tussenkomsten van Claude de Humyn die in enkele 

geschillen erin slaagde om de bisschop te verleiden tot een compromis. Waarschijnlijk was de 

Humyn een figuur waar Servaas een zeker respect voor had en waar hij het goed mee kon vinden, 

aangezien geen enkele andere persoon er in slaagde De Quinckere aan de onderhandelingstafel te 

brengen. We zien dan ook, mede dankzij de bemiddelingen van de Humyn, dat de rust vanaf 

september 1636 terugkeert en de bisschop er een veel minder strijdvaardige houding op nahoudt. 

Hoewel dit laatste ook te wijten kan zijn aan de steeds slechter wordende gezondheid van De 

Quinckere.

                                                           
339 H. CRAIG EN E. PUT, “A bishop in the cloisters.” In: Sixteenth century Journal, 22(1991), 4, p. 611. 
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OVERDRAGEN VAN DE EPISCOPALE 

MACHT EN OVERLIJDEN 

We hebben reeds meerdere malen opgemerkt dat Servaas vaak klaagde over zijn pijnlijke 

lichaam waardoor hij enkele van zijn functies niet naar behoren kon uitoefenen. Tussen 1630 en 

1635 leek hij nog heel wat moeite te doen zijn rol als bisschop zo actief mogelijk in te vullen. 

Getuige hiervan zijn de registers XVI en XVII van de Acta Episcopatus waarin enorm veel 

beslissingen en activiteiten van De Quinckere werden neergeschreven. Vanaf 1636 verminderen 

deze activiteiten aanzienlijk en ook de twee volgende registers van de Acta zijn heel wat minder 

omvangrijk. Bovendien hebben we kunnen merken hoe het strijdvaardige en koppige karakter van de 

bisschop verzwakte en vanaf 1636 plaats ging maken voor compromissen met de geestelijken van 

zijn bisdom. Voor Stravius was de meer passieve houding van Servaas De Quinckere te wijden aan 

verdriet voor het overlijden van zijn dienstmeid: Sinds de dood van Anne De Latere trekt hij zich 

terug in zijn huis schreef Stravius op 6 september 1636.340 Het 

blijft hier echter een vraagteken of  inderdaad het 

liefdesverdriet aan de oorzaak ligt van het beperkt aantal 

activiteiten die de bisschop nog uitvoerde na 1636. Misschien 

was het zijn fysieke gezondheid die gewoon niet langer toeliet 

dat de bisschop zijn taken naar behoren kon uitvoeren en was 

hij te uitgeput om, zoals in de eerste vijf jaar van zijn 

episcopaat, heel actief op te treden tegen alles wat hem niet 

zinde. 

Een tweetal weken voor zijn dood, op 16 februari 1639, 

zal Servaas De Quinckere zijn episcopale macht overdragen 

aan een temporalibus generalem et specialem vicarium, onder 

leiding van de deken van Sint-Donaas, Carolus Vanden 

Bosch (figuur 7).341 Waarschijnlijk voelde de bisschop zijn 

einde naderen en wilde hij in alle rust de laatste dagen van 

                                                           
340 W. BRULEZ, Correspondance de Richard Pauli-Stravius, p. 158. 
341 AE XIX, 28r-32v. 

Figuur 7: Carolus Vanden Bosch, deken van 
Sint-Donaas (1630-1651) en negende bisschop 
van Brugge (1651-1660). Lithografie door J.G. 
Canneel, 1849. 
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zijn leven doorbrengen.  

Servaas De Quinckere overleed op zaterdag 3 maart 1639. Het lichaam van de zevende 

bisschop van Brugge werd op 5 maart processiegewijs van het bisschoppelijk paleis naar de 

kathedrale kerk van Sint- Donaas gedragen. Daar vond de begrafenisplechtigheid plaats waarna De 

Quinckere vervolgens naar zijn laatste rustplaats werd gebracht, het klooster van Bethanië.342 

De dag waarop De Quinckere overleed zullen drie kanunniken van het Sint-Donaaskapittel, zijnde 

Carolus Vanden Bosch, Pieter de Blende (cantor) en Jan Beltram (penitenciër), de leiding van het 

bisdom voorlopig op zich nemen. Het zal echter geruime tijd duren alvorens een opvolger de 

bisschopszetel van het Brugse bisdom opnieuw zal betreden. Pas op 26 januari 1642 nam Nicolaas 

de Haudion het roer over van het vicariaat sede vacante.343

                                                           
342 L. GILLIODTS-VAN SEVEREN, Mémoriaux de Bruges, vol. 2, p. 214. Na de onderdrukking van het klooster 
van Bethanië in 1782 wordt het graf van De Quinckere overgeplaatst naar de kathedraal van Sint-Donaas, 
waar hij begraven lag tot aan de vernieling van de kerk op 14 oktober 1799: A.-C. DE SCHREVEL, “Servais de 
Quynckere” In: BN, vol XVIII, kol. 528. 
343 M. THERRY, De dekenij Roeselare, p. 58. 
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Figuur 8: Servaas De Quinckere. P. Wouters, tweede helft achttiende eeuw.  
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SLOTBESCHOUWING  

In deze studie naar het episcopaat van bisschop Servaas De Quinckere hebben we kennis 

kunnen maken met een complex figuur die tijdens zijn ambtstermijn vanuit verschillende hoeken 

regelmatig onder vuur is komen te liggen. Zijn verhouding met de wereldlijke en de geestelijke 

instanties verliep bijzonder moeizaam. Dit kan grotendeels worden toegeschreven aan de 

persoonlijkheid van De Quinckere, die we het best kunnen omschrijven als koppig, wantrouwig en 

vaak ook arrogant. Hoewel hij zich aan het begin van zijn ambtstermijn had voorgenomen een 

volledige hervorming van zijn diocees door te voeren volgens de principes van het Concilie van 

Trente, kan niet worden gezegd dat hij in dit opzet is geslaagd. In het begin van deze verhandeling 

heb ik mijzelf de vraag gesteld of De Quinckere voldeed aan de kwaliteiten die men van een 

bisschop verlangde sinds het Concilie van Trente en of hij zich inzette om de contrareformatorische 

idealen te vestigen en te verspreiden in zijn bisdom. Zijn negatieve ingesteldheid, passieve houding 

en moeizame relatie met de Brugse geestelijken, dwingen mij hier echter negatief op te antwoorden. 

De manier waarop Servaas De Quinckere invulling heeft gegeven aan zijn functie was anderzijds 

wel een mooie illustratie van het feit dat het bisschopsambt tijdens de vroegmoderne periode 

allesbehalve een saai routineambt hoefde te zijn  

In het eerste deel hebben we een blik geworpen op de sociale, politieke en religieuze situatie in 

het bisdom ten tijde van Servaas De Quinckere. We kunnen er niet omheen dat de bisschop een 

diocees erfde van zijn voorganger dat zich in een bijzondere slechte staat bevond. Een jaar nadat hij 

de bisschopszetel had betreden stonden de protestanten aan de poorten van de stad, klaar om het 

opnieuw met geweld in te nemen. Hoewel deze nachtmerrie kon worden afgewend, bleef de dreiging 

vanuit het noorden latent aanwezig en oefende ze een enorme druk uit op de inwoners van het 

bisdom en dus zeker ook op De Quinckere. Bovendien was de welvaart in het bisdom er voor en 

tijdens het episcopaat van Servaas allesbehalve op vooruitgegaan en kon de verspreiding van de 

pestepidemie in de stad en op het platteland maar moeilijk worden afgeremd. Servaas De Quinckere 

stond in 1630 dus voor een bijzonder moeilijke taak. 

In de periode voor zijn benoeming had De Quinckere reeds een schitterende kerkelijke carrière 

opgebouwd en dit ondanks zijn bescheiden afkomst. Als kanunnik van de kathedrale kerk van Sint-

Donaas oefende hij verschillende functies uit, waaronder deze van deken, aartspriester en 

penitenciër. In 1622 werd hij door de landvoogdes naar voor geschoven als nieuwe deken van Sint-

Donaas en in deze hoedanigheid zetelde De Quinckere als plaatsvervangende gedeputeerde in de 
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Staten van Vlaanderen. Bij het uitoefenen van deze functie konden we alvast kennismaken met 

enkele typerende karaktertrekken van Servaas, die tijdens zijn episcopaat nog duidelijker naar boven 

zouden komen. Zijn wens om de verkiezingsprocedure per classes door te voeren drijfde De 

Quinckere, ook na zijn benoeming als bisschop van Brugge, tot het uiterste en brachten hem in 

aanvaring met heel wat andere collega-gedeputeerden die zijn manier van werken allesbehalve 

konden appreciëren.  

Na zijn benoeming door Isabella in 1629 en de pauselijke bevestiging die hierop volgde in 

maart 1630, werd De Quinckere op 16 juni 1630 gewijd tot zevende bisschop van Brugge. In het 

hoofdstuk over de bisschoppelijke visitaties hebben we kunnen zien dat de bisschop bijzonder 

weinig ijver aan de dag legde om de verschillende parochies in zijn bisdom te visiteren. Volgens de 

gegevens die we voorhanden hebben, bezocht De Quinckere tijdens zijn negenjarige episcopaat 

amper vijftien parochies wat in fel contrast staat met enkele van zijn voorgangers die heel wat meer 

moeite deden om de Brugse parochies te visiteren. Desondanks werd De Quinckere enigszins op de 

hoogte gebracht van wat er zich in zijn bisdom afspeelde dankzij zijn medewerkers, die hij vanwege 

zijn achterdochtige karakter zorgvuldig uitkoos en met meerdere taken tegelijk belastte. Zowel de 

internuntius als de deken van Sint-Donaas waren echter niet overtuigd van deze manier van werken. 

Zij uitten felle kritiek op Servaas en noemden hem ongeschikt voor het bisschopsambt. Deze kritiek 

was ook grotendeels het gevolg van de bijzonder ongepaste verhouding tussen Servaas De 

Quinckere en zijn dienstmeid Anna De Latere. De geruchtenmolen hieromtrent draaiden in de eerste 

jaren van Servaas’ ambtstermijn op volle toeren en vanwege de landvoogdes en de internuntius 

werden meermaals pogingen ondernomen om, via de bemiddeling van de kapucijn Berardus van 

Gent, tot de bisschop door te dringen en hem ertoe aan te zetten Anna uit zijn huis te zetten. Ook 

Rome werd in 1634 op de hoogte gebracht van het schandaal, maar door de curie werd, op wat 

briefwisseling tussen internuntius Stravius en kardinaal Barberini na, zo goed als geen actie 

ondernomen tegen de bisschop. Anna De Latere had heel wat minder geluk. De aartsbisschop, het 

stadsbestuur van Brugge en de landvoogd zorgden er uiteindelijk voor dat de dienstmeid werd 

overgebracht naar de bisschoppelijke gevangenis van Gent, waar ze enkele maanden later overleed.  

Doorheen deze verhandeling hebben we vervolgens ook kennis kunnen maken met het zeer 

kordate en weinig tactvolle optreden van Servaas in scheefgegroeide situaties. Wanneer De 

Quinckere vond dat iets niet liep zoals het hoorde, aarzelde hij niet om drastische maatregelen te 

nemen, vaak zonder dat hier enige communicatie aan voorafging. In 1632 ontsloeg hij op staande 

voet alle werknemers van de Brugse officialiteit omwille van misbruiken door de lagere 

gerechtsdienaars en liet hij een nieuw reglement optekenen om dergelijke wantoestanden in de 

toekomst te vermijden. Vervolgens liet hij in datzelfde jaar het bisschoppelijke seminarie sluiten. In 

de eerste plaats vanwege de financiële moeilijkheden, maar zeker ook vanwege het ongepaste gedrag 

van de bursalen, iets waar hij de president van het seminarie, Christiaan Vanden Berghe, persoonlijk 
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verantwoordelijk voor achtte. Deze beslissing leidde tot een jarenlang steekspel tussen De Quinckere 

en het kathedrale kapittel van Sint-Donaas. Tot de bisschop in 1638 toch zijn slag thuis haalde en het 

seminarie voor lange tijd naar Leuven verhuisde. 

In het laatste deel hebben we kunnen zien dat de sluiting van het seminarie niet het enige 

twistpunt is geweest tussen de bisschop en de kanunniken van Sint-Donaas. Ook over het verlenen 

van de communie op witte donderdag was men het allesbehalve eens, wat opnieuw leidde tot een 

langdurige discussie tussen beide partijen. Gedurende zijn episcopaat eiste Servaas De Quinckere dat 

de parochies in zijn bisdom werden geleid door “goede herders” van onberispelijke naam en faam. 

Al wie niet voldeed aan de kwaliteiten die de bisschop voor ogen had, kwam vroeg of laat in 

aanraking met De Quinckere en werd op de vingers getikt. De bisschop trachtte bovendien ook een 

zekere controle uit te oefenen op de benoeming van priesters via het organiseren van concursus voor 

het invullen van een vacante pastoorsfunctie. Servaas De Quinckere was hierin vooruitstrevend, 

gezien nog geen enkele andere Brugse bisschop hem dit had voorgedaan en het ook nog even zou 

duren alvorens deze gewoonte zou ingeburgerd raken. Het is echter zeer verwonderlijk dat iemand 

die er zo op hamerde dat de geestelijkheid van zijn bisdom er een onberispelijke levenswandel op 

nahield, zelf niet helemaal onbesproken bleef. Bovendien bleken vele van zijn beschuldigingen aan 

het adres van de parochiepastoors enigszins overdreven. Hoewel hij zich in de eerste jaren van zijn 

episcopaat inspande om een einde te brengen aan de wantoestanden in de Brugse vrouwenkloosters, 

gaf hij dit al vrij snel op. Ook hier toonde hij zich bovendien weinig bereid om de kloosters op 

regelmatige basis te visiteren Tot slot leefde de bisschop ook met de bedelorden van Brugge enige 

tijd in onmin. 

Het was een bijzonder moeilijke opgave om de beweegredenen van een complexe 

persoonlijkeid als Servaas De Quinckere te achterhalen. Daarenboven was het bronnenmateriaal dat 

ik voor deze scriptie heb kunnen verzamelen te schaars om een duidelijk inzicht te kunnen 

verwerven in het denken en voelen van De Quinckere. Wel kunnen we, op basis van bovenstaand 

onderzoek, De Quinckere zeker en vast niet typeren als het prototype van de contrareformatorische 

bisschop. Hij sloot zich op achter de muren van zijn bisschoppelijk paleis, toonde zich weinig bereid 

om met de geestelijken van zijn bisdom in dialoog te treden en hield er een affaire met zijn 

dienstmeid op na. Dit alles tastte het gezag en de geloofwaardigheid van De Quinckere enorm aan, 

die echter verwachtte dat iedereen onmiddellijk uitvoerde wat hij van hen verwachtte. Zijn wil was 

wet, hij weigerde meestal enige toegevingen te doen en toonde zich weinig bereid om met andere 

partijen tot een consensus te komen. Zijn harde aanpak kon bij velen op bijzonder weinig begrip 

rekenen, wat zich vertaalde in een vijandige en opstandige houding tegenover zijn persoon. Deze 

verhandeling bevestigt alvast de gangbare opvatting in de historiografie dat beslissingen niet zomaar 

eenvoudigweg konden worden opgelegd door de top en vervolgens werden uitgevoerd aan de basis. 

De mate waarin Servaas De Quinckere als bisschop van Brugge iets kon opleggen aan de 
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geestelijken die onder hem stonden had dus zeker zijn grenzen. Persoonlijke verhoudingen speelden 

mee in het al dan niet succesvol optreden van een kerkelijke hoogwaardigheidsbekleder en een 

geven en nemen van de bisschop had hoogst waarschijnlijk tot veel meer resultaat en minder 

vijandigheid en opstandigheid tegen zijn persoon geleid. Pas in de laatste drie jaar van zijn 

episcopaat toonde De Quinckere zich welwillender, mede dankzij de tussenkomst van de heer 

Claude de Humyn, maar vooral vanwege zijn slechte gezondheid die hem steeds meer parten begon 

te spelen.  

In principe kan men over iedere bisschop uit de vroegmoderne periode een soortgelijke 

verhandeling schrijven. Een voorwaarde is uiteraard dat er voldoende bronnenmateriaal over de 

persoon aanwezig is. Gedurende dit onderzoek ben ik op enkele interessante bisschopsfiguren 

gestoten, zowel in als buiten het Brugse diocees, waar jammer genoeg nog geen grondig onderzoek 

naar werd verricht. In de eerste plaats denk ik hier aan de Mechelse aartsbisschop Jacobus Boonen 

(1621-1655), die we gedurende deze verhandeling regelmatig tegenkwamen, alsook aan de Gentse 

bisschop Antoon Triest, die in de historiografie vaak wordt aangeduid als het prototype van de 

contrareformatorische bisschop, hoewel een grondig onderzoek naar zijn episcopaat te Gent (1622-

1657) tot dusver ontbreekt. Een andere leemte in de historiografie waar ik in mijn onderzoek op ben 

gestoten, betreft het Sint-Donaskapittel van Brugge. De rol en de functie van het kapittel, alsook het 

dagelijks leven van de kanunniken tijdens de vroegmoderne periode in deze kathedrale kerk bleven 

tot op de dag van vandaag in de geschiedschrijving onderbelicht. 
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BIJLAGEN 

 

1. Relatio ad limina van bisschop Servaas De Quinckere 

Beatissime Pater, 

Episcopus Brugensis Sanctitatis tuae creatura pedibus eius advolutus exponit, pro sua in sedem 

Apostolicam observantia, se nihil prius in votis habere quam ut eiusdem constitutionibus 

obtemperet, Et ideo cum sub finem duodecimi quadriennii supplicaverit pro prorogatione unius anne 

ad faciendam dictam liminum visitationem, et medii tantum anni prorogationem obtinuerit, dicit 

sede statu ecclesiae suae nihil nisi triste et maeroris plenum posse scribere. Plaecebit enim suae 

Sanctitati pro cognitione miseri status huius dioecesis credere eam esse ex omni parte hostibus fidei 

ita circumcincta, ut per unicam portam e civitate egressius poteat ad terras eorum jurisdictionis, non 

quidem subdites, sed tamen excursibus eorum expositas; fuitque eorum hac estate anni 1634 tam 

extraordinaria saevitia (et quidem contra contractum per seculares incolas Episcopatus cum iis 

initum, de quieta pastorum sub districta terrarum iis obnoxiarum residentia mediante solutione 

conventi pro iis praetii) ut dictos pastores (saltem eos qui evadendi successum  non habuerunt) ex 

improviso adorti apprehenderint, et ligatos in diversas partes abduxerint et carceribus manciparint, 

nullo eis relicto tempore aut medio disponendi de sacramentis et sacramentalibus, Quae ne sacrilegis 

eorum manibus et iniuriis exposita remanerent, debuit orator per aliquos sacerdotes sub habitu laico, 

militari conductu stipatos, ad civitatem ex curare deferri, et modo etiam (pro dolor) manet illa pars 

Episcopatus octodecim aut viginti parochiarum, sine sacrificio, administratione sacramentorum et 

pabulo verbi Dei. 

Quibus promissis ut statum suae dioecesis orator exponat dicit eam a Septentione et una parte 

Orientes allui mari Oceano, a reliqua partis Orientes et meridie affimen esse Episcopatui Gandensi et 

ex aliqua parte Tornacensi, ab Occidente Episcopatui Iprensi, habere autem in longitudine XLI in 

latitudine vero circiter XXII milliaria Italica.  

Sunt in hac diocesi praeter civitatem Brugensem oppida maenibus et fossis cincta numero sex, 

Ostenda, Damma (quae parent Regi Catholico), Middelburgum (quod est neutrale), Slusa, 

Ardenburgum, Oostburgum et Isendicha, alia oppida quae licet non sint fossis cincta gaudent tamen 

privilegio clausorum oppidorum, Oudenburgum, Thoraltem, Ghistella, Rollarium, Blanckeberga, 

Houcka, Caprycka, Eeclonia, Bierfletum, praeter quae oppida sunt pagi circiter 114. 
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De Civitate Brugensi 

Civitas Brugensem habet circiter quatuor milliaria Italica in circuitu, sita quasi in meditullio 

dioecesis, sunt in ea praeter Cathedralem D. Donatiano Confessori et pontifici sacram, duae aliae 

Collegiatae Ecclesiae B. Mariae et Sti Salvatoris quae etiam sunt parochiales : Praeter quas sunt 

quinque Ecclesiae parochiales, Stae Walburgis, Sti Egidii, Sti Jacobi, Stae Annae et Stae Catarinae. 

Abbatiae 

Hirorum est intra civitatem una sti Bartholomei dicta Eechoutana ordinis Canonicorum Regularium 

Sti Augustini Ordinario subjecta, Est et altera B. Mariae Dunensis, a pauco tempore e dioecesi 

Iprensem auctoritate sedis Apostolicae in hanc civitatem translata quae exempta est et capitulo suo 

paret, in qua, quantum Oratori hactenus apparuit, religiosi regulariter vivunt. Extra civitatem medio 

circiter miliari est Abbatia Sti Andreae ordinis sti Benedicti subjecta Ordinario. Tertio miliari extra 

eandem civitatem in oppido Oudenburgensem est Abbatia Sti Petri Ordinis Sti Benedicti Ordinario 

subjecta, Abbas litibus addictus habet contra Oratorem sex aut septem processus quibus ei iam 

pluribus annis continue molestus est, tam in Curiis secularibus quae acclesiasticis. Visitavit eam 

orator in absentia Abbatis 13a Junii 1633, sed ordinationibus eius exhibita non fuit obedientia, 

imorecusante Oratore ad sacros ordines promovere monachos dissolutos, impetravit abbas ab 

illustrissimo Domino de la Gonissa dimissorias pro suis (recusante id eo tempore ob eandem 

rationem Oratore) monachis ad Sacros ordines promovendis. 

Hirorum sunt intra civitatem diversa monasteria ut Carthusianorum quos audit Orator in modestia 

vivere, Guillelmitarum qui multum dissolute vivunt, Quatuor Ordinum, Capucinorum et Societatis 

Jesu: in quorum commendationem (exeptis patribus Societatis) Oratur parum dicere potest. 

Obtinuerunt tempore Oratorus locum intra civitatem patres Carmelitae excalceati qui se servitio 

aegrorum qui epidemia laborant, sponte exposuerunt, et singulari in illo officio praestando diligentia 

plurimum se populo commendabilis reddunt. 

Sunt etiam intra civitatem fratres Cellitae qui professionem sub tribus votis monasticis sub regula B. 

Augustini emittunt. Capellam habent ab antiquo cum altari et repositorio Venerabilis Sacramenti, ubi 

etiam asservatur oleum infirmorum, vocaturque eorum praefectus, Pater, accipiunt hi a magistratu 

aliquam praestationem et utile est populo eorum ministerium quo aegris epidemia laborantibus 

subserviunt ; alioqui propter vitam illorum ebrietati addictam, et dissolutos mores, in quibus 

reformandis Orator cum archipresbyter, civitatis esset, non parum laboravit, nullo vel parvo fiuctu, 

eos e dioecesi amotos optaret. In eorum sacello fuit ab antiquo instituta sodalitas sub invocatione Sti 

Hieronimi in cuius favorem impetratae sunt ab anno 1631 Idil. April. A vestra Sanctitate diversae 

indulgentiae sub praetextu diversorum operum piorum quae per confratres dictae sodalitatis narrata 

sunt exerceri. Dictarum indulgentiarum publicationem Orator hactemus distulit quia propter 

periculum epidemiae sacellum praefatum tuto frequentari non potest. Putat antem Orator se obligari 
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suggerere suae Sti sibi particulatim constare (eo quod a viginti et amplius annis ratione 

Archipresbyteratus civitatem cura dicti conventus ei incubuerit) non alia esse exercitia dictorum 

sodalium (praeter missam quam in festo Sti Hieronimi solemniter decantari curant) nisi praepotandi 

in dicto conventu tum in festo Sti Hieronimi tum per annum quoties libuerit. 

Addit orator in dicto sodalitio vix esse aliquem alicuius notae virum aut a bona conversatione sua 

commendabilem, sed esse ut plurimum viles homines qui dissolute cum dissolutis fratribus vivunt. 

Quam ob causam dictam bullam sub sua potestate retinuit Orator, cum intentione suam Sanctitatem 

de dicta rei dispositione informandium et eius mandata super dictae bullae publicatione vel 

suppressione recipiendi et pro suo virili exequendi. 

Monialium monasteria in hac dioecesi sunt multa et diversa, nam in primis est abbatia Sti Trudonis 

Canonicarum regularium S. Augustini ordiniario subiecta, in qua reformanda Orator cum 

Archipresbiter esset. Sub Episcopis Brugensis 4° et 5° Rodoan et Triest multum laboravit, sed adhuc 

non servant ordinationes ipsis datas. Est etiam Abbatia Stae Godelevae monialum ordinis Sti Benedicti 

quae fundata fuit medio millario ab oppido Ghistellensi quarto et amplius civitate miliario, sed 

monasterio per haereticorum turbas destructo transierunt moniales ad civitatem, pro eius 

reformatione praedecessores Oratoris non parum laborarunt et cum efficase remedium reformationis 

fundandae non invenirent, instituerunt aliud monasterium eiusdem Ordinis quod novitiatum Stae 

Godelevae appellarunt cum consilio Illistrissimi  D. Nuncii Apostolici, qui tum in his partibus 

agebat, ubi religionis regula satis honeste servatur. 

Item est in civitate Brugensi alia Abbatia dicta Spermalia Ordinis Cisterciensis quae subest abbati 

Dunens exempto, in qua Orator intelligit satis moderatam eas ducere vitam secundum regulam dicti 

ordinis. 

Est et aliud monasterium Ordinario subiectum quod vulgo decitur Sarrepto ordinis Canonicarum 

regularum Sti Augustini cuius praefecta vocatur mater Priorissa in quo utcumque sed non plene 

servatur disciplina monastica. 

Est etiam monasterium dictum Bethania sub regula Sti Augustini et est paenitentium Ordinario 

subiectum in quo regula Sti Augustini et statuta ab ordinariis data utcumque servantur, in quo 

Joannes Vande Velde dum Archipresbyteri officio fungeretur magnarum fuit causa dissolutionum et 

alterationum, in quibus sed audis et reformandis Orator (qui illius conventus curam ad se recepit) 

indies laborat. 

Est praeterea conventus dictus Bethel, alias nigrarum sororum Ordinario subjectus quae 

professionem emittunt sub regula Sti Augustini et serviunt aegris etiam epidemia infectis, propter 

quod earum servitium, tuto adiri, visitari et reformari non facile possunt. 

Est etiam admissus intra civitatem brugensem, vacante sede ante Oratoris provisionem et 

consecrationem conventus virginum anglarum dictus Stae Monicae Ordinario subiectus quae satis 
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servant disciplinam monasticam sub regulari Sti Augustini et stricta clausura. De aliis monasteriis 

virginum non facile deduci non possunt quae dicenda sunt. 

Est monasterium Carthusianarum quae valde aedificative et secundum praescriptum regulae suae 

vivunt quantum Oratori apparet.  

Est Dominicanarum multidudine monialum et proventibus amplu, de quarum dispositione nihil 

singulare dicere potest Orator cum sit monasterium Ordini Subditum cui cum Ordinario suo non 

bene convenit. 

Est aliud Urbanistarum etiam proventibus dotatum in quo de clausura servanda cum ordine 

Recollectorum cui subsunt egit Orator, non secuto optato effectu, sicut etiam de monasterio 

Annunciatarum quod ab eodem Ordine regitur, de clausura non est satisfecto data. 

De alio conventu sub eodem Ordine grysearum dictarum in veteri sacco, ex quo monialum multis 

annis professam sine interventu Oratoris per se absolverunt ab Ordine, et cum Orator curasset eam 

apprehendi et carceri suo mancipari, tandem ad vitandos processus conventum est, ut ad 

Provincialem Gandavum mitteretur, eo illam ibi recepturo, prout factum est, quicum ea sic egit ut ad 

haereticos transfugerit et apud eos agat. 

Sunt et gryseae Ardenburgenses et conventus sororum Sti Spiritus qui sub eiusdem Ordinis 

gubernatione est. 

Est praeterea conventus Carmelitanarum non excalceatarum in quodum laborem et connatus 

Reverendissimi sui praedecessoris prosequi conatur Orator, diversis et gravissimis processibus in 

Concilio Privato et flandriae est impetitus. 

Est et alius conventus religiosarum eiusdem Ordinis excalceatarum quae pie et oedificatione vivunt 

quantum Orator deprehendit. 

Sunt insuper in eadem civitate quatuor hospitalia in quorum duobus altero de Potteria altero Sti 

Joannis nuncupatis ministerium praestari solitum est per sancti moniales per tria vota monastica Deo 

sub regula Sti Augustini et Ordinario cui obedientiam promittunt adstrictas, Bona dictorum 

hospitalium solent administrari per viros sub iisdem votis et regula Deo servientes sub obedientia 

quam promittebant non tantum Ordinario, verum etiam Priorissae sui quisque respective hospitalis ; 

in his duobus hospitalibus viri professi demortui sunt nullis aliis viris en eorum locum assumptis 

propter eorum dissolutam vitam, sed per magistratum et tutores saeculares instituitur saecularis 

receptor qui suae administrationis computum et rationem reddit Episcopo seu eius Commissario et 

deputatis magistratus. In priori horum hospitalium dicto de Potteria difficultas est Oratori cum 

magistratu propter iurisdictionem quam Orator more praedecessorum exercuit in monialibus 

visitandis et reformandis et legibus ferendis pro circumstantia locorum et temporum, et pro 

correctione morum prout convenire iudicaret : et quidem recenter anno 1632 negligentiam 

sacristanae illius temporis cuius culpa iocalia argentea et reliquiae quae populo exosculandae 

proponebantur furto ablata fuerunt, quam pro salutari paenitentia ab officio sacristiae amovit et intra 

claustra hospitalis pro tempore relegavit, leges tum etiam tulit quales ad decenter religiosarum 
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conversationem et saecularum dicti hospitalis ecclesiam atque Capellam Bonariae (in qua eius statua 

est notabilibus miraculis ab immemoriali tempore illustris) visitantium aedificationem pertinere 

indicavit : nempe ut de die dum ostia templi et capellae patent moniales sese absentent a dictis 

templo, capella et sacristia, ne frequentantium devotionem suis fabulis et colloquiis cum cuiusuis 

sexus hominibus indecore perturbarent, sed ante ostiorum apertionem sacristana pro tribus 

sacerdotibus ornamenta in sacristia prepararet quae per famulum hospitalis sacerdotibus venientibus 

subministrarentur, item de non admittendis ad celebrandum sacerdotibus extraneis, nisi qui ab 

oratore licentiam ad id inscriptis obtinuissent. Quae omnia dicto anno 1632 sic statuit Orator 

deputatis magistratus et secularibus tutoribus conseiis et propter culpae notoreitatem non 

contradicentibus ; qualem correctionem in aliam sacristanam dictas leges observare contemnentem 

amotionis pro triennio ab officio sacristiae, et humiliationem pro uno anno quoad unum locum (erat 

enim senio penultima) cum Orator anno 1633 statuisset opposuit se Magistratus et in Concilio 

provinciali flandriae contra Oratorem agere caepit interdicto in quo Concilio eorum intentione illis 

adiudicata, Orator provocavit ad magnum concilium ubi lis pendet indecisa. 

In altero etiam hospitali Sti Joannis secundo loco nominato cum seculares habeat tutores et 

superintentiam eiusdem magistratus, ordinationibus oratoris non defentur; in quo cum recipiantur 

maximo numeri aegri quibus religiosae subservient, non potest servari clausura et cum propterea 

castitatis earum singularis cura habenda sit, tamen ordinationes oratoris quoad poenitentas in 

deliquentes non mandantur executioni, ita ut in hoc (sicut et in hospitali de Potteria) propter 

magistratus seculares scandalosam oppositionem Orator defecta obedientae sibi debitae, parvam aut 

nullam autoritatem habeat neque officio suo pro reformatione fungi possit. In reliquis duobus e 

quattuor hospitalibus alterae Stae Madalenae in quo excipiuntui leprosi et hospitum exhibetur 

pauperibus et peregrinis viris ne sub dio de nocte agant, et in altero Sti Juliani in quo praeter simile 

hospitium pro viris, etiam in loco separato exercetur eadem hospitalitas in mulieres, et insuper 

aluntur aliquot furiosi quibus diligenter ministratur, intelligit orator tam viros quam matronas bene et 

laudabilier fungi officio suo. 

Est et alius locus religiosus in eadem civitate vulgo dictus Vinea alias Beguinagium ad quem se 

recipiunt virgines quae seculi huius voluptates et illecebras fugere cupiunt castitatum et obedientiam 

dumtaxat temporariam voventes quia locum quando eis placet deserere licet, habent propria bona et 

proprias etiam saltem aliquae domos intra septa numerus earum non est determinatus, persolvunt 

quotidie in choro divinum officium cum cantu et percipiunt tenues admodum distributiones : et licet 

quando eis placet in publicum prodeant, nihil tamen Orator intelligit de aliquarum incontinentia. 

De Scholis 

Praeter multas scholas in quibus seculares sive masculi sive puellae docentur legere, scribere, 

calculos ducere nummis et numeris, et puellae opera exercent muliebria adhibet, Orator diligentiam 

ut nec intra nec extra civitatem ullus id officii exerceat nisi auctoritate Ordinarii admissus et prius 
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praestito juramento professionis fidei, licet ea in parte lites ei fuerint sustinendae et conalium 

Provinciale Flandriae Oratori authoritatem hanc abjudicaverit, quo non abstante inhaeret Orator suo 

decreto. 

 Scholae intrae civitatem dominicales sunt tres in quibus dominicis et festis conveniunt puero et 

puellae qui diebus feriatis arte mechanica addiscenda vel exercenda se occupant, aut alio modo sibi 

victum quaerunt, hi in tribus distinctis capellis ante meridiem docentur gratis legere et scribere et 

ibidem continentur donec missam audierint ; post meridiem vero audiunt christianam quae a Patribus 

Societatis Jesu eis exponitur, ad sumptus ferendos dictarum scholarum magistratus contribuit annue 

48 scuta monetae Romanae, Reliquum Episcopus suppeditat. 

 Bron: BAB, B. 185, farde 9 
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2. Nieuw reglement voor het geestelijk hof van Brugge 

Myn eerweerste heere ende vader in gode Servatius bisschop van Brugghe considerende tzynder 

groot leetwesen datter groote inconvenienten ghesproten syn uut den dienst van diversche officieren 

van zyn Gheestelick hoff, die deur secrete appoinctementen, exactien ende iaeren prestatien, 

midtsgaders deur t’ nemen vande baeten tot heurlieder eyghen profyct, vele lieden hebben ten 

onghelycke beswaeret, ende cause gheweest, dat zy in zonden zonder achterdyncken hebben blyven 

levende ende dat alzoo de beterynghe van vele sonden is achter gebleven, ende de dienaers van zyn 

Gheestelick hoff voorseyt in disreputatie ende verachtynghe syn ghecommen. Begheerende zoo vele 

alst in hem is, de voorschreven inconvenienten te beteren, ende de vermelde compositien ende 

prestatien te beletten, heeft by maniere van provisye gheordonneert, zoo hy ordonneert midts desen, 

dat voortan sal ghevolcht worden t’naerschreven reglement.  

Inden eersten de promoteurs hueren officie bedienende op de conditien op de welcke zy 

aenghenomen syn, sullen vermoghen t’gheheel Bisdom duere actien in te stellen, ende vervolghen 

ieghens de misdoende tot weeren van alle schandaelen, ende ghelycken allomme de macht van 

huerlieden officien duer dit Bisdom exerceren.  

Voorts op datter tusschen diversche officiers gheen gheschil en ryse om eene ende de zelve boete, 

als van t’breken vande feestdaeghen ende dierghelycke, zoo sal de preferentie toestaen deghene die 

eerst aende ghecalaingierde ter presentie van twee ghetuyghen zyn calaingne wettelick sal 

gheinsinueert hebben. Maer in zaecken van swaerder ghewichte, als van heresie, blasphemie, 

overspel, etc. Indien daer questie valt van preventie onder d’officiers, het beleeden vande cause sal 

toestaen aende ghene die suffisante preparatoire informatien ter presentie van twee ghetuyghen eerst 

sal ghenomen hebben, uut crachte vande welcke sal commen naerden heesch vande zaecke eenighen 

dachvaert, ofte yedt anders gheordonneert worden. 

Ende in civile zaecken, als van defloratie, bekentenesse ofte alimentatie van t’kyndt, indien inde 

deductie vande zelve yedt beleeden wordt, daer op den promoteur soude meynen actie te commen 

fonderen tot laste vande belydende, indien een vande promoteurs zyn partye diendt, hem sal toestaen 

de zaecke vervolghen; maer indien gheen vande promoteurs inde civile cause d’een ofte d’ander 

partye en diendt, den heere officiael sal t’vervolghen vande zaecke mueghen committeren aenden 

promoteur diet hem sal believen. 

Alle ende elck vande officiers sullen in huerlieden ghewesten schuldich syn te dienen, ende 

obedieren aen elcken promoteur; en sullen oock niet mueghen eenich werck van huere officie 

verheysschenen relaes bedienen, dan uut crachten van acten, die van te vooren, behooren 

gheexpediert syn, ende en sullen niet mueghen hueren commissien met andere officiers 

vermanghelen. Als zy gheexecuteert sullen hebben de voorseyde acten relaes verheysschen, sullen 
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tzelve relaes inden dors moeten thuys schryven, eer het tyet wordt dat in rechte over te legghen, op 

peyne dat, indien als de zaecke sal uut gheroepen worden, zy t’relaes niet en commen overlegghen, 

het verbael relaes sal int registre op gheteeckendt worden, maer d’officiers defaillanten en sullen 

voor t’selve exploict niet profycteren.  

Indien d’officiers eenighe calaignien doen sonder last van yemandt vande promoteurs, sullen 

schuldich syn t’vervolch vande zelve zaecke aen te draeghen aenden promoteur die alsdan aldaer ter 

platse is, ende indien gheen promoteur in t’gheweste en is, sullen de calaingue overgheven aende 

ghene diet hemlieder by den heere officiael sal bevolen worden. 

De vacatien vande promoteurs ende andere officiers sullen betaelt worden duer het innecommen 

vande boeten, ende anderssins, indient noodt is, ter discretie van zyne eerweerst ende niet naer 

d’ordonnantie vande ghedruckte statuyten vande Gheestelicke hoven, ende indien ter oorzaecke 

vande insolventie vanden betrocken schade sal vallen, sullen hun oock met minderen loon te vreden 

houden, uutghenomen als zy ieghens aermen by zonderlynghe last van zyne eerweerst sullen 

procederen. 

Als d’officiers de boeten van yemandt ontfanghen, sullen schuldich syn aende betaelenden 

pertinente quictantie te gheven, met expressie vande cause, platse, ende tyet, op peyne dat, als zy de 

boeten anderssins sullen ontfanghen, sullen schuldich syn uut huerlieden eyghen goedt aenden heere 

zeghelaere vier dobbel te betaelen, ende onderworpen blyven arbitraire correctie. 

De voorschreven officiers ontfaen hebbende de boeten als vooren, sullen daer af terstondt de wete 

laeten aenden promoteur vande cause, ofte greffier, op datter tot t’vervolch vande zelve boeten 

gheen voerder proceduere en worde ghedaen, op peyne dat zy de costen vande voorder procedueren 

in huerlieden particulier sullen moeten betaelen. 

 

Insghelycx d’insetene van dit Bisdom die aen d’officiers de boeten sullen betaelen als vooren, sullen 

schuldich syn van henlieden pertinente quyctantie te nemen van huerlieden betaelynghe, op peyne 

dat, indien zy anders betaelen, zy sullen schuldich blyven anderwerf de zelve boete te betaelen. 

Wordt oock verboden aen alle officieren eenighe exactien, ofte iaerlicxsche prestatien van eenighe 

insetene van dit bisdom t’ontfanghen, op peyne van het zelve vier dobbele aenden heere zeghelaere 

te moeten betaelen ende bovendien van zyn officie afghestelt te worden. 

Tzelve wordt oock reciproquelick aen alle d’insetene van dit Bisdom verboden, te wetene eenighe 

exactien ofte iaerlicxsche prestatien aen eenighen dienaer van desen hove te betaelen, op peyne van 

exemplaire correctie. 

Alle t’welcke op dat het ter kennesse van een yeghelick comme, sal gheordonneert worden aen alle 

de dekens der christenhede van dit bisdom, dat zy t’zelve elck duer  de pasteurs van zyn district in 

elcke prochie doen publiceren, ende de zelve publicatien doen eenighe maenden lanck alle 

sondaeghe vernieuwenen, tot dat dit ter kennisse van een yeghelick sal ghecommen wesen. Elcken 
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officier van desen hove sal schuldich syn pertinente registre te houden van zulcx als hy in elck 

gheweste, daer hy ghesonden sal gheweest hebben, van officie weghe ghedaen heeft, daer in 

teeckenende dach ende date van elcke calaingne, dachvaert, ende executie, ende by wat promoteurs 

laste hy de zelve ghedaen heeft: welck registre hy sal schuldich syn over te legghen elcke reyse ter 

maenynghe vande overheyt, ende als hy naer een ander gheweste sal ghesonden worden, sal 

schuldich syn de copye van t’ghene hy ghedaen heeft int gheweste uut t’welcke hy scheedt, te 

leveren aende ghene die in t’zelve gheweste sal ghesonden worden. 

 

Den greffier van ons Gheestelick hoff sal metten eersten een nieu registre maecken, in twelcke 

gheschrevenen sullen worden met claere ende wel leselicke letteren alle acten van processen, die te 

desen hove beleedt worden, van welck registre elck feulliet sal met zyn ghetal gheteeckendt syn per 

facie, om bequaemelicker te vynden t’ghene men sal zoucken. Op t’eynde van welck registre sal 

gheschreven worden een tafele inhoudende de namen van alle de persoonen ieghens de welcke, ofte 

tusschen de welcke proces hier is hanghende. 

Aen welcken greffier oock niet en sal gheoorloft wesen tzy der zyden op de marge, tzy op t’opperste, 

ofte int onderste vande page beneden den text in t’zelve registre yedt te schryven. Maer als de 

deductie vande zaecke langhe valt, dan dat mense inde zelve zyde soude commen volschryven, sal 

renvoy teeckenen int onderste vande marge vande zelve zyde, daer by schryvenen t’ghetal vande 

ander zyde inde welcke de zaecke vervolcht wordt. Ende inde eerste bequaeme page, daer de zaecke 

sal vervolcht worden, sal hy boven stellen behouwelicke inscriptie vande namen ende toenamen 

vande colliganten. Sonder te mueghen inde middel van een zyde een ander cause beghinnnen: dan 

als t’beleedt van eenighe zaecke in ofte ontrent de middel van zyde eyndt, sal tzelve moeten met zyn 

handteecken besluyten. 

Daer sal oock ghemaeckt worden een registre secreet, van t’welcke oock elck facie van t’bladt met 

zyn ghetal gheteeckendt sal syn, in t’welcke beschreven sullen worden de secrete resolutien, ende 

ander zaecken, die aen partye niet en moeten ghecommuniceert worden; welck registre bewaert sal 

worden by den heere zeghelaere. 

Ende op dat de costen vande processen, die in dit hoff beleedt worden, voor de collitigenten niet te 

swaer en worden, salmen de salarissen op de naervolghende maniere ontfanghen. 

 

Int regardt vande dachvaerden. Aenden greffier voor t’expedieren vande letteren vande dachvaerdt 

III gr. daer in begrepen t’recht vande notule vande zelve dachvaerdt. Aenden heere officiael voor het 

parapheren vande zelve dachvaerdt II gr. Aenden heere zeghelaere II gr. Aenden IIII gr. Aenden 

bode vande Gheestelicken hove voor het doene vanden dachvaerdt binnen der stede VI gr. Buyten 

reysende, voor elcke myle gaens ende kerens VI gr. 

Welcke rechten oock sullen betaelt worden int regardt vande tweeden ende derden dachvaerdt, 

souder yedt voorder, zoo ter cause van het decreteren vande zelve dachvaerden, als anderssins te 



 

106 

 

moghen pretenderen. En sullen oock de zelve rechten niet hoogher betaelt worden int regardt vande 

andere dachvaerden moetende geschieden tot laste van ghetuyghen, commende ter informatie van 

partyen, omme te sien ende hooren sweren oorconden, ende andere dierghelycke, pendente lite. 

Voorts telcker reyse dheere doende by den heere officiael zyne diligentie tot t’instellen van eenighe 

zaecken partiele, sulden zelve heere officiael van zyn vacatien onfanghen XII gr. Den greffier 

voorghelycke vacatien VIII gr. Partye antwoordende op de zelve diligentien sullen de voornoemde 

heeren Officiael ende Greffier ontfanghen ghelycke rechten. 

Voort stellen van procureurs, ofte verbale procuratie ter feye ende borchtuchten sal den greffier voor 

elcke ghelycke acte ontfanghen III gr. 

Den heere officiael, ende greffier en sullen gheen rechten ontfanghen van partyen voldoende ter 

ordonnantie van te doen den eedt de calumnia, die in ingressu litis, ofte anderssins sommierelick 

gheschiedt (dan den greffier voorde notitie vanden zelve eedt ter feye te stellen, sal ontfanghen IIII 

gr.) Maer als zulcken eedt ghedaen moet worden by particuliere  

 

Antwoorde op ghearticuleerde positien daer mede gheoccupeerdt synde een huere, ofte daer ontrent, 

sullen elck ontfanghen XII gr. (ghelyck zy oock sullen ontfanghen in t’hooren ende afnemen vanden 

eedt vande oorconden) ende langher gheoccupeerdt synde dan een huere, sullen voor elcke huere 

ontfanghe XVI gr. 

Van sententien interlocutoire emanerenden vande gheinstitueerde zaecken by geschryfte tot 

duplycque incluys, sal den heere officiael voor elcke ontfanghen twyntich grooten, sonder meer. 

Voor elcke sententie definitive van zaecken gheinstitueerdt tot salvatien incluys, sal den heere 

officiael ontfanghen zes schellynghen, acht grooten; ende van ghelycke sententien ghegheven in 

zaecken beleedt tot duplycque, tzy by submissie, ofte anderssins, drye schellynghen, vier grooten. 

Den greffier en sal gheen diete vermueghen te heesschen als de procureurs van partyen t’zynen 

comptoire commen lichten, ofte brynghen eenighe acten, ghelyck oock de promoteurs ofte 

procureurs niet en sullen moghen te dien occasie eenighe diete doen overteeckenen, maer sal den 

heere officiael schuldich syn de zelve te rogeren, op peyne van onse indignatie. Sal oock den greffier 

alsser eenighe acte in rolle by partye ghediendt wordt, op de zelve moeten noteren, exhibita per 

M.M. tali die; ende alsser meer bewysen tsaemen bediendt worden, sal op d’eerste teeckenen als 

vooren, exhibita per etc. daer by voughende cum tot documentis, teeckenen de zelve per A.B.C. ende 

tsaemen voughende onder zyn casset ende sal op de rolle de indienynghe der zelver opteeckenen met 

goeden bescheede.  

Int survieren vande processen sal den greffier ontfanghen voor de notitie ter feye te stellen van elcke 

verbale procedure, ende indienen van elcke schryfture vier grooten. Ende op eenen dynchedach den 

heere ende Sre. Hebbende ghedaen verbael hint inde, sal int survieren voor de selve procedueren te 

insereren inden inventaris, onfanghen acht grooten, ende vande dilayen ofte dieten gheteeckendt 

wordende pendente lite, tot laste vande partyen, en sal int survieren daer vooren niet profycteren. 
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Int lichten vande bewysen uut de greffie, zoo in civile zaecken, als in causis oficii, die betaelt 

worden, sal den greffier onder op den voet der zelver stellen, solutum pertalem zoo vele, om daer op 

regardt ghenomen te worden inde tauxatie vande costen. Ende op de copyen vande gheregistreerde 

sententien, ofte acten als die gelicht worden, sal hy teeckenen numerum facili inde welcke die int 

registre beschreven staen, zoo hy oock, als hy expediert de notulen van een zaecke ter definitive 

ghedisponeert, sal moeten ad longum extenderen zoo zy int registre staen, alle interlocutoiren in 

rechte ghepronuncieert, aenteeckenende het bladt daer die te vynden syn in registro sententiarum. 

Voor de cleene causen ofte calaingien sal een bysonder registre ghemaeckt worden, van t’welcke 

elcke zyde, ofte facie met zyn ghetal sal gheteeckendt syn. In dit registre sal de deductie vande 

calainguien elck apart beschreven worden, ende op een zyden en salmen uuterlick maer twee 

diversche causen van calaigien schryven. Ende tot t’becorten vande moeyelickheyt van t’schryven, 

sal elcken promoteur op den dynchedach een huere voor t’consistorie commen by den greffier, ende 

by hem pertinentelick ten registre doen stellen wat calainguie hy schikt te accuseren, tot wiens laste, 

te wat oorzaecke, ende by wat officiers die ghedaen is, op dat ter compste vande heere officiael in 

consistorie alleenelick te noteren sy wat midts de comparitie, ofte non comparitie vande 

gheaccuseerde hem sal believen te ordonneren, v.g. fiat citatio, ofte anderssins. 

Ghedecreteert synde citatie, sal den greffier ter registre teeckenen dach ende date vande lichtynghe 

vande citatie, ende by wat officier die ghelicht wordt. Voorts dach ende date vande reproductie, ende 

by wat officier die ghedaen wordt. Ende sal alzoo voorts ghecontinueert worden t’beleedt vande 

cause met particularizatie van dach ende date, namen vande lichtende, ende reproducerende, 

midtsgaders d’ordonnantien vande heere officiael alzoot betaempt, tot den eynde vande processe. 

Den greffier sal de registers in t’comptoir bewaeren, ende gheene thuys draeghen, dan t’registre 

sententiarum, in t’welcke hy daeghelycx moet schryven. 

Item sal moeten tweemael ter weke, smaendaechs ende swoendaechs van smuerghens ten achten tot 

den elfven ten comptoire zitten, om een yeghelick te subministreren acten ende copyen, die hy tot 

instructie van zyn causen moet hebben. 

In het tauxeren vande costen sal den heere officael ontfanghen voor specie ghelt een groote vande 

ponde, ofte wel XVI grooten ter huere. 

Voor copyen vande schryftueren, ende andere, midtsgaders voor de acten vande sententien, sal den 

greffier betaelt worden naer oude costuyme, te weten voor elcke zyde behoorlicke gheschreven vier 

grooten. 

Item sullen alle dynghedaechen naerden naeme ontrent den drye hueren vergaederen ter platse vande 

consistorie den heere officiael, zeghelaere, greffier ende promoteurs, midtsgaders d’officiers, die 

huerlieden platse sulle houden inde zaele. Ende alsdan salmen expedieren, ende aenden officieren 
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distribueren omme ter executie gheleyt te werden alle acten ten dien daeghe ghedecreteert ter 

registre vande sententien, ofte ter volle, aengaende partyen, ofte t’officie. 

Aldus ghedaen in ons Palaeys Episcopael, onder onsen cleynen zeghel, ende het handteecken van 

onsen Secretaris up den XVIen heymaendt XVI XXXII.  

Bron: AE XVI, f. 163r-168r 
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3. Akkoord tussen de bisschop en de kapucijnen van Brugge 

Comme quelques differens s’estoyent esmeuz au siege de la Nonciature Apostolicque de pardeca 

entre les Pere Capucins de la Diocese de Bruges d’une part, et le Rme Evesque dudit Bruges d’autre, a 

cause des processions, predications et confessions que ledit Sr Rme avoyt este meu d’interdire 

successivement aux Religieux et convents desdits Relligieux, et que si avant estoyt procede audit 

clerge de la Nonciature que de la part d’Iceux ont esté serrez quelquez complainctes contre ledt Rme 

Evesque, afin qu’Ilz fussent maintenuz en leurs droictz et privileges comme Ilz ont eu de tout temps. 

Lesdits parties se sont a l’intervention de Messire Claude de Humyn, chevalier Sr de Wardain, 

Schuttbourg, Conseiller et maitre au registres du Conseil Privé, accordé et appoincté en la forme et 

manière que s’ensuyt.  

Scavoir que pour le regard des processions instituees, receues et tenues d’ancienneté par lesdits 

Relligieux, si comme celles de l’oraison de quarante heures qu’ilz tiennent annuellement en lieux ou 

ils demeurent, celle de la confrerie de notre Dame des douleurs d’Icelle en quaresme en la ville de 

Bruges et autres ordinaires de pareille qualité, et dont ilz sont en bonne et publique possession, 

iceulz les pouront continuer, sans pour ce obtenir autre consentement ny adveu dudit Sr Rme. Mais 

quant aux processions extraordinaires qu’ilz et chacun d’iceulz vouldront tenir de nouveau, ilz seront 

obligez d’obtenir sur ce ledit consentement et adveu preallable, bien entendu que nonobstant lesdits 

possession et consentement ledit Sr Rme demeurera en son entier de faire pourveoir aux desordres qui 

se pouroyent glisser parmi lesdits processions lors qu’il y aura cause raisonnable. Quant auxdits 

predications et confessions ledit Sr Rme a consenti et consente, que tous ceulx d’entre lesdits 

Religieux, qui ont par luy une foys este a ce admis, ou par ses predecesseurs, pourront continuer la 

predication et confession sans passer par nouvelle preuve ny examination de leur capacité et 

suffisance, et quant a tous ceulx qui jusques a present n’ont esté a ce admis ilz seront tenuz d’en 

demander permission et congé par escript audit Sr Rme lequel leur temoignera en ce toutte bonne 

volonté et promptitude et les fera examiner et approuver selon la forme prescripte par le Ste Concile 

de Trente, bien entendu aussi que ledit Sr Rme poura nonobstant telle approbation faire examiner et 

suspendre desdites functions les particulier Religieux dudit ordre contre lesquelz il y aura plaincte, et 

par cause juste et legitime survenue de nouveau et aultrement, selon les resolutions de l’an 1613 et 

du 17 de may 1636. Moyennant quoy les susdits differens et ce qui en depend cesseront, et 

demeureront assopiz et estainctz mesmes les censures et amendes decretees de part et d’autre, et 

aussi celles publiees, renonceant lesdits Religieux a touttes choses a ce contraires, et en particulier 

aux ordonnances qu’ilz onts freschement obtenu de Sr Archidiacre Stravius Administrateur de ladite 

Nonciature, et suivant ce pourront iceux Religieux faire a l’advenir leur functions tant dedans que 

dehors ceste ville par tout le Diocese dudit Bruges, comme ilz ont faict auparavant lesdits differens, 

promectant lesdits parties d’observer et maintenir inviolablement ledit accord, et requerant ledit Sr de 

Humyn qu’il luy plaise d’en faire rapports audit Conseil Privé, et d’en donner aussi part audit Sr 
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Archidiacre, et Administrateur, afin qu’il soyt approuvé tant audit Conseil, que par ledit Sr 

Archidiacre. Ce que ledit Sr de Humyn a promis de faire, et pour corroboration dudit accord ledit Sr   

Rme y a apposé son seel et signature accoustumee, et le Père Gardien du convent desdits Religieux en 

ceste ville l’a aussi signé et y faict mettre le seel dudit convent, traictant pour icelluy, et pour icelluy 

d’Ostende, et promectant de faire approuver et signer le present accord par le Rd Pere Provincial de 

son ordre. Faict a Bruges le 3 de septembre 1636 

Ondertekend : Servatius Episcopus Brugensis en F. Juvenalis Bergensis minister provincialis 

fratrum minorum Sancti Francisci Capucinorum Provinciae Flandriae 

Bron : ARB, Geheime Raad, 1129 
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4. Pastoor van het Begijnhof ten Wijngaerde over bisschop Servaas 

De Quinckere 

Ick onderschreven pastor van beghynhove gheseyt den wyngaert binnen Brugghe ghetuyghe 

warachtich te wesen naervolgende articulen, 

Eerst dat syn eerweerst bisschop van Brugghe my niet en heeft willen admitteren tot het bedienen 

vande pastorye vande beghynhove vande welcke ic voorsien was van syne Coninclycke Majesteit 

met open patenten gheseghelt met den grooten zeghel. 

Ten tweeden dat de selven sijn eerweerst mijnen brieven van collatie heeft ghehouden ende 

ghedetineert langhe ende veele sonder de selven te restitueren. 

Ten derden dat ic oversulcx ghedwonghen hebbe gheweest bij proteste voorts te gaene tegen sijne 

Eerweerst omme tot het bedienen van myne pastorye te gheraecken, 

Ten vierden dat sijne eerweerst naer alle dese saecken niet en heeft ghevraecht ende dicwils 

impertinente antwoorden heeft ghegheven ande notarissen ende ander eerlycke persoonen die voor 

my aen hem ghinghen spreken. 

Ten vijfden dat ic ghenootsaeckt hebbe gheweest diversche reysen naar Brussel te trecken omme 

aldaer over de alle de molestatien van syne eerweerst my te beclaeghen by den Conynck. 

Ten sesten dat sijne Coninclycke Majesteit diversche besloten brieven heeft ghescreven aen syne 

eerweerst ten eynde hij soude obedieren aen syne voornoemde Majesteit ende my authoriseren ad 

curam animarum in myne platse. 

Ten sevensten dat syne eerweerst altyt inobedient ende weerspannich is ghebleven niet 

jeghenstaende alle de vermanynghe van syne Majesteit. 

Ten achtsten dat syne Majesteit sijn eerweerst heeft bevolen up peyne van saisisseren van alle syn 

temporele goederen dat hy my binnen vierentwyntich hueren naer date vande insinuatie vande selve 

apostille soude admitteren in myne pastorye. 

Ten achtsten dat syne eerweerst altyt hartneckich heeft ghepersisteert in syne voornemen ende niet 

en heeft wille obedieren inder voughen dat syne goederen naer het expireren vande selve 

gheprefigierden tyt gesaisiert werden ende ghesaisiert hebben gheweest wel drye maenden lanck. 

Ten neghensten dat ick oversulcx ghenootsaeck ben gheweest sijne Majesteit te bidden dat hy soude 

believen te versoucken den doorluchtichsten Aertsbisschop omme my te authoriseren ad curam 

animarum in het begynhof van Brugghe. 

Then thienden dat ick vercreghen hebbe de brieven van syne Majesteit hebbe my moeten 

transporteren naer Mechelen omme propter defectum episcopi Brugensis gheexamineert ende 

gheadmitteert te worden by den Aertsbisschop aldaer. 

Ten elfsten dat ick eyndelynghe gheexamineert ende gheadmitteert hebbe gheweest by syne 

doorluchticheyt den Aertsbisschop ende alhier binnen de stadt van Brugghe in positie ben ghestelt 
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bij mijn seer eerweerdich heere den prelaet van St. Andries die den Aertsbisschop daertoe versocht 

hadde met particuliere brieven onder synen seghel. 

Eyndelynghe dat ick vyf maenden lanck ten onghelycke ghemolesteert hebbe gheweest van syne 

eerweerst daer hy neyt het minste en heeft weten te seggen ofte teghe myn leven, capaciteyt, ofte 

anders, my wonderlick wel kennende als die synen discipel eertyts gheweest hebbe ende mi den tyt 

van thien jaeren ghedient hadde het bisdom van Brugghe buuten op de prochie van St. Andries 

neffens de stadt van Brugghe. 

Alle wien poincten ende artickelen ick onderschrevene bereet ben in rechte versocht synde met eedt 

te bevestyghen my t’oorconden desen 13en july 1636 ende was onderteeckent. 

Ita est Petrus Vhyeschier pastor Biginagu 

Bron: BAB, B. 256 

 


