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E. Databank ‘Vlaanderen (1477-1492)’. 
 

Deze bijlage bestaat uit de prosopografische databank ‘Vlaanderen (1477-1492)’. Ze 
is deel VI, hoofdstuk E van dit proefschrift. De databank bevat de fiches van de personen die 
in de Vlaamse Opstand een rol van betekenis speelden. In de inleiding van dit proefschrift 
vindt de gebruiker van deze databank een methodologische introductie op het gebruik van 
deze databank. Ze had in ons onderzoek enkel de functie van hulpmiddel in de zoektocht naar 
de verklaring van de opstanden uit het tijdvak van 1477 tot 1492. De vorm en de inhoud van 
de databank zijn dan ook enkel tegen deze achtergrond te begrijpen. De databank wil geen 
exhaustieve biografieën verzamelen over de behandelde personen. Ze bevat enkel de 
voornaamste informatie die we in de bestaande literatuur over de onderzochte personen 
aantroffen én alle informatie die we in de doorgenomen archief- en verhalende bronnen 
vonden. Dat betekent dat enkel de periode van 1477 tot 1492 uit het leven van de 1130 
personen die we in de databank opnamen, uitvoerig behandeld wordt. Omdat de jaren vóór 
1477 en na 1492 geen onderwerp van onderzoek uitmaakten, blijven deze jaren onderbelicht 
in de fiche van deze personen.  

Een databank is steeds een persoonlijk werkinstrument. Dat impliceert dat een 
databank ontworpen is om de samensteller van nut te zijn. Hij legt er dan ook een 
persoonlijke toets in die het er de externe gebruiker niet makkelijker op maakt. Om het 
gebruik van de databank te verduidelijken, volgt hier een kleine handleiding. 

De fiche van elke persoon bevat maximaal 19 velden. De velden die voor een 
bepaalde persoon in kwestie niet ingevuld werden, werden uit de fiche weggelaten. Deze 19 
velden zijn: 

- Naam: de naam van de persoon in kwestie. In de bronnen, en in de fiche, kan 
men andere schrijfwijzen van deze naam aantreffen omdat de bronnen geen 
consequente spelling voor de schrijfwijze hanteerden. 

- Titel: de eventuele titel die een persoon droeg. 
- Naamgenoten: dit veld bevat informatie over contemporaine naamgenoten 

van de persoon in kwestie, of informatie die we niet met zekerheid aan deze 
persoon konden toeschrijven. 

- Data: de mogelijke geboorte- en overlijdensdatum (met eventueel een 
verwijzing naar de begraafplaats van de persoon). 

- Antecedenten: de familiale situatie van de persoon. Dit veld vat meestal aan 
met ‘fs’, de afkorting voor ‘filius’: zoon van. Ook informatie over de broers 
en zussen van een persoon treft men daar aan. 

- Huwelijk: het huwelijk van de persoon. ‘x’ betekent: ‘getrouwd met’. ‘x1’ 
betekent: de eerste maal getrouwd met; ‘x²’: tweede maal getrouwd met, 
enzovoort. 

- Nageslacht: een opsomming van het nageslacht van de persoon en eventuele 
partners van de kinderen. 

- Politieke carrière: de politieke functies van de persoon, zowel in vorstelijke 
als in stedelijke dienst. Deze velden zijn erg schematisch ingevuld. 
Bijvoorbeeld: 

 ‘Vorst: superintendant 82-3’ betekent bijvoorbeeld dat de persoon 
superintendant in de vorstelijke administratie was in de jaren 1482-
1483. 

 ‘Gent: gedele 74; keure 76’ betekent dat de persoon schepen van 
Gedele was in het schepenaar 1474 en schepen van de Keure in het 
schepenjaar 1476. Let wel: een Gents schepenjaar startte op 15 
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augustus en liep tot 14 augustus het jaar daarop. In het voorbeeld is 
de persoon in kwestie dus schepen van Gedele van 15 augustus 
1474 tot 14 augustus 1475. In de bestudeerde opstanden eindigde 
een Gents schepenjaar soms vroeger dan gepland.1 Een * na een 
schepenfunctie betekent dat de persoon in kwestie voorschepen van 
de schepenbank was. ‘Gent: keure 74*’ betekent dus dat persoon 
voorschepen van de schepenbank van de Keure was van 15 
augustus 1474 tot 14 augustus 1475. De Gentse schepenlijsten 
vindt men in het ‘bestand Gent’ – zie de inleiding van dit 
proefschrift. 

 ‘Brugge: schepen 74; raadslid 77’ betekent dat de persoon schepen 
was in het schepenjaar 1474 en raadslid in het schepenjaar 1477. 
Let wel: een Brugs schepenjaar startte op 2 september en liep tot 1 
september het jaar daarop. In het voorbeeld is de persoon in 
kwestie dus schepen van 2 september 1474 tot 1 september 1475, 
en raadslid van 2 september 1477 tot 1 september 1478. In de 
bestudeerde opstanden eindigde een Brugs schepenjaar soms 
vroeger dan gepland.2 Een * na een functie betekent dat de persoon 
in kwestie burgemeester was. ‘Brugge: raadslid 74*’ betekent dus 
dat persoon burgemeester van de ‘courpse’ was van 2 september 
1474 tot 1 september 1475. De Brugse schepenlijsten vindt men in 
de registers van de wetsvernieuwing in het Brugse stadsarchief 
(SAB: RW). 

 ‘Ieper: schepen 74; raad 77’ betekent dat de persoon schepen was 
in het schepenjaar 1474 en raadslid in het schepenjaar 1477. Let 
wel: een Iepers schepenjaar startte op 8 februari en liep tot 7 
februari het jaar daarop. In het voorbeeld is de persoon in kwestie 
dus schepen van 8 februari 1474 tot 7 februari 1475, en raadslid 
van 8 februari 1477 tot 7 februari 1478. In de bestudeerde 
opstanden eindigde een Iepers schepenjaar soms vroeger dan 
gepland.3 De Ieperse schepenlijsten vindt men in de (in de 
negentiende eeuw gekopieerde) registers van de wetsvernieuwing 
in de Koninklijke Bibliotheek van Brussel (KB: M 103, II). 

 ‘Vrije schepen: 77-81’ betekent dat de persoon schepen van het 
Brugse Vrije was in de periode van 1477 tot en met 1481. Let wel: 
een schepenjaar in het Brugse Vrije startte op een wisselende dag 

                                                 
1 De uitzonderingen zijn: het schepenjaar 1476 eindigde te Gent op 18 februari 1477. De schepenbank die toen 
aangesteld werd, heet in de databank ‘feb77’. Dat schepenjaar liep van 18 februari 1477 tot 14 augustus 1477. 
Het schepenjaar 1484 liep tot 8 juni 1485. Dan werd een nieuwe schepenbank aangesteld (‘juni85’) die in 
functie was tot 22 juli 1485. Toen installeerde Maximiliaan een nieuwe schepenbank (‘juli85’) die tot 14 
augustus 1486 aanbleef. De schepenbank van 1487 bleef aan tot 4 november 1487. Toen stelden de Gentse 
opstandelingen een nieuwe schepenbank aan (‘nov87’) die tot 14 augustus 1488 aanbleef.  
2 De uitzonderingen zijn: het schepenjaar 1476 eindigde te Brugge op 19 april 1477. De schepenbank die toen 
aangesteld werd, heet in de databank ‘april77’. Dat schepenjaar liep van 19 april 1477 tot 1 september 1477. Het 
schepenjaar 1481 liep tot 19 april 1482. Toen werd een nieuwe schepenbank aangesteld (‘april82’) die op 1 
september 1482 aftrad. Het schepenjaar 1484 liep tot 30 juni 1485. Dan werd een nieuwe schepenbank 
aangesteld (‘juni85’) die in functie was tot 1 september 1486. De schepenbank van 1487 bleef aan tot 18 
februari 1488. Toen stelden de Brugse opstandelingen een nieuwe schepenbank aan (‘feb87’) die tot 1 
september 1488 aanbleef. De schepenbank van 1489 werd op 18 januari 1490 vervangen door een nieuwe 
(‘jan90’). Deze bleef aan tot 12 december 1490. De schepenbank die toen aangesteld werd (‘dec90’) bleef aan 
tot 1 september 1491. 
3 Met name op 22 mei 1477 werd een nieuwe schepenbank aangesteld die deze van 8 februari 1477 verving.  
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in september. Een * na een functie betekent dat de persoon in 
kwestie burgemeester van de schepenbank was. In de bestudeerde 
opstanden eindigde een schepenjaar soms vroeger dan gepland.4 De 
schepenlijsten van het Brugse Vrije werden uitgegeven.5 

- Taken en diensten: de taken en diensten die een persoon in overheidsdienst 
of in stedelijke dienst vervulde. 

- Beroep: informatie over de economische bezigheden van een persoon. 
- Sociaal kapitaal: informatie over sociale netwerken, verwantschappelijke 

relaties en vriendschapsbanden van personen. 
- Cultureel veld: de culturele en symbolische prestaties van een persoon. 
- Leenbezit: over het bezit van welke lenen vonden we informatie terug? 
- Bezit: de economische situatie en financiële achtergrond. 
- Rol in de opstand: de politieke levenswandel van de persoon in kwestie in 

de periode van 1477 tot 1492. 
- Confiscatie: werd de persoon verbannen en zo ja, hoeveel bracht dit de 

confisquerende overheid op? 
- Verbanning: na de datum waarop de persoon (eventueel) verbannen werd, 

vindt men informatie over de redenen van zijn verbanning. 
- Extra: informatie die niet in de andere categorieën onder te brengen was. 
- Bronnen: hier wordt verwezen naar reeds bestaande biografische fiches van 

de persoon in kwestie. 
 
Na elke bewering over een persoon gaven we de referentie weer waar we de 

verzamelde informatie aantroffen. Een archiefreferentie werd steeds afgekort. Aan de hand 
van de ‘lijst van afkortingen’ en de ‘archieflijst’ (zie ‘Bibliografie’, deel V van dit 
proefschrift) kan men deze referentie decoderen. Beide documenten werden eveneens op de 
CD-Rom geplaatst. 

 
We drukten deze bijlage niet af, maar verschaffen ze in elektronische vorm aan de 

gebruiker. Dit deden we om ecologische redenen. Bovendien laat een elektronische versie de 
gebruiker toe te zoeken in de fiches (via de zoekfunctie ‘ctrl+F’). Indien een bepaalde 
bewering moeilijk te begrijpen is, raden we de gebruiker aan het proefschrift ter hand te 
nemen. De databank is immers slechts een hulpmiddel bij de tekst van het proefschrift, 
waarin men meer verduidelijking in verband met de historische context zal aantreffen.  

We gaan ervan uit dat elke gebruiker deze databank eerlijk zal gebruiken en alle 
intellectuele rechten van de auteur zal respecteren – waarvoor dank. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4 Met name in mei 1477, april 1482, juni 1485, februari 1488 en januari 1490 werden nieuwe schepenbanken 
aangesteld (zie de opmerking in verband met Brugge). 
5 De schepenlijsten werden uitgegeven door F. Priem, Documents extraits du dépôt des archives de la Flandre-
occidentale à Bruges. Deuxième série, Brugge, 1850, dln. 7 en 8 (‘lijsten Vrije’). Deze uitgave is echter aan 
grondige herziening toe. We verifieerden de carrière van de schepenen aan de hand van de rekeningen van het 
Brugse Vrije die in het Rijksarchief van Brugge bewaard worden. 
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DATABANK VLAANDEREN 1477-1492 
 
 Naam Abeele, Jan van den 

 Politieke carrière Gent: gedele 67, 77; keure 81; herekiezer 84; deken der smeden 79-80; overdeken  
 der neringen 20/3/83-84 (bestand Gent en SAG: 400, 28, 130r). 

 Beroep Smid (Hancké, 'Conflict', II, 1). 

 Bezit Hij leende 40 gr bij de verplichte lening in 1492 en betaalde 360 gr volgens het  
 'conestable bouc' (buiten Sint-Jorispoort) en 20 gr belasting in 1492-4  
 (Posteernestraat) (Hancké, 'Conflict', II, 1). 

 Rol in de opstand Hij volgde op 20/3/1483 Jan van de Buendere als overdeken der neringen op toen  
 deze onverwachts stierf (Dagboek van Gent, II, 256; Molinet, 'Chroniques', I, 414  
 en SAG: 400, 28, 130r). 
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 Naam Abinsvoorde, Joost van 

 Huwelijk x Cornelie (SAB: Adornes, 39, 80r). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 66, 68, juni85; schepen 74, 86 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: hij pachtte de visserijrechten van de vesten tussen de Bouverie- en de  
 Smedepoort in de periode september 1491-september 1494 (SAB: SR92, 21r). 

 Sociaal kapitaal In 1484 was hij procureur van Gerard Loyet, de algemeen muntmeester van  
 Maximiliaan (RAG: RV, 7512, 67r). In 1484 verkocht hij samen met Pieter Lotin,  
 als voogden van de kinderen van Jacob Frans, een huis te Meetkerke (SAB: KV,  
 828bis, 6). In oktober 1486 was hij samen met Nikolaas van Cottengys voogd over  
 de kinderen van Jacob Cottengys (SAB: KV, 828bis, 150). Samen met Rijcqaert  
 Volbert stond hij borg over Pieter van den Wintre, die achterstallige assizen aan de 
  stad diende te betalen in januari 1493 (SAB: PR92, 48r). 

 Leenbezit In 1484 of 85 kocht hij twee lenen in de parochie van Beernem voor 4 lb gr (ARA:  
 Rk. 13710, 101r). 

 Bezit Hij leende 3 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het Sint- 
 Janszestendeel; ze werden nog hetzelfde jaar terugbetaald (SAB: SR80, 190r). In  
 november 1481 verkocht hij een rente van 6 lb gr aan Jan Adornes op 'Ten Tor' in  
 de Brugse Steenstraat (SAB: Adornes, 39, 80r). Hij leende 960 gr aan de stad  
 Brugge in juli 1488 en 2000 gr in december 1490, als bewoner van het Sint- 
 Donaaszestendeel (Blockmans, 'De belastingsbetalers', 214). 

 Extra Hij verving Adriaan Ridsaert als raadslid in de schepenbank van 1486 nadat  
 laatstgenoemde weigerde zijn mandaat op te nemen (SAB: RW). 
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 Naam Adornes, Anselmus 

 Titel Ridder in de (Engelse) orde van de Eenhoorn v1468/9 (Geirnaert, 'De Adornes',  
 23). 
 Heer van Cortachy (in Schotland) v1468/9 

 Data 08/12/1424-03/1483 (Geirnaert, 'De Adornes', 22; hij werd vermoord te Schotland  
 door ene Sander Gardin; zie Despars, 'Cronycke', IV, 232; grafsteen afgedrukt in De  
 Valkeneer, 'Inventaire', 122). 

 Antecedenten fs Pieter x Elisabeth Braderic (Geirnaert, 'Het archief', bijlage 3). 

 Huwelijk x Margaretha van der Bank (Geirnaert, 'Het archief', bijlage 3). 

 Nageslacht Arnoud (zie diens fiche); Maria x Joost de Baenst (zie diens fiche); Pieter x  
 Catharina Utenhove (fa watergraaf Jan x Elisabeth de Baenst, fa Antonis x Isabelle  
 Gherbode). De zus van Catharina, Philipotte, huwde Jacob Donche (Buylaert, 
 'Crisis', fiche LX).  

 Politieke carrière -Brugge: raadslid 44, 52, 75*; hoofdman sint-jan 56, 58, 60, 62, 65, 73; hoofdman  
 sint-niklaas 47, 50; gecommitteerde 63-67; thesaurier 59 (SAB: RW). 
 -Vorst: raadgever van de Engelse koning James III v1468/9 (Geirnaert, 'De  
 Adornes', 23) 

 Taken-diensten -Vorst: hij was 'een loyaal onderdaan en medewerker van de Bourgondische  
 hertogen', voornamelijk in hun diplomatieke activiteiten (Geirnaert, 'De Adornes',  
 26). 

-Brugge: in de periode september 1476 -september 1477 pachtte hij de assize op het Brugse 
bier en die op het oosterse, hoppe- en Hollandse bier (SAB: SR76, 18v/19v).   

 Beroep Hij dreef op grote schaal handel met Schotten en Italianen (Geirnaert, 'De Adornes', 22). 

 Sociaal kapitaal In 1470 maakte hij Cornelis Wijse, Jan van Messem, Jan Losschaert en Olivier van  
 Steelandt tot de vrienden en magen van zijn kinderen (De Poorter, 'Het testament',  
 238). De peters en meters van zijn zestien kinderen behoorden alle tot het rijke  
 kruin van de Brugse bevolking: Jan de Baenst, Colaert d'Ault, Lodewijk van  
 Gruuthuze, Thomasso Portinari etc. Ook in het Engelse koninklijke milieu was hij  
 een graag geziene gast (Geirnaert, 'De Adornes', 23-5). In februari 1477 werd hij lid 
  van de hofhouding van Pierre de Luxembourg, heer van Sint-Pol (SAB: Adornes,  
 33). Leonaerd Urbaen was zijn ontvanger in 1478 (SAB: Adornes, 242).   
 Antheunis Guydouts was diens 'scadebeletter' in 1477-82 (SAB: SR76, 39r etc.). 

 Cultureel veld In 1470-1 ondernam hij een pelgrimstocht naar Jeruzalem (Geirnaert, 'De Adornes',  
25). In 1476-80 was hij voogd van het Brugse Leprozenhuis (Geirnaert, 'De Adornes', 22). 
Hij nam belangrijke culturele initiatieven, ook op het vlak van de muziek en de 
schilderkunst (Strohm, 'Music', 35-7). Hij was lid van de Brugse Witte Beer (Van den 
Abeele, 'De Witte Beer', 142). Zijn boekencollectie getuigt van een bijzondere aandacht 
voor het zgn. 'vroeg humanisme' (Derolez, 'Vroeg humanisme', 166). 

 Leenbezit Hij bezat verscheidene (kleine) lenen in Koekelare, Oostkamp, Dudzele,  
 Moerkerke, Westkapelle, Sint-Kruis, Ruddervoorde en Zomergem (Geirnaert, 'De  
 Adornes', 23; SAB: Adornes, 39, passim en ARA: Rk. 13796, 2v-3r). Hij was  
 daardoor oa leenman van Lodewijk van Gruuthuze (SAB: Adornes, 39, 49r). 

 Bezit Hij bewoonde een huis aan de Brugse Verversdijk, middenin het Schots kwartier  
 (Geirnaert, 'De Adornes', 22). Zijn testament uit 1470 bleef bewaard (De Poorter,  
 'Het testament'). In 1470 bezat hij 67,18 hectare grond in Moerkerke (Soens,  
 databank uit grootseminarie). In maart 1477 kopen Willem Moreel, Casin Pierins en 
  Jan de Plaet 5 ton salpeter 'weghende net 3487 lb te 2 lb 10 s gr thondert' voor de  
 stad Brugge bij Anselmus (SAB: SR76, 128r). In april 1478 kocht hij een rente van  
 2 lb gr van Arnoud Smeiers op diens goederen in Brugge (SAB: Adornes, 39, 83r).  
 Hij bezat een erfrente van 12 lb gr op inkomsten van de hertog in Brugge (ADN: B  
 4120, 76v). Hij leende 17 lb gr aan de stad in mei 1480 als bewoner van het Sint- 
 Janszestendeel (SAB: SR80, 188v). 
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 Rol in de opstand Op 28 januari 1477 bedaarde hij, samen met Lodewijk van Gruuthuze, diens zoon  
 Jan en Jan Breydel de Brugse ambachten (Despars, 'Cronycke', IV, 123). Op  
 26/3/1477 diende hij in opdracht van Maria van Bourgondië verantwoording af te  
 leggen aan het Brugse gemeen voor zijn vroegere bestuurlijke taken in de stad  
 (Despars, 'Cronycke', IV, 126-7 en Gilliodts-Van Severen, 'Inventaire', VI, 100).  
 Maar hij werd gevangen genomen (Geirnaert, 'De Adornes', 27). Op 17/5/1477  
 werd hij vrijgelaten nadat hij op de markt van banier tot banier openlijk  
 ondervraagd was en erna zelf in zijn lijnwaad om vergiffenis gesmeekt had. Hij  
 beloofde daarbij nooit meer een politieke functie in Brugge uit te oefenen en  
 betaalde het viervoud van de som terug die hij van de stad voor eigen gebruik zou  
 hebben opgedaan (Despars, 'Cronycke', IV, 139). Dit wordt bevestigd in de  
 stadsrekeningen: hij diende 250 lb gr aan de stad terug te betalen in 1477 (SAB:  
 SR76, 35r); ze werden proportioneel terugbetaald in 1480 en 1483 (SAB: SR80,  
 46v; SR83, 53v). Daarna hield hij het voor bekeken in Vlaanderen en vluchtte hij  
 naar Schotland (Sthrom, 'Music', 37), waar hij nog verscheidene taakjes voor de  
 Engelse vorst uitvoerde (Geirnaert, 'De Adornes', 27-8). Daar werd hij in maart  
 1483 vermoord (verslag in SAB: Adornes, 35). 

 Extra In 1475 voerde hij tegen de Schotse natie te Brugge een proces voor de Grote Raad  
 dat niet behandeld werd wegens ongegrondheid (De Smidt & Strubbe,  
 'Chronologische lijsten', 100). Op 30/1/1478 verloor Jacob de Witte een proces  
 voor de Raad van Vlaanderen tegen de Brugse schepenen van het jaar 1471 over een 
  schuldeis voor zijn 'ghezelscip van coopmanscepen om in te coopene ende te  
 vercoopene al tfrueyt van Algerben ende van Valencien' dat uit Sluis Brugge zou  
 binnengebracht worden. Jacob was boekhouder van dit gezelschap dat gesticht was 
  op 10/12/1466 met Anselmus Adornes, Zegher de Baenst, Colaert D'Ault en  
 anderen als partners (SAB: SV, 85r). 
 
 Bronnen Geirnaert, 'De Adornes', 21-9 en Vandermeersch, 'Een boedelrekening'. 
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 Naam Adornes, Arnoud 

 Data 16/08/1451-04/1517 (Geirnaert, 'De Adornes', 31). 

 Antecedenten fs Anselm x Margaretha van der Banck; ze hadden zestien kinderen (Geirnaert, 'Het  
 archief', bijlage 3). Één van hen, Maarten, werd prior van het Brugse  
 kartuizerklooster (SAB: Adornes, 39, 199v). 

 Huwelijk x Agnete van Nieuwenhove, fa Clais, ze huwden in januari 1476, maar ze stierf in  
 1479 (SAB: WRSJan, 6, 46v en Geirnaert, 'De Adornes', 31). 

 Nageslacht Agnes x' Cornelis van Halewijn; x² Andries de la Coste, fs Gabriël (Geirnaert, 'Het  
 archief', bijlage 3). 

 Politieke carrière Brugge: hoofdman sint-jans 76; raadslid 77 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: hij reisde samen met meester Jan Roegiers en Antonis Losschaert (in  
 augustus?) 1477 naar Brussel bij Maria ‘omme te vercrighene lettren van remissie  
 van dat men ter maerct stond’ (SAB: SR76, 62r). In juli 1478 reisde hij naar Rijsel  
 om te onderhandelen met Maximiliaan (SAB: SR77, 59r). In 1478 begeleidde hij  
 Filips de Schone van Brugge naar Gent (SAB: SR77, 60r). 

 Beroep Hij was handelaar, onder meer met Geneuzen dreef hij handel (Geirnaert, 'De  
 Adornes', 31). 

 Sociaal kapitaal In 1470 stond hij samen met Thomas Pernot borg voor een schip van de Venetiaanse 
koopman Jan Spinghel (Paviot, 'Les Portugais', 98). In september 1481 was hij samen met 
meester Jan Adornes, Jan Dhondt en Jan van Waes voogd van de minderjarige kinderen 
van Anselmus Adornes (SAB: Adornes, 56). Jan Dhond grossier en Cornelis Breydel 
waren voogden van zijn kinderen in 1485 (SAB: WRSJan, 6, 46v).  

 

 Leenbezit In 1477 kocht hij een rente van 13 s gr op een leen, afhankelijk van de Burg van  
 Brugge, in Sint-Kruis van Jan van Waes en Pieter van Riemslede als voogden van  
 Klaas D'hond fs Jan (ARA: Rk. 13709, 70r). In 1480 of 1481 kocht hij een leen te  
 Brugge van Jan Metteneye fs Jacob voor 16 lb gr (ARA: Rk. 13710, 29v). 

 Bezit Hij bewoonde waarschijnlijk het huis 'De Barge' tussen de Sint-Jans- en de  
 Koningsbrug; na zijn priesterwijding verhuisde hij naar de Jeruzalemkerk  
 (Geirnaert, 'De Adornes', 31). Hij leende 40 lb aan de stad in 1477 (SAB: SR76,  
 28r). In de lening van juni 1478 droeg hij 10 lb gr bij aan de Brugse stadskas  
 (SAB: SR80, 48r). Hij leende 8 lb gr aan de stad in mei 1480 als bewoner van het  
 Sint-Janszestendeel (SAB: SR80, 188v). Zijn kinderen kregen na het overlijden van 
  hun moeder een lijfrente en tal van luxegoederen die ze als huwelijksgift aan  
 Arnoud had gegeven (SAB: WRSJan, 6, 46v). De verdeling van de erfenis van zijn  
 vader vinden we in SAB: Adornes, 36 - Arnoud kocht voor 225 lb 13 s 6 d gr  
 rechten op goederen in lenen te Ruddervoorde en Oostkamp van zijn broer Jan  
 (SAB: Adornes, 39, 135v). In maart 1485 ontving Joost de Baenst van Arnoud  
 Adornes een schuldbrief van Maximiliaan voor 6200 lb van 40 gr, gedateerd op  
 2/10/1481 (SAB: Adornes, 39, 115v). Samen met zijn broer en zus droeg hij hun  
 broer Ewout een rente van 10 lb gr op het graafschap Vlaanderen over in 1494  
 (ARA: Rk., AL, 51, 26/11/1484). 
 Rol in de opstand Omdat het zijn vader in 1477 verboden werd nog politieke functies uit te oefenen,  
 verdwijnt ook Arnoud uit de Brugse politiek (Geirnaert, 'De Adornes', 31-2). Na  
 de dood van zijn vrouw koos hij voor een priesterwijding (Geirnaert, 'De Adornes', 33). 

 Extra Hij gaf Jan de la Coste in 1512 de toestemming de naam, het wapen en de naam  
 Adornes over te nemen (Vandermeersch, 'Een boedelrekening', 177). 
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Naam Adornes, Pieter 

 Titel Ridder (bij zijn dood; Despodt, 'Dat du best', III, 1.4/018). 

 Naamgenoten Een Brugse Pieter Adornes leende 50 lb gr aan de stad Brugge in mei 1482 (SAB:  
 SR81, 190v). Deze had meester Jan en Anthonis als broers en ontving in mei 1486  
 500 lb par van priester Arnoud Adornes van de 6000 lb par die de stad Ieper hem  
 moest (SAB: PR85, 103r). Hij was erfgenaam van Antonis Adornes, gehuwd met  
 Kateline Utenhove en na de dood van één van de ouders was Roeland de Baenst  
 voogd gemaakt (SAB: PR92, 88v) - het is mogelijk dat deze laatste informatie op de 
  Pieter uit Gent slaat. 

 Data ?-1494 of 1496 (ARA: Rk. 17412, 2v). Zijn grafschrift geeft nochtans een datum in  
 de zestiende eeuw aan (Despodt, 'Dat du best', III, 1.4/018: hij werd begraven in de  
 Sint-Jacobskerk). 

 Antecedenten fs Anselm x Margaretha van der Banck; ze hadden zestien kinderen (Geirnaert, 'Het  
 archief', bijlage 3). 

 Huwelijk x Catharina Utenhove, fa Jan (Geirnaert, 'Het archief', bijlage 3 en SAB: Adornes,  
 39, 114r). 

 Nageslacht Anna x Melchior de Wale, en Antonine x Jan van Coudenhove (Geirnaert, 'Het  
 archief', bijlage 3). 

 Politieke carrière Gent: gedele 87 (als poorter) (bestand Gent) 

 Sociaal kapitaal In 1488 bewoonde hij het Gentse huis van Jacob Donche, zijn schoonbroer  
 (Donche, 'Geschiedenis', I, 250). Roeland de Baenst was voogd van diens kinderen  
 in 1493 (SAB: Adornes, 39, 206v). 

 Leenbezit Bij zijn huwelijk in 1484 schonk zijn broer Jan hem de heerlijkheid Ronsele,  
 Bernedelaere, de leengoederen 'Bonjours' en 'tLaexsche' in Zomergem, de  
 heerlijkheid 'Ghentbrugghe' en het leengoed 'Steenbrugge' in Ruddervoorde en  
 kleinere lenen te Vermandois, Koolkerke, Sint-Pieters, Koekelare en Oostkamp; Jan 
  behoudt wel het vruchtgebruik (SAB: Adornes, 39, 109r-v/114v en ARA: Rk.  
 17398, 2v). In 1494 erfde zijn dochter een leen te Bulskamp en het huis 'Ten  
 Ketelkin' in de Brugse Vlamingstraat, dat laatste had hij in 1484 van zijn broer Jan  
 ontvangen (ARA: Rk. 17412, 2v en SAB: Adornes, 39, 109v). 

 Bezit Hij kocht een erfrente op het graafschap Vlaanderen van 2 lb gr voor 24 lb gr in juni 
  1488 (ADN: B 2137, nr. 69601) 
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 Naam Aelterman, Gijsbrecht 

 Data ?-16/07/1485 (Dagboek van Gent, II, 262 en SAG: 400, 27, 449r). 

 Politieke carrière Gent: gedele 79 (bestand Gent) 

 Rol in de opstand Hij werd in 1485 onthoofd als één van de leiders van het oproer van 10 juli  
 (Dagboek van Gent, II, 262), 'van dat zij berucht waren cause gheweest hebbende  
 vander laetster wapeninghe' (ARA: Rk. 14118, 55r). 
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 Naam Aertrijcke, Pieter van 

 Antecedenten fs Jan x Barbara Fertyns, fa Joost (Gailliard, 'Bruges', I, 195). 

 Huwelijk x('?) Catherine Despaers, fa Marc x Margriete Caneel (Gailliard, 'Bruges', I, 197);  
 x(²?) Barbara van Campen, fa Gillis (SAB: KV, 828bis, 82). 

 Nageslacht Hector x Cornelie Lievens, fa Jan (Gailliard, 'Bruges', I, 197). 

 Politieke carrière Brugge: schepen 91; hoofdman sint-donaas 87 (SAB: RW). 

 Bezit Hij leende 10 lb gr aan de stad Brugge in 1477 (SAB: SR76, 33r). Hij leverde laken 
  aan de stad in 1477 (SAB: SR77, 157r). Hij leende 4 lb gr aan de stad Brugge in  
 mei 1480 als bewoner van het OLV-zestendeel (SAB: SR80, 194r). In augustus 84  
 droeg hij rechten op huizen aan de Vlasbrug en de Braamberg over aan Nicolas  
 Cottengys (SAB: KV, 828bis, 82). Hij kocht een rentebrief van 2 lb gr op de drie  
 steden van het graafschap Vlaanderen in april 1485 (SAB: OR, 4, 113r). Hij leende  
 3 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 186v). Hij leende 720 gr aan de stad  
 Brugge in oktober 1490 als bewoner van het Sint-Donaas- en 3000 gr in december  
 1490, als bewoner van het Sint-Jacobszestendeel (Blockmans, 'De  
 belastingsbetalers', 214). 
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 Naam Aertrycke, Filips van 

 Naamgenoten Een Filips van Aertrijcke was erg actief in handel met Portugezen (Paviot, 'Les  
 Portugais', 24-5). 

 Antecedenten fs Filips (Brugge: schepen 58, 69* en raadslid 66), die ook nog een zoon Lipkin  
 had die een leen te Moerkerke erfde bij de dood van zijn vader in 1485 (ARA: Rk.  
 17400, 2r). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid dec90; hoofdman Carmers 91 (SAB: RW). 

 Cultureel veld Hij was lid van de Brugse Witte Beer (Van den Abeele, 'De Witte Beer', 142). 

 Leenbezit In 1469 of 1470 kocht hij een leen in Moerkerke van 7 gemeten van Jacob van den  
 Vagheviere (ARA: Rk. 17382, 2r en RAB: BB, 64, 101v). Na de dood van zijn  
 vader erfde hij een leen van 13 gemeten in Woumen (RAB: BB, 64, 193v). 

 Rol in de opstand Als hoofdman van het Carmerszestendeel in 1491 verplaatste hij zich met een  
 lijfwacht door de stad (SAB: SR91, 178v). 
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 Naam Alaert, Gautier 

 Titel Meester (bestand Gent) 

 Antecedenten fs Monfraut x Maria van Bampoele (Gailliard, 'Bruges', III, 61). 

 Huwelijk x Anastasia Triest, fa Joost (Gailliard, 'Bruges', III, 77). 

 Politieke carrière Gent: gedele 96; keure 99, 02; herekiezer 83, 09 (als poorter); ontvanger- 
 boekhouder 93; secretaris van de keure 82-84 (bestand Gent) 

 Leenbezit In 1475 had hij samen met Jan Alaert een leen in het Rijsselse met een jaaropbrengst 
  van 54 lb. (Cools, 'Met raad', 125). 

 Bezit Hij leende 240 gr bij de verplichte lening in 1492. Ze werden terugbetaald  
 (Hancké, 'Conflict', II, 2). 
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 Naam Alaert, Jan 

 Antecedenten fs meester Monfrant Alaerts (Gent) 

 Politieke carrière Gent: gedele 61; keure 68, 73, 76; herekiezer 64 (als poorter) (bestand Gent) 

 Leenbezit Meester Jan Alaert had in 1475 samen met Gauthier Alaert een leen in het Rijsselse  
 met een jaaropbrengst van 54 lb. (Cools, 'Met raad', 125). 

 Bezit Hij leende 120 gr bij de verplichte lening in 1492. Ze werden terugbetaald  
 (Hancké, 'Conflict', II, 2-3). 
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 Naam Anaert, Jacob 

 Naamgenoten Is de schepen van 1485 dezelfde als deze van 68 (deze was de zoon van Simon)? 
 Jacob Annaert fs Jan pachtte de assizen op de Gentse vismarkt in februari 1477  
 (SAG: 400, 25, 69v). 

 Antecedenten fs Simon (bestand Gent). 

 Politieke carrière Gent: gedele 68, juli85; herekiezer 78 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: hij pachtte de assizen op de stalletjes in het vleeshuis en van het oude  
 pontgeld in 80-83 (SAG: 400, 27, 135v/176v/268v), van het 'noodgeld' op de  
 Vismarkt in 82-3 (28, 1v/190r), van de 'cauchyeden' in 83-84 (189v, 386v). 

 Beroep Wever (bestand Gent). 

 Bezit Hij bezat de herberg 'De drie koningen' in de Hoogpoort (zie de confiscatie,  
 Hancké, 'Conflict', II, 4); hetgeen bevestigd wordt door het Dagboek van Gent (II,  
 264): de herberg lag naast het 'Windassteegje' op de Korenmarkt. Hij huurde in  
 1479-86 twee torens op de veste bij de Waalpoort, het veer te Ekkergem in 1479 en 
  het huis Sint-Joris in 1478-81 van de stad (SAG: 400, 27, 4r/v; 28, 6v). 

 Rol in de opstand Op 17/12/1487 verklaarde het bestuur op de Vrijdagmarkt dat hij (samen met Jan  
 Beys) 'ghelt ende goet' ontvangen had om de stad 'in obensansen' van de Rooms- 
 koning te brengen en de stad te vernietigen (Dagboek van Gent, II, 264). In 1489  
 stipuleerde het verdrag van Tours dat hij vergoed werd voor de oorlogsschade  
 (Molinet, 'Chroniques', II, 167). 

 Confiscatie 1489: 5 lb gr die Jan de Rop hem moest voor de koop van huis en herberg 'De drie  
 koningen' op de Hoogpoort en 2 lb gr die Jacob van Liedeke, als huismeester van  
 het ambacht der goudsmeden, hem moest voor een achterhuis en een steenput achter  
 die herberg op de Hoogpoort (naast het ambachtshuis) (Hancké, 'Conflict', II, 3-4 en 
  SAG: 20, 5, 30v-31r). 

 Verbanning Een Jacob Annaert werd op 25/5/1482 door Gent voor vijftig jaar uit het  
 graafschap gebannen omdat hij overspel had gepleegd (SAG: 212, 1, 61r). 
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 Naam Andries, Andries 

 Titel Ridder v23/5/15 (Baete, De Decker & De Vleesschauwer, 'Het Prinsenhof', 42). 

 Data ca. 1455 (RAG: RV, 34315, 136v) - 15/3/1517 (heeft de auteur van artikel paasstijl  
 wel omgerekend? Zie Baete, De Decker & De Vleesschauwer, 'Het Prinsenhof', 43). 

 Antecedenten fs Adriaan met zonen Andries en Adriaan (RAG: RV, 955, 39v) x Isabella van  
 Ydeghem, fa Stefan. Andere kinderen: Gillis, Danneel, Elisabeth x Adriaan  
 Coolman; Katherina x Simon Vergracht; Mergriete x Gillis van der Hoeven;  

Beatrice x Romain Spanoeghe (Baete, De Decker & De Vleesschauwer, 'Het Prinsenhof', 
38).   

 Huwelijk x Marie van Haveskercke, fa Adriaan, heer van Zedelgem en raadsheer van  
 Maximiliaan, x Agnes van Themseke. Ze huwden op 1/6/1484, ca. een jaar na de  
 dood van haar vader (Baete, De Decker & De Vleesschauwer, 'Het Prinsenhof', 39-40). 

 Nageslacht Adolf x Anna van den Berghe; Clara x Antoon II van Bourgondië, fs Filips (Baete,  
 De Decker & De Vleesschauwer, 'Het Prinsenhof', 39, 43). 

 Politieke carrière Vorst: ‘commis de par mon dit seigneur au paiement des chambelliers, gentilz  
 hommes et autres de son hostel de la langue d’Alemaigne estans par devers lui et  
 ailleurs en son service’ in 1480-82 (ADN: B 2121, 75v; 2124, 61v; 2127, 71v);  
 'raed ende meester van den penninghen' van graaf Filips in 83-85 (ADN: B 2129, nr. 
  69129/69169 ea); maistre de la chambre aux deniers 86 (ADN: B 2133, 3r);  
 rentmeester in de Bewesterschelde v20/9/01; rentmeester van Zeeland v1503 (Baete, 
  De Decker & De Vleesschauwer, 'Het Prinsenhof', 41). 

 Taken-diensten Vorst: in maart 1483 regelde hij als 'meester van de penninghen' de praktische kant  
 van de eerste herdenking van Maria's dood te Gent (ADN: B 7554, stuk van  
 8/4/1483) en was hij klerk van de hofhouding van Filips de Schone (Derode,  
 'Roles', 400). Hij was klerk van algemeen ontvanger Jan van der Scaghe in 1483-85  
 nadat Yeronimus Lauerein in ongenade gevallen was (ADN: B 17746, 'Andries  
 Andries') en verantwoordelijk voor de uitgaven van het hôtel van Filips de Schone 
  in 1483-85 (ADN: B 17748, 'Le Scaghe'). In 1507 was hij als rentmeester van  
 Zeeland Bewesten Schelde stadhouder van de admiraal (Sicking, 'Zeemacht', 59). 

 Sociaal kapitaal Pauwels de Caboutere was zijn klerk (ARA: Rk. 18254, 23r). In 1483 was hij  
 'meester van penninghen' in dienst van Jan van der Scaghe (SAG: 20, 2, 7r). Samen  
 met zijn broer waren Gillis, Daneel, Elisabeth (x Adriaan Coolman), Katherine (x  
 Simon Vergracht), Margriete (x Gillis van der Hoven), Beatrijs (x Romain  
 Spanooghe) erfgenamen van zijn vader (RAG: RV, 955, 39v). 

 Leenbezit Zijn vrouw ontving de heerlijkheid Cattem (te Wervik) bij haar huwelijk? In 1495  
 kocht hij de heerlijkheid Wakken, in 1507 verwierf hij Grimbergen (Baete, De  
 Decker & De Vleesschauwer, 'Het Prinsenhof', 39-41). 

 Bezit Als bruidschat ontving hij een huis te Dendermonde ter waarde van 240 lb gr, een  
 lijfrente van 10 lb gr, een erf te Oudenburg en nog een grote som (Baete, De Decker  
 & De Vleesschauwer, 'Het Prinsenhof', 38). Hij ontving een loon van 15 s daags  
 van de hertog voor zijn financiële functie in 1481 (ADN: B 2124, 78r). In maart  
 1485 ontving hij 50 lb gr uit de confiscatierekening van Frans van Coppenhole, in  
 mei 1485 nog eens 36 lb 6 s 4 d gr voor de betaling van Franse troepen (ARA: Rk.  
 18254, 23r/24r). Bij de dood van zijn vader in december 1485 ontvingen zijn  
 erfgenamen in totaal 1276 lb 3 s 2 d 1 ob par (RAG: RV, 955, 39v). In 1492 kocht  
 hij een erfelijke rente op grond te Assenede. Van dan af bouwde hij zijn bezit in  
 Assenede en omstreken systematisch uit, ook met aanzienlijke inpolderingen. Parel 
  aan de kroon in Assenede was het luxueuze kasteel dat hij er oprichtte (Baete, De  
 Decker & De Vleesschauwer, 'Het Prinsenhof', 44-6). Vanaf 1513 bewoonde hij het  
 'Hof van Wacken' aan de Gentse Poel (Derycke, 'De Sint-Michielswijk', 150). 

 Rol in de opstand Een heel kort fragment van de rekening die Andries Andries als schatmeester van  
 Filips bijhield is bewaard gebleven; daarin gaf hij 854 lb 6 s 2 d van 40 gr/lb uit in 
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  de periode 1/1-30/6/1483 (ADN: B 2131, nr. 69174). Erna trad hij op als 'raed  
 ende meester van den penninghen ons harde gheduchtes heeren' (ARA: Rk. 18254,  
 23r). In september 1485 beklaagde Andries ('qui a conduit la despense ordinaire et  
 extraordinaire de notre avant dit seigneur monseigneur le duc Philippe’) zich bij de 
 Rekenkamer over verscheidene sommen die hij uitgegeven had in zijn vorige  
 functie, maar die de Rekenkamer niet in zijn uitgaven wenste in te schrijven - de  
 Rekenkamer schoof de zaak door naar Maximiliaan (ADN: B 17747, 'Le Scaghe'). In  
 1486 werd hij door de Gentse schepenen veroordeeld tot een boete van 50 lb gr  
 (ARA: Rk. 14118, 65v). In januari 86 had hij uiteindelijk zijn rekeningen als  
 penningmeester van Filips de Schone ingeleverd (ADN: B 17748, 'Le Scaghe'). In  
 december 1486 werd een deel van zijn bovenstaande klacht rechtvaardig bevonden  
 en kreeg hij een deel van zijn schulden uitbetaald door de Rekenkamer (ADN: B  
 17747, 'Le Woestine'). 

 Bronnen Baete, De Decker & De Vleesschauwer, 'Het Prinsenhof', 38-46. 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 736

 Naam Andries, Joost 

 Naamgenoten Een Joos Andries wordt voor 2 lb gr geconfisqueerd in 1488 (SAB: SR88,  
 confiscatierekening, 2v). 

 Data ?-08/04/1499 of 1500 (begraven in de Sint-Walburgakerk; RAG: RV, 34315, 121r). 

 Huwelijk x Barbara (weduwe van Jan van Quoillen - SAB: PR92, 67r). 

 Politieke carrière Brugge: schepen april82, 83, feb88 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: In juli 1490 was hij vertegenwoordiger van de negen leden in de Brugse  
 delegatie die in Brussel de revaluatie van de munt met Engelbert van Nassau  
 besprak (SAB: SR89, 145r). Hij was onderhandelaar van de stad bij de  
 totstandkoming van de vrede van Damme in december 1490 (Despars, 'Cronycke',  
 IV, 486). Hij maakte deel uit van de commissie die de Brugse financiën diende te  
 saneren in maart 1494 (SAB: CA, 12, 102r). 

 Beroep Bakker (Despars, 'Cronycke', IV, 342). 

 Sociaal kapitaal In oktober 1492 was hij samen met Rogier van den Damme voogd van de kinderen  
 van Anthonis Vogaets (SAB: PR92, 11v). 

 Bezit Hij leende 1440 gr aan de stad Brugge in mei 1488, 1080 gr in oktober en 4000 gr  
 in december 1490, als bewoner van het Sint-Jacobszestendeel (Blockmans, 'De  
 belastingsbetalers', 214). In november 1490 kreeg hij 20 lb gr terug uit een  
 vroegere (of een nieuwe?) lening aan de stad (SAB: CSK89, 46v). 

 Verbanning 6/4/1490 door Brugge op aanstichten van kapitein Lodewijk van Gruuthuse voor  
 vijftig jaar uit Vlaanderen (Despars, 'Cronycke', IV, 452). 
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 Naam Anghereel, Geraard van 

 Data ca. 1450-? (RAG: RV, 34315, 148v). 

 Politieke carrière Gent: gedele 81, 04*; keure 83, november87, 92, 08 (bestand Gent) 

 Taken-diensten -Vorst: hij was commissaris voor de wetsvernieuwing te Ieper op 2/3/1488 (KB, M  
 103, II) en te Gent in 1489 (SAG: 400, 30, 190r). 
 -Gent: in december 81 was hij Gents afgevaardigde om te onderhandelen met de  
 Staten van Brabant te Dendermonde (SAG: 400, 27, 360r). In mei 1482 reisde hij  
 naar Brugge om er met de wet en het gemeen te onderhandelen (361r). Hij ondernam  
 in augustus 1484 voor de stad naar Brugge een reis (321v). In 1485 controleerde  
 hij de rekeningen van de Gentse bede en hiervoor ontving hij 10 lb gr (SAG: 20, 3, 
  93r). In augustus 1488 verwelkomt hij Philippe de Crèvecoeur te Ieper (29, 430v). 

 Bezit Hij kocht tapijten uit het geconfisqueerde bezit van Jan van Melle (Blockmans,  
 'Peilingen', 256). Hij leende 312 gr bij de verplichte lening in 1492. Ze werden  
 hem terugbetaald (Hancké, 'Conflict', II, 3). 

 Extra In de schepenbank van 1492 was hij de tweede vervanger van eerste schepen  
 Lodewijk van Maerke (Hancké, 'Conflict', II, 3). 
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 Naam Annaert, Simon 

 Politieke carrière Gent: gedele 69, 74, 76 (als neringen) (bestand Gent) 

 Bezit Hij leende in 1492 80 gr aan de stad; ze werden later terugbetaald. Hij schonk ook  
 40 d gr (Hancké, 'Conflict', II, 5). 
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 Naam Antoon fs Jans 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 91 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: in 1492 inde hij de lening uit het Sint-Jacobszestendeel (SAB: SR92, 34r). 
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 Naam Asaert, Jan 

 Politieke carrière Gent: keure 79, 82, 08 (bestand Gent) 

 Taken-diensten Gent: In januari 1480 reisde hij voor de stad naar Brugge 'omme te ramene zekere  
 conclusien' met Maximiliaan (SAG: 400, 27, 86v); in maart naar Antwerpen en  
 Brugge om de verbanning van Willem van der Scaghe te bespreken (88r). In mei  
 1480 reisde hij samen met Daneel Claus naar Brugge om zich 'te informerene van  
 zekere quade woorden die daer bij eenighen ten laste van deser stede gheseyt  
 zouden zijn' (90v). In augustus 1483 trok hij naar Sluis voor de 'welvaert' van het  
 land en om er soldaten te betalen (28, 117r). 

 Beroep Wever (bestand Gent) 

 Rol in de opstand Hij was even 'stedehoudere van den dekin van den weveryen' in maart 1480 (SAG:  
 400, 27, 89r). 
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 Naam Asselt, Jan van den (1) 

 Politieke carrière Gent: keure 91 (bestand Gent) 

 Beroep drapier (bestand Gent) 

 Bezit Hij woonde bij de Sint-Janskerk en hij was lakenleverancier aan de stad in 1476,  
 1481 en 1493 (bij die laatste voor aanzienlijke bedragen, zie Hancké, 'Conflict', II, 5). 
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 Naam Asselt, Jan van den (2) 

 Politieke carrière Gent: keure november87, 94; deken van de molenaars 86 (bestand Gent) 

 Taken-diensten Gent: hij pachtte de watermolen bij de Braamburg in 89 (SAG: 400, 30, 120r). 

 Beroep Molenaar (Hancké, 'Conflict', II, 5). 

 Bezit Hij woonde in de Molenaarstraat (Hancké, 'Conflict', II, 5). Hij huurde de  
 'hettinghe' bij de Vogelenzang in 88-94 (SAG: 400, 30, 8r). 
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  Naam Assenede, Jacob van 

 Politieke carrière Brugge: raadslid dec90 (SAB: RW). 

 Extra In de schepenbank van december 1490 verving hij Noël van Assenede (SAB: RW). 
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 Naam Assenede, Lieven van 

 Data ?-02/12/1500 (RAG: RV, 34315, 121v en Vermeersch, 'Grafmonumenten', II, 254:  
 hij werd begraven in de Brugse Sint-Jacobskerk). 

 Antecedenten x' Anna van Bassevelde; x² Agnesl Steyls (Vermeersch, 'Grafmonumenten', II, 254). 

 Huwelijk Zijn vrouw overleed in 1496 (SAB: WRSJac, 6, 107r). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 59, 61, 63, 65, 68, 70, 73, april77; schepen 57, 78, 84, feb88, 89*,  
 96; gecommitteerde 79-83; deken der vleeshouwers 88, 94, 96 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: in februari 1477 reisde hij samen met Willem Moreel naar Mechelen om met  
 Margaretha van York te onderhandelen (SAB: SR77, 49r). Op 14/10/1479 wordt  
 hij naar Sluis gezonden 'omme te wetene wat ghewichte dat men daer useirt boven  
 den 60 lb' (SAB: SR79, 63v). In de schepenjaren 1480, 1481 en 1483 inde hij de  
 assizen op het graan voor de stad (SAB: SR80, 40r; SR83, 44v). In 1481 voerde hij  
 meerdere kleinere bestuurlijke taken uit voor de stad: voornamelijk polders en  
 wateringen nazien, koren kopen voor de stad en kleinere juridische taken  
 (opgesomd op SAB: SR80, 89v-90r). In de periode september 1481 -september  
 1484 pachtte hij de visserijrechten tussen de Ezel- en de Sint-Lenaartspoort (SAB:  
 SR82, 26r). In de schepenjaren 1482-3 inde hij de Brugse issue (SAB: SR82, 28v;  
 SR83, 29v). 
 Beroep Vleeshouwer (Despars, 'Cronycke', IV, 442). Hij was vinder van dat ambacht in 71,  
 76, 87 (SAB: RW). 

 Sociaal kapitaal In juli 1475 eiste de Brugse schepenbank van de Londenaar Hugo Bruwaen dat hij  
 zijn schuldeis van 58 lb gr aan het adres van vleeshouwers Lieven van Assenede,  
 François Ritsaert, Jeroen en Lieven van Viven (met borgen Colard en Pieter de  
 Labye) met bewijzen zou staven - ze werden voorlopig buiten vervolging gesteld  
 (SAB: MC74, 30v en 35r). Jan Alet was diens scadebeletter in 1491 (SAB: SR91,  
 52r). François Ridsaert en Lieven van Viven waren voogden van diens kinderen  
 (SAB: WRSJac, 6, 107r). In februari 1493 maakte hij Pieter van Bassevelde, Jacob  
 Maertins, Cornelis van der Weende, Roeland Breydel, Jan de Corte, Olivier  
 Bateman, Lauwers van Bassevelde, Jan van Overbeke, Jean Joly, Pieter Midi, Pierre  
 du Hem, Jan van Viven, Jan Alet en Gillis du Cant machtig over zich (SAB: PR92,  
 62v). 

 Bezit Hij huurde een stalletje aan de Brugse hallen in 1476-83 (SAB: SR76, 7r; SR82,  
 17v etc.). Hij leende 4 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het  
 Sint-Jacobszestendeel (SAB: SR80, 197v). In 1484 bezat hij een huis in de Oue Zak 
  (SAB: KV, 828bis, 2). Hij kocht een rentebrief van 6 lb gr op de drie steden van het 
  graafschap Vlaanderen in april 1485 (SAB: OR, 4, 148r). Hij kocht een erfrente op  
 het graafschap Vlaanderen van 2 lb gr voor 24 lb gr in juni 1488 (ADN: B 2137, nr. 
  69596). In 1486 bezat hij een huis in de Langestraat (SAB: SR86, 138v). Hij  
 leende 3 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 201v). In september 1490  
 leende hij 50 lb gr aan de stad Brugge (SAB: SR90, 22v). Hij leende 2160 gr aan de 
  stad Brugge in juli 1488, 720 gr in oktober 1490 en 4000 gr in december 1490, als  
 bewoner van het Sint-Janszestendeel (Blockmans, 'De belastingsbetalers', 216). Het 
  bezit van zijn kinderen bevatte voornamelijk stukken grond en enkele kleinere  
 huisjes verspreid over Brugge en enkele renten (SAB: WRSJac, 6, 107r-v). 

 Rol in de opstand In december 1479 diende hij samen met Willem Moreel en Jan de Taye voor de Grote 
  Raad te verschijnen in de rechtszaak tussen de stad en de graaf van Sint-Pol (SAB:  

SR79, 68r). Daarin werd hij samen met enkele schepenen verantwoordelijk gesteld voor 
het juridische conflict met de graaf van Sint-Pol, die tol wou eisen van ‘ghecochte poorters’ 
(ARA: GR, 796, 210v-212v). Hij werd daarvoor in december 1480, samen met Willem 
Moreel, Jan de Taye, Rijkaert Macharis 'et autres leurs consors' op 19/12/1480 veroordeeld 
tot een knieval en een boete van 1350 lb van 40 gr, 'pour certains excez et abuz par eulx 
commis', maar Maximiliaan schold hen deze boete kwijt (ARA: Rk. 21442, 2v/10v). Hij 
vluchtte de stad uit in augustus 1490 (Despars, 'Cronycke', IV, 461). 
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 Naam Assenede, Noël van 

 Politieke carrière Brugge: raadslid feb88, 89, dec90 (niet opgenomen), 95 (SAB: RW). 

 Beroep Vleeshouwer (Despars, 'Cronycke', IV, 342). Hij was vinder van dat ambacht in 1474,  
 77, 82, 84, 86 en 90 (SAB: RW) 

 Bezit Hij leende 1 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 198v). Hij leende 360 gr  
 aan de stad Brugge in oktober 1490 en 1000 gr in december 1490, als bewoner van  
 het Sint-Janszestendeel (Blockmans, 'De belastingsbetalers', 216). 

 Rol in de opstand Hij vluchtte de stad uit in augustus 1490 (Despars, 'Cronycke', IV, 462). 

 Extra Zijn functie als raadslid in december 1490 nam hij niet op, hij werd vervangen door  
 Jacob van Assenede (SAB: RW). 
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 Naam Avesaert, Joachim van 

 Politieke carrière Vorst: baljuw van Sluis 1/6/88-31/5/89 (ARA: Rk., 13927). 
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 Naam Avesoete, Jan (fs Claeys) 

 Politieke carrière Vrije: commune mei77*; schepen juli85-86, 89; ontvanger 84 (lijsten Vrije). 
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 Naam Axpoele, Geraard van 

 Naamgenoten Schildknaap Geraard van Axpoele was gehuwd met Cahterina van Seclin, hij stierf  
 op 28/4/1488, en werd begraven in de Brugse OLV-kerk (Vermeersch,  
 'Grafmonumenten', II, 337). 

 Politieke carrière Gent: keure juli85* (ook herekiezer 24, 27, 30, 34 en gedele 54? - of is dit iemand  
 anders) (als poorter) (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: in juli 1486 reisde hij naar Antwerpen en Dendermonde om Maximiliaan te  
 vragen Gent te bezoeken (SAG: 400, 29, 79v/82v). In augustus 1486  
 onderhandelde hij met Maximiliaan over de 15000 'vechtenden' die het land moest  
 leveren aan de vorst (82r). 

 Rol in de opstand Bij de Blijde inkomst van Maximiliaan en Frederik in juli 1486 in Gent liet hij  
enkele leden van de hofhouding van Maximiliaan in zijn woonst logeren (SAG: 400, 29, 
109r).  
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 Naam Backere, Jan de 

 Politieke carrière Gent: gedele november87; keure 89 (bestand Gent). 

 Beroep Tapijtwever (Hancké, 'Conflict', II, 7). 

 Bezit Hij contribueerde in de oorlogsbelasting van 1477 in de Keizerstraat, Abeelstraat  
 en Lammekin (Hancké, 'Conflict', II, 7). Bij de verplichte lening van 1492 droeg hij  
 40 gr bij die later worden terugbetaald. Hij betaalde 360 gr en 60 gr volgens het  
 'conestable bouc' (buiten Sint-Jorispoort) (Hancké, 'Conflict', II, 7). 
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 Naam Baenst, Adriaan de 

 Titel Heer van Cantevelde 

 Data ?-1506 (Buylaert). 

 Antecedenten fs Antoon I x Isabelle Gherbode; broer van Antoon II, Lodewijk, Isabeau en  
 Elisabeth (Buylaert). 

 Huwelijk x' Jooszine Cabillau fa Colard; x² ? de Crooc (Buylaert). 

 Politieke carrière -Gent: ontvanger-boekhouder 90 (bestand Gent) 
 -Vorst: ontvanger te Gent 99 (Buylaert) 

 Taken-diensten Vorst: hij was ontvanger van de extra taks op het hoppebier in 1474-77, maar deze  
 werd afgeschaft in 1477 (ADN: B 4120, 32v). 

 Leenbezit Hij bezat samen met zijn broer Lodewijk een achterleen van 4 gemet 22 roeden in  
 Valkaarsgote van de heerlijkheid Kalvekete van Jan de Beere. Mogelijk had hij ook 
  een leen te Ramskapelle en vier achterlenen van Hof te Poele in de buurt van  
 Waaskapelle. Hij hield een achterleen van 26 gemet 12 roede van Sint-Joris ten  
 Distel in de parochie Boekhoute (Buylaert). 

 Rol in de opstand Hij beheerde de rekening van de overstromingsschade van 1/7/1488 tot 27/4/1489. 
  In de zomer van 1488 brak er immers een sluis aan de westzijde van het ambacht  
 Assenede waardoor een aanzienlijk deel van de Vier Ambachten onder water stond.  
 Door middel van renteverkoop en een lening bij een Lombardische koopman werd  
 zo'n 2370 lb beschibaar gemaakt; deze werden beheerd door Adriaan de Baenst (Buylaert). 

 Bronnen Buylaert, 'Crisis', fiche LVIII. 
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 Naam Baenst, Antoon de 

 Data ?-1511 (Priem, 'Documents', s2, t7, 204). 

 Antecedenten fs Guy II (fs Guy I en Anna de Groote) x Josine Masin; broer van Joost, Elisabeth (x  
 Jan van der Gracht), Catharina (x Joost van Halewijn), Anna (x Jan Constantijn) en  
 Margaretha (x Jan de Beer) (Buylaert). 

 Huwelijk x' Barbe de Baenst (?); x² Barbe Despars fa Jan (Buylaert). 

 Politieke carrière -Vorst: baljuw van Sluis 1/9/74-20/4/77 (ARA: Rk., 13927). 
 -Vrije: schepen juli85-feb86, 87, januari90-11 (91*) (lijsten Vrije). 

 Taken-diensten -Vrije: hij vervulde meerder diplomatieke missies in zijn functie als schepen van het 
  Vrije (Buylaert). 
 -Vorst: hij was pachter van de extra taks op het Duits bier in 1462-65 en op het  
 hoppebier te Sluis in 1472-78 (databank domeinbeheer). 

 Sociaal kapitaal Jan van Viven en Maarten Lammins stonden borg voor zijn vrijlating uit het Brugse 
  schepenhuis op 20/3/1488 (SAB: CSK87, 92r). 

 Leenbezit Hij had mogelijks twee lenen te Koudekerke (zie Buylaert). In 1485-6 had hij het  
 leen 'de thiende t'Yseberghe' samen met Joos van den Berghe in leen van Adolf van  
 Kleefs leenhof te Wijnendale (RAB: FW, 249, 3v). In 1487 of 1488 verkocht hij  
 twee lenen in Slependamme voor 24 lb gr aan Guy de Baenst (ARA: Rk. 13710, 137v). 

 Bezit In 1478 ontving hij 300 lb van 40 gr uit de 'recette' van Blanton, hetgeen hem  
 jaarlijks toegezegd was door hertog Karel de Stoute (ADN: B 2119, nr. 68491). 

 Rol in de opstand Hij werd te Brugge gevangen genomen in het voorjaar van 1488 (Buylaert). In het  
 voorjaar van 1490 overlegde hij samen met Willem van Halewyn en Antoine de  
 Baenst met Filips van Kleef - hij was duidelijk één van de belangrijkste personen  
 in het Vrije op dat ogenblik (Buylaert, 'Crisis', I, 86). 

 Extra In februari 1482 werd hij door de Raad van Vlaanderen veroordeeld tot een boete  
 van 3 lb par ' a cause de la renonchiation par lui faicte pardevant eschevins de  
 l'Ecluse de l'appel par lui interjetté contre Pierre Masin' (ARA: Rk. 21851, 1r). 

 Bronnen Buylaert, 'Crisis', fiche XXXVI. 
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 Naam Baenst, Guy (II) de 

 Titel Heer van Melissant en Gapinghe 

 Data ?-10/1523 (begraven in de Brugse Kartuizerskerk; Vermeersch, 'Grafmonumenten',  
 III, 537). 

 Antecedenten fs Guy I x Anna de Groote. Broer van Maria x Jan de Wymer; Jacquemine x'  
 Christoffel Triest (fs Christoffel, zie databank opstand?), x² Joost de Witte (x'  
 Catherine Metteneye); Catharina de Baenst x Louis Domessent; Magdalena de  
 Baenst x Colard d'Ault (x' Catharina de Groote) (Buylaert en Dumolyn). Colard  
 d'Ault was een wisselaar in Brugge (RAB: BB, 64, 19r) en kreeg als bruidschat  
 twee lenen van in totaal 64 gemeten te Zedelgem (RAB: BB, 64, 211v). Op  
 12/3/1480 leende laatstgenoemde 1800 lb van 40 gr aan Maximiliaan (ADN: B  
 2121, 546v). Hij was reeds gestorven in december 1489 (SAB: SR89, 121r). 

 Huwelijk x Josine Masin, fa Jan x Margaretha van der Moere (Dumolyn). 

 Nageslacht Joost (zie diens fiche), Elisabeth (x Jan van der Gracht), Catharina (x Joost van  
 Halewijn), Anna (x Jan Constantijn), Margaretha (x Jan de Beere) en Antonis (SAB:  
 SR87, 127r). Bastaardzonen Hannetin, Guy en Hubert (Buylaert en Dumolyn). Een  
 Jan de Baenst fs Guy was provoost van de Rooms-koning in 1486 en 1491 (RAG:  
 RV, 955, 42r en SAB: SR91, 164v). Guy had nog een bastaardzoon Jacob (zie diens  
 fiche) en een bastaardzoon Jan die verschillende polders rond Brugge in pacht had  
 in 1480-90 (SAB: SR80, 24v; SR83, 23v etc.). Bastaard Jan was geboren rond 1437 
  (RAG: RV, 34315, 109r) en hief de nieuwe belasting die Maximiliaan op het keyte  
 te Sluis had ingesteld vanaf 24/6/1479, voor een som van 4600 lb par (RAG: RV,  
 6831, 1, 1; zie ook ADN: B 17733, 'l'Ecluse. Impôts sur les bières'). Maar na een  
 jaar kloeg Jan dat de tol niet genoeg opbracht. Een onderzoekscommissie besloot  
 dat hij ongelijk had en het pachtcontract behouden bleef (RAG: RV, 6831, 1, 10).  
 Hij werkte mee aan de confiscaties van bezittingen van Fransen in 1479 te Sluis  
 (ARA: Rk. 19720, 45v). Was hij ook tresorier van Sluis (naar SAB: SR79, 78v)? In 
  het voorjaar van 1482 pachtte hij de 'quadeplacke' te Sluis, een nieuwe belasting  
 voor de vorst (ADN: B 17742, 'l'Ecluse'). Hij werd 28 lb 7 s 3 d gr geconfisqueerd  
 van goederen te Sluis in 1484-5 (ARA: Rk. 18254, 16r), daaruit ontving  
 Magdalena de Baenst 10 lb 18 s gr en Jan Scaersteen 8 lb 14 s gr (22r). Hij  
 procedeerde in 1485 tegen Klaas van Montingy over het baljuwsambt van  
 Oostende (De Smidt & Strubbe, 'Chronologische lijsten', 425). Maximiliaan  
 benoemde hem op 24/5/1488 tot ontvanger van Sluis maar hij kon zijn functie maar  
 vanaf oktober 1492 uitvoeren (ADN: B 33, 182v). Hij was immers in februari 1488  
 vogelvrij verklaard te Gent (KB: Ms 1132, 178). 

 Politieke carrière -Vorst: baljuw van Sluis 58-68; raadsheer 72-77; raadheer en kamerling van  
 Maximiliaan 77-92 (zie Dumolyn en Buylaert); raadsheer in de Raad van Vlaanderen 
  8/85-23/5/88 en 12/89-04 (KB: Ms 20642, 169r-170v), nadien actief in de Grote  
 Raad tot zijn dood; ontvanger van Zeeland v1470 (Buylaert). 
 -Vrije: schepen juli85*-86* (lijsten Vrije). 

 Taken-diensten Vorst: hij speelde een grote rol in de oorlog tegen Frankrijk in de periode 1470-82. 
  Hij mengde zich verregaand in de toekenning van de bedes aan Maximiliaan  
 tijdens diens regentschap (Buylaert). Op 6/2/1478 belast Maximiliaan hem en de  
 proost van Sint-Donaas met de taak om geld te lenen van Brugse handelaars op de  
 kroonjuwelen (ADN: B 3495, 123686). In de jaren 1479-82 hield hij zich  
 voornamelijk bezig met de inning van de vorstelijke financiën in Zeeland (ADN: B  
 2127, 183r-v). In januari 1486 werd hij door de vorst aangesteld om de dichting  
 van het Zwarte Gat te superviseren (SAB: SR85, 131v/139v). Hij controleerde de  
 rekening van het Brugse Vrije in juli 1485 (RAB: BVR, 223, 10v). Hij diende in  
 april 1492 de Brugse rekening te controleren van de schepenbank van september  
 1487, maar zijn zoon Antonis verving hem (SAB: SR87, 127r). Hij was commissaris 
  voor de wetsvernieuwing te Ieper in 1490 (KB, M 103, II) en te Brugge in januari  
 1490 (SAB: SR89, 173v). 

 Sociaal kapitaal Hij was samen met Jean Hanneton voogd van de kinderen van Paul de Baenst  
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 (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 839). Hij kocht grond van Jan van der  
 Bouverijen in Sijsele (Buylaert). In 1483 duidde Jehan Noseret hem samen met  
 Thibaut Barradot en Pieter Lanchals aan als voogden van de kinderen van  
 Guillaume Hugonet (Flammang, 'Compte', 60). In november 1485 waren deken  
 Pieter Bogaert, Jan de Witte, Paul de Baenst en Wouter van der Zijpe arbiter in zijn  
 conflict met Jan de Beere over de erfenis van Magdalena de Baenst (RAG: RV, 955, 
 36r). In augustus 93 maakte hij Colaert le Fornier, Jan van Overbeke, Lodewijk  
 Hauweel, Jacob de Blasere, Jan du Ponceel, Gillis Jacquelot en Jacob de But  
 machtig over zich (SAB: PR92, 123r). 

 Leenbezit In 1466 bedijkte hij samen met Jan de Baenst en Jan Zoete de Sint-Jorispolder te  
 Boekhoute (Gottschalk, 'Historische Geografie', I, 83). In 1468 bezat hij een leen  
 van vijf lijnen en 35 roeden in Heile bij Aardenburg (RAB: BB, 64, 90v). In 1487  
 kocht hij twee lenen in Slependamme van Antoon de Baenst voor 24 lb gr (ARA:  
 Rk. 13710, 137v). De vorst verleende hem er de rechten op de verkoop van zeevis  
 (ARA: Rk. 17405, 1v). Na de dood van Paul de Baenst mocht Guy het verdronken  
 land dat Paul bezat, indijken voor een jaarlijkse som van 100 lb par aan de vorst en  
 1 gr per gemet ingedijkt land (ADN: B 1611, 304v-308r). 

 Bezit In 1472 verkocht hij grond in Zeeland (te Baasdorpe en Simonskerk) voor 119 lb 4  
 d gr aan Joost van Halewijn (ADN: B 20135, 155653). Hij bezat een huis te Damme 
  waar Karel de Stoute en Margaretha van York huwden; ook een huis te Sluis, dat  
 vernietigd werd in 1492 (Buylaert en Dumolyn). In mei 1479 verkocht hij 11 gemet 
  grond te Oostkerke en Lapscheure aan Jacob van Cleihem (RAB: BN, 2450). In  
 december 1479 ontving hij van de vorst 315 lb van 40 gr uit de geconfisqueerde  
 goederen van de Fransen omwille van de vele verliezen die hij tijdens de oorlog  
 had geleden (onder andere voor het losgeld voor zijn zoon; zie ADN: B 2118,  
 315r). Jan de Baenst fs Guy pachtte verschillende polders in de polder Robe van  
 Brugge (SAB: SR82, 23r-v). In juni 1485 krijgt hij 17 lb 12 s gr terugbetaald van  
 het stadsbestuur van Brugge omdat het artilleriestukken van Guy had gebruikt in  
 de oorlog tegen Maximiliaan (SAB: SR84, 167v). In juni 1485 kreeg hij voor de  
 controle van de stadsrekening 100 lb par van de stad (SAB: SR84, 168r). In 1485  
 ontving hij 120 lb par voor vele diensten aan het Brugse Vrije, bovenop zijn loon  
 als burgemeester (RAB: BVR, 223, 177v). In 1485 ontving hij 120 lb gr uit de  
 inkomsten van de verkoop van de rente op Vlaanderen ter compensatie voor de  
 'onterechte' confiscatie door Frans van Coppenhole (SAB: OR, 4, 143r). Op  
 17/9/1485 schonk hij zijn schoonzoon Jan de Beere 900 lb gr als erfenis van zijn  
 overleden dochter, namelijk 8 lb renten op Sluis, 20 lb op de tol van Brugge en 525 
  lb gr contant (RAG: RV, 955, 36r). Eind 1485 was de stad Sluis virtueel failliet en  
 ze raakte geen van de rentebrieven van de 60 lb gr, die Maximiliaan haar had  
 toegekend, kwijt. Guy de Baenst kocht daarop op 10/1/1486 een rentebrief van 27  
 lb gr, maar hij eiste een hypotheek van 80 lb gr op de stad. Hij ontving daarvoor de  
 assize op het meel van de stad, namelijk 4 gr op elke hoet meel die de stad inkwam,  
 als deze meer dan 80 lb gr opbracht diende hij dit overschot aan de stad te betalen.  
 Hij verkreeg tevens het recht de ontduikers van deze assize te mogen vangen  
 (RAG: RV, 955, 45r-47v). Op 5/10/1486 betaalde Maximiliaan hem 38685 gr terug  
 wegens de confiscatie van Guy de Baensts goederen te Sluis door de schepenen van 
  de Keure van Gent in de periode van de eerste regentschapsraad 'et le tout au grant  
 regret et desplaisir dicellui seigneur' (Hancké, 'Conflict', I, 127; naar ARA: Rk.  
 19724, 1r en 18254, 25v). In september 1487 kocht Leonaard Urbaens in zijn naam  
 7 gemeten grond in Sint-Kruis (RAB: BN, 3521). In juli 1492 bezat hij huizen in  
 de Sint-Joost- en de Sint-Pauwelsstraat in Sluis en één aan de Vismarkt 'twelke  
 tbeste ende tscoonste was vander zelver stede' (RAG: RV, 7513, 189v). Sluis,  
 Cadzand en Oostende dienden in 1492 6000 pond te betalen als schadevergoeding  
 voor de oorlog (De Doppere, 'Chronique', 39 en Buylaert). In mei 1493 moest hij  
 Sluis via de Raad van Vlaanderen verplichten om betalingen in verband met zijn  
 hypotheek (zie hoger) uit te voeren (RAG: RV, 7513, 234r). 
 
 Rol in de opstand In december 1477 verkocht hij in opdracht van Maximiliaan enkele kroonjuwelen  
 aan Brugse handelaars (ADN: B 1610, 212r-v). In het voorjaar van 1485 werd  
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 Frans van Coppenhole met een klerk naar Sluis gezonden om de goederen van Guy  
 en bastaard Jan de Baenst te confisqueren, met succes (een uitgebreid relaas van de  
 confiscatie in ARA: Rk. 18254, 24v-25v). In juni 1485 behoorde hij tot de  
 commissie die in opdracht van Maximiliaan de situatie te Brugge diende te  
 normaliseren (SAB: SR84, 168r). Kort erna stelde hij de magistraat van het Brugse  
 Vrije samen, waarvan hij zelf burgemeester werd (Buylaert). Op 14/10/1485 vocht  
 hij de confiscatie van zijn goederen aan voor de Raad van Vlaanderen en met  
 succes: Coppenhole diende de opbrengst aan Guy over te maken (RAG: RV, 7512,  
 239r). Van het Brugse Vrije ontving hij voor de proceskosten 300 lb par  
 schadevergoeding (RAB: BVR, 223, 171r). Hij was aanwezig bij de gijzeling van  
 de schepenen van het Brugse Vrije in augustus 1486 bij de toekenning van de bede 
  voor Maximiliaan (Blockmans, 'Handelingen', 387). In augustus 1486 besliste de  
 Rekenkamer dat Frans van Coppenhole hem 800 lb van 40 gr diende te betalen voor 
  zijn confiscatie (ADN: B 17750, 'Baenst’). Hij bevond zich aan Maximiliaans zijde 
  bij diens blijde inkomst in Brugge in februari 1487 ('t Boeck, 145) en hij regelde  
 nadien de zee-oorlog tegen de Fransen vanuit Sluis (Buylaert, 'Crisis', I, 74). In  
 1489 stipuleerde het verdrag van Tours dat hij vergoed werd voor de  
 oorlogsschade die hij recentelijk geleden had (Molinet, 'Chroniques', II, 167). Hij  
 maakte deel uit van de commissie die in opdracht van de hertog van Saksen op  
 4/1/1490 de Vlaamse magistraten diende te benoemen en de Vlaamse kastelen moest  
 innemen (SAB: CA, 12, 84r). Hij wordt dan zelfs 'maerscalc van den grave van  
 Zassen' genoemd (Buylaert, 'Sociale mobiliteit', 236). Op 25/5/1490 ontneemt de  
 Raad van Vlaanderen Anthoine des Fontaines de goederen van Guy de Baenst die  
 de Drie Leden van Vlaandere hem in 1488 toegewezen hadden (RAB: BVO, 507 en  
 RAG: RV, 7513, 25v-27v). Op 13/7/1492 bepaalt de Raad van Vlaanderen dat al de 
  schade die de huizen te Sluis van Guy de Baenst in de afgelopen periode  
 opgelopen hebben, moet terugbetaald worden aan de eigenaars. In dit proces roept  
 Guy Filips van Kleef, zijn persoonlijke vijand, uit tot de oorzaak van dit conflict.  
 Als een huis schade in de komende oorlog schade oploopt, dan dienen hiervoor  
 16000 gouden kronen betaald te worden (RAG: RV, 7513, 189v). 
 
Confiscatie 1484-5: 112 lb 6 s 7 d gr van de verkoop van zijn huis te Sluis, 19 lb 11s 17 d gr  
 voor de verkoop van de inboedel ervan (ARA: Rk. 18254,15v); 
 1488: 50 lb gr (SAB: SR88, confiscatierekening, 5r). 

 Extra Op 30/1/1478 verloor Jacob de Witte een proces voor de Raad van Vlaanderen  
 tegen de Brugse schepenen van het jaar 1471 over een schuldeis voor zijn  
 'ghezelscip van coopmanscepen om in te coopene ende te vercoopene al tfrueyt van  
 Algerben ende van Valencien' dat uit Sluis Brugge zou binnengebracht worden.  
 Jacob boekhouder was boekhouder van dit gezelschap dat gesticht was op  
 10/12/1466 met Anselmus Adornes, Zegher de Baenst, Colaert D'Ault en anderen  
 als partner (SAB: SV, 85r). In april 1479 reizen Bruggelingen meester Jan Roegiers  
 en Jacob Coolbrand naar Sluis om er een geschil tussen Guy en meester Pieter van  
 den Eede op te lossen (SAB: SR78, 72r-v). Op 16/6/1480 bekomt Guy, na een  
 interventie van de Raad van Vlaanderen, dat de stad Brugge voogden dient aan te  
 stellen over Colart d'Ault, fs Colart die zojuist overleden was (SAB: SV, 104r). In  
 1487 was hij niet aanwezig in de Raad van Vlaanderen (ADN: B 4123, 114r). In  
 1492 werd hij als raadsheer vervangen door Barthelemeeus van Massemen  
 (Buylaert en Dumolyn). In april 1491 veroordeelde de Raad van Vlaanderen een  
 aantal van zijn pachters om hun pacht aan hem uit te betalen (RAG: RV, 7513, 101r). 

 Bronnen Buylaert, 'Crisis', fiche XVIII; Kerckhoffs-De Hey, 'De Grote Raad', 14 en Dumolyn,  
 'Het hogere personeel', 838-845. 
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 Naam Baenst, Jacob de 

 Naamgenoten Een Jacob de Baenst werd in 1480 te Gent veroordeeld tot een boete van 72 lb gr,  
 waarvan de helft aan de baljuw te betalen (ARA, Rk. 14117, 185v). 

 Antecedenten Bastaardzoon van Guy (II). 

 Politieke carrière Vorst: onderbaljuw van Sluis 1/6/76-80 (ADN: B 4120, 41r en B 2121, 60r). 

 Taken-diensten Vorst: hij werd kapitein van Biervliet in april 1480 (Buylaert, 'Crisis', I, 57). In  
 1496 zou hij in het stadsbestuur van Sluis gezeteld hebben (Buylaert, 'Crisis', I,  

 Bezit In maart 1490 ontving hij van Maximiliaan 180 lb van 40 gr uit de 'recette' van  
 Sluis (ADN: B 2140, 12r). 

 Rol in de opstand In september 1478 diende hij samen met Jan van Nieuwenhove en anderen een  
 rebellie in Sluis te onderdrukken (ADN: B 2117, nr. 68338). Hij werd in maart  
 1484 door Brugge voor vijftig jaar uit het graafschap verbannen, maar hij vertoefde  
 in juni 1485 in het gezelschap van Maximiliaan (Despars, 'Cronycke', IV, 240 en  
 265). Hij voerde persoonlijk Maximiliaans politiek uit en hij maakte zich op die  
 manier erg gehaat: Jacob werd Maximiliaans 'roode roede', 'wesende omtwijffelick  
 een quaet erch bouve ende wel weerdich zeven mael overe ghehanghen te zijne'  
 (Despars, 'Cronycke', IV, 264). Bij het tumult in het graafschap eind 1487 strafte hij  
 persoonlijk de opstandige groepen (Despars, 'Cronycke', IV, 300). Hij werd door  
 Brugge vogelvrij verklaard in februari 1488, omdat hij 'menighen schadelicken  
 raedt ghegheven hadde' aan de Rooms-koning (Despars, 'Cronycke', IV, 333 en  
 388). Hjij vluchtte daarop naar Vere, waar Maximiliaan hem in maart 1489 in  
 bescherming nam 'que parcedevant il nouz a servy en noz guerres et armees';  
 eventuele zonden ('tout ce qu'il a et peuet avoir meffait') worden hem vergeven.  
 Vanuit Vere zou hij met een oorlogsboot de strijd met de Vlaamse opstandelingen  
 aanbinden (ADN: B 1706, 5v-6v). In december 1490 nam hij zijn functie van 'roode 
  roede' weer op en superviseerde hij de onthoofdingen van hen die buiten de Vrede  
 van Damme gesloten waren, 'met eene langhe roode roede in de hand, naer den  
 heesch van zijnen staet ende officie' (Despars, 'Cronycke', IV, 492). 

 Verbanning 1484: door Brugge (Despars, 'Cronycke', IV, 240). 

 Extra Ook bastaard Jan de Baenst oefende in 1477 de functie van onderbaljuw van Sluis  
 uit (ADN B 4120, 41r). 
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 Naam Baenst, Jan (III) de 

 Titel Ridder v1462 
 Heer van Sint-Joris, Beernem en Zotschoore 

 Naamgenoten Jan de Baenst, bastaardzoon van Guy de Baenst (zie diens fiche). 

 Data ?-18/03/1486 (begraven te Brugge in de OLV-kerk, Buylaert). 

 Antecedenten fs Jan II x Anna Slyps; broer van Lodewijk I (x Clara Loschaert), Joost en Zeger (x  
 Agnes, en later Catharina Honin) (zie de corresponderende fiches bij Buylaert). 

 Huwelijk x Margaretha Le Fevre (fa Colard x Margaretha Bladelin, zus van Pieter) (Buylaert). 

 Nageslacht Jan IV en andere (zie diens fiche). 

 Politieke carrière Brugge: schepen 57, 60*, 70*, 73*; raad 41, 43, 45*; hoofdman OLV 51, 61 (SAB:  
 RW). 

 Taken-diensten -Brugge: hij was menigmaal gezant voor de stad, bijvoorbeeld op de  
 statenvergadering in 1464 (Blockmans, 'De staten', 79).  
 -Vorst: hij was ontvanger van de erfelijke regie op de spijker van Diksmuide 1476- 
 86 (databank domeinbeheer). Hij was commissaris voor de wetsvernieuwing te  
 Gent in 1475 (SAG: 400, 24, 355r). 

 Sociaal kapitaal In de periode 1472-6 verving hij Guy de Brumeu als commissaris voor de Brugse  
 wetsvernieuwing (Buylaert, 'Crisis', I, 36). Hij was aanwezig op de  
 uitvaartplechtigheid van Anselmus Adornes (Buylaert). Op 31/3/1486 maakte zijn  
 weduwe Adriaan Clincke, Joris vander Hee, Jan Sijs, Adriaan Sijs, Jan de Smit,  
 Cornelis Beernaerts, Claeis Gobert, Roeland van Regable, Michiel de Vroede,  
 meester Christoffel Boudin, Floreins Slijp, Pieter van der Muelene, Stevin Melins,  
 Joos en Jan Spruute, Pauwels Volcacq en Willem van de Voorde machtig over haar  
 en Jans sterfhuis (SAB: PR85, 100r). 

 Cultureel veld Hij was lid van de Brugse Sint-Jorisgilde en van de orde van de Witte Beer  
 (Buylaert). In 1448 had Margriete Bladelin getesteerd dat Jan de Baenst en zijn  
 nakomelingen mochten begraven worden in haar kapel in de OLV-kerk te Brugge  
 (Gailliard, 'Inscriptions', II, 271 en 326, die ook zijn grafzerk (in de Sint- 
 Margrietekapel) afdrukt, 329). 

 Leenbezit In 1466 bedijkte hij samen met Guy de Baenst en Jan Zoete de Sint-Jorispolder te  
 Boekhoute (Gottschalk, 'Historische Geografie', I, 83). Hij had een rente van 32 lb  
 par op de ontvangsten van de brieven van Aartrijke die zijn dochter Antonine zou  
 erven (ADN: B 17757, 'Baenst'). Margaretha le Fevre bezat in 1468 het kasteel en  
 de heerlijkheid van Oostkerke (De Keyser, 'Het kasteel', 229). Zijn heerlijkheid  
 Sint-Joris, waarover hij quasi volledige jurisdictie had, bevatte 104 gemeten land,  
 meersen en bos en verscheidene renten; hij bezat er ook 'tghoed ende heerscip van  
 Sotscorre' waartoe verschillende renten en rechten behoorden (RAB: BB, 64, 243r- 
 v). Al deze heerlijkheden, inclusief zijn omvangrijk leen 'Ten Walle' in Beernem,  
 werden door zijn zoon geërfd (RAB: BB, 64, 256r). Zijn zoon ontving het leen en  
 het kasteel van Middelburg uit het testament van Pieter Bladelin (zie diens fiche).  
 In 1471 of 1472 betaalde zijn dochter Antonine verheffingsgeld op lenen te  
 Oostkerke dat ze uit het testament van Pieter Bladelin had ontvangen, maar Joost  
 van Varsenare betwistte dit (ARA: Rk. 17385, 4r). De strijd werd pas beslecht door 
  de koop van Middelburg en de ammanie van Aardenburg door Guillaume Hugonet  
 voor 12000 lb par (Opsommer, 'Omme dat leengoet', 345 en Haemers, 'Middelburg'). 
  In 1487 of 1488 verkocht zijn vrouw twee lenen in Aardenburg voor 80 lb gr aan  
 Pieter Buuc (ARA: Rk. 13710, 138r). 

 Bezit Hij bezat veel grond te Zeeuws-Vlaanderen en rond de stad Brugge (Buylaert). Hij  
 leende 20 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het OLV- 
 zestendeel (SAB: SR80, 193v). In februari 1481 droeg hij een losrente van 20 lb gr  
 op de stad Sluis over aan Adriaan Clincke (SAB: PO, 2de reeks, 33). In maart 1484  
 bezat hij een huis in de Brugse Ridderstraat (SAB: KV, 828bis, 35). Hij (of zijn  
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 zoon) verkocht in april 1485 een losrente van 10 lb gr op zijn goed 'te Scoorhuus'  
 en een rente van 40 lb gr op de heerlijkheid van 'Boudues' aan Jacob Faytop fs  
 Michiel (RAG: RV, 955, 26v). Op 3/4/1486 veroordeelde de stad Brugge de stad  
 Haarlem tot de uitbetaling van een rente die Jan de Baenst op deze stad had, maar  
 die Haarlem geconfisqueerd had in 1484 omdat Brugge er toen had toe opgeroepen,  
 maar nu komt ze op die beslissing terug (ARA: GR, procesbundels tot 1504, 80). 
 
Rol in de opstand Op 26/3/1477 diende hij in opdracht van Maria verantwoording af te leggen aan  
 het Brugse gemeen voor zijn vroegere bestuurlijke taken in de stad (Despars,  
 'Cronycke', IV, 126-7). Op 17/5/1477 werd hij vrijgelaten nadat hij op de markt  
 van banier tot banier openlijk ondervraagd was en erna zelf in zijn lijnwaad om  
 vergiffenis gesmeekt had (Despars, 'Cronycke', IV, 139). Daarop diende hij 100 lb  
 gr aan de stad terug te betalen in 1477 (SAB: SR76, 35r); dit bedrag werd  
 proportioneel terugbetaald in 1481 en in 1483 (SAB: SR81, 182r; SR83, 54r). In  
 1484 lag de stad Brugge in proces met hem 'nopende der contumacie' (SAB: SR83,  
 181v). 

 Bronnen Buylaert, 'Crisis', fiche XIV. 
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 Naam Baenst, Jan (IV) de 

 Titel Schildknaap 
 Heer van Sint-Joris, Beernem, Tillegem etc. v1486 

 Data ?-23/10/1522 (begraven in de OLV-kerk te Brugge, Buylaert). 

 Antecedenten fs Jan III (fs Jan II x Anna Slyps) x Margaretha de Fever (fa Colard de Fever (tresorier  
 general) en Margaretha Bladelin, zus van Pieter). Zussen Anna (x Filips van  
 Brabant, later raadsheer van Maximiliaan) en Antoinette (x Jacob d'Harchies  
 (+1475), hun zoon was raadsheer van Maximiliaan in 1477) (Buylaert). 

 Huwelijk x Gertrude Malet, fa Thomas, heer van Berlettes, en Jeanne de Lannoy (Buylaert). 

 Nageslacht Jan V x' Margaretha van Borselen (fa Paul en Adèle van Haerlem), x² Catharina van  
 Daele; Antoine (zie diens fiche); Josse (x Charlotte Tiant); Maria, Margaretha  
 (ingetreden bij de Brugse kartuizers) en Catharina (Buylaert). Zoon Antoon, die in  
 1491 of het jaar nadien een leen in Sint-Michiels van zijn grootmoeder Margaretha  
 kreeg (ARA: Rk. 17409, 2v). 

 Politieke carrière -Brugge: schepen 87; raadslid 67; hoofdman sint-niklaas juni85 (SAB: RW). 
 -Vrije: schepen 82, 88 (lijsten Vrije). 

 Taken-diensten -Vorst: na de dood van zijn vader in 1486 was hij ontvanger van de erfelijke regie  
 van de spijker van Diksmuide in de periode 1486-96 (databank domeinbeheer). 
 -In oktober 1487 maakt hij deel uit van een selecte delegatie die naar Maximiliaan  
 te Brabant reisde (SAB: SR87, 106r). 

 Sociaal kapitaal In november 1485 maakte hij Thomas Malet, Pierre du Hem, Jean Joly, Nicolas  
 Cocquerel, Jehan Doublet, Pierre Nudy, Jehan de Ligne, Pierre Parent en Cornelis  
 Crusinc machtig over hem (SAB: PR85, 49v). In april 1486 waren dat Cornelis  
 Bernaerts, Adriaan Clincke, Antonis Schotte, Jan van der Leene, Jan en Adriaan  
 Sijs, Wouter van Caloen, Florens Slijp, Frans de Clercq, Cornelis Coppins, Claes  
 Scheuvele, Robert de Neve, Dieric Laert, Gillis de Hertoghe, Luc van den Beele,  
 Jacop Feys, Pieter Vaillant en Christiaen Corenpraet (SAB: PR85, 107v). In een  
 proces voor de Grote Raad namen Willem Houtmarct, Karel van Halewyn, Antonis  
 Spillaert en Jan D'hondt het voor hem op (Buylaert, 'Crisis', I, 66). Hij was de  
 voornaamste begunstigde in het testament van Pieter Bladelin (Jan IV was de  
 kleinzoon van diens zus). Lieven van Viven, Jan de Baenst en Gillis Smout bepalen 
  op 19/11/1487 dat Maarten van Nieuwenhove de erfenis van de weduwe van Jan  
 van de Velde mag verkopen en de opbrengst mag verdelen over de erfgenamen  
 (SAB: CSK87, 45r). Pieter Metteneye stond borg voor hem bij zijn vrijlating te  
 Brugge op 20/3/1488 (SAB: CSK87, 92r). 
 Cultureel veld Hij was forestier van de Witte Beer in 1467 (Buylaert). Op 4/2/1493 werd Jean de  
 Tinteville deken van de Brugse gilde van Sint-Joris, Jan de Baenst diens  
 plaatsvervanger als hij afwezig is (SAB: CA, 12, 97r). Zijn grafsteen is afgedrukt  
 door Gailliard (Gailliard, 'Inscriptions', II, 427). 

 Leenbezit Hij bezat in 1468 het 'thof te Oostkerke' dat zijn dochter Antonine zou erven  
 (RAB: BB, 64, 110r). Pieter Bladelin bepaalde in zijn testament dat Jan stad en  
 kasteel van Middelburg ontving, en het ammanschap van Aardenburgambacht bij  
 zijn huwelijk (Verschelde, 'Testament', 27-30; Opsommer, 'Omme dat leengoet', 345  
 en ARA: Rk. 13789, 2v-3r). De rest (een rente te Vladslo en lenen te Oostkerke en  
 Kaprijke) volgde na de dood van zijn vader in 1486 (ARA: Rk. 17401, 3r). De  
 heerlijkheid Middelburg van Pieter Bladelin, waarrond hij jarenlang een proces  
 voerde tegen Joos van Varsenare tot in oktober 1475, toen Varsenare het pleit won  
 voor de Grote Raad (ARA: GR, 793bis, 2r-10v en Rk. 13709, 62v - zie ook  
 Haemers, 'Middelburg'). In 1468 of 1469 kocht hij het 'Hof ter Berst' te Berst van  
 Matheeus Ghijselin (ARA: Rk. 17381, 2v). Hij betaalde verheffingsgeld op  
 Middelburg en op het schout- en ammanschap van Aardenburg dat hij van Pieter  
 Bladelin ontvangen had in 1471-2 (ARA: Rk. 17385, 3r). Ook zijn vrouw betaalde  
 verheffingsgeld op tal van lenen uit dit testament (ARA: Rk. 17386, 1r-v). In 1475  
 werd Joost van Varsenares bezit van Middelburg voor de Grote Raad bevestigd in  



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 759

 een proces tegen Philips, bastaard van Brabant, en Jacques, heer van Harchies,  
 beiden in naam van hun vrouwen de Baenst en Jan de Baenst (De Smidt & Strubbe,  
 'Chronologische lijsten', 105). In 1487 of 1488 verkocht hij een rente van 12 lb gr  
 op het leen 'Montingny' te Cadzand aan Jehan le Mestre voor 180 lb gr (ARA: Rk.  
 13710, 137r). 
 
Bezit Hij (of zijn vader) verkocht in april 1485 een losrente van 10 lb gr op zijn goed 'te  
 Scoorhuus' en een rente van 40 lb gr op de heerlijkheid van 'Boudues' aan Jacob  
 Faytop fs Michiel (RAG: RV, 955, 26v). In 1487 bezat hij meerdere huizen in de  
 Oudburg (SAB: KV, 828bis, 264). Hij leende 6 lb gr aan de stad in juni 1487  
 (SAB: SR86, 195v). Hij leende 720 gr aan de stad Brugge in oktober 1490, als  
 bewoner van het Sint-Niklaaszestendeel (Blockmans, 'De belastingsbetalers', 216).  
 Een opsomming van het bezit van zijn kinderen in het Brugse wezenregister (SAB:  
 WROLV, 6, 239r-242r). Enkele huizen van hem in de Oudburg en in de  
 Vlamincstraat werden in januari 1493 openbaar verkocht om enkele van zijn  
 schulden af te lossen (SAB: HG, I, 121r). 
 
 Rol in de opstand  In 1477 diende hij 150 lb gr aan de stad af te staan, maar hij kreeg in 1481 hiervan  
 100 lb gr terug (SAB: SR80, 182v). In februari 1487 stuurde de Grote Raad een  
 onderzoekscommissie naar Brugge om zijn politieke opvattingen na te gaan, nadat  
 Jean de Ligne een rente van Jan had geconfisqueerd omdat hij de rebellen trouw zou 
  geweest zijn - zijn houding was inderdaad afwachtend te noemen (Buylaert,  
 'Crisis', I, 65). Hij werd gevangen genomen in 1488 en nadien geconfisqueerd; erna  
 uit de stad verdwenen (Buylaert en SAB: SRfeb88, 138r). Hij vluchtte de stad uit in 
  augustus 1490 (Despars, 'Cronycke', IV, 461). 

 Bronnen Buylaert, 'Crisis', fiche XXIV. 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 760

 Naam Baenst, Jan de 

 Titel Heer van Lembeke 
 Ridder v1475 

 Data ca. 1460-1516/8 (begraven in de Brugse OLV-kerk; Buylaert, 'Crisis' en Beernaert  
 & Schotte 'Oude Burg', 46). 

 Antecedenten fs Zegher x Catharina Honin (Buylaert). 

 Taken-diensten Brugge: in maart 1488 stond hij aan het hoofd van de bewakers van Maximiliaan  
 (SAB: CSK87, 93r/98v). In augustus 1489 leidde hij de Brugse delegatie die te  
 Ieper met de maarschalk van Desquerdes onderhandelde (SAB: SR89, 142v). Hij  
 was tevens afgevaardigde bij de onderhandelingen te Tours in 1489 en te Damme in 
  1490 (Buylaert en Despars, 'Cronycke', IV, IV 480-1). Hij onderhandelde ook  
 tussen de stad en Nassau in december 1490 (SAB: SRdec90, 131v). 

 Sociaal kapitaal Hij was samen met Zegher Crampe voogd van de kinderen van zijn zus Adriana x  
 Karel van Halewijn (Buylaert). Clais Oubert was diens 'scadebeletter' in 1477-86  
 (SAB: SR76, 39r; SR77, 38r etc.). In 1492 was hij samen met Jan Luts voogd van de 
  kinderen van Jan Thibeauville (ARA: Rk. 21862, 7v en RAG: RV, 7513, 33r/202r). 
  In oktober 1492 was hij samen met Jan Ruebs voogd over de kinderen van Joris  
 Bave (SAB: PR92, 5r). In juli 1493 maakte hij Guy de Houdecoutre, Pieter Masin,  
 Steven van den Gheeinste, Gillis Jacquelot, Karel van Genachten, Jan van  
 Gaerbeke, Omaer Malegheer, Jan de Langhe, Alaert Goetghebuer, Bertelmeeus van  
 der Ee, Jacob Christiaens, Jacob fs Jacobs, Jacob de Coppelaere, Jan Lexis, Jan van  
 der Beke, Jacob de Witte, Jan Kethele, Willem Feyting, Hendrik Cuttins, Jacob van  
 der Ghote, Colaert Bette, Willem van den Voorde, Jacob Stovaert en Willem de  
 Weert machtig over zich (SAB: PR92, 109v). Hij was samen met Karel van Praat en  
 Simon van der Banc voogd van de kinderen van zijn zus Adriana de Baenst  
 (Buylaert, 'Crisis', I, 203). 
 Cultureel veld Hij was lid van de orde van de Witte Beer en van de Brugse Sint-Jorisgilde  
 (Buylaert). Zijn testament bevat tal van religieuze fondaties (Gailliard,  

'Inscriptions', II, 270-1) en Gailliard print ook een afbeelding van zijn grafzerk af (ibidem, 
320). 

 Leenbezit Hij werd heer van Lembeke na de dood van zijn vader (zie ARA: Rk. 13786, 4r);  
 erna ging het leen over op zijn neef Jacob van Halewyn. Daarnaast bezat hij nog een 
  leen te Oostkamp, een achterleen op grond en huizen in de Brugse Ezelstraat van 4  
 lb 6 s, een leen van Boudewijnsburg in het ambacht Sijsele van 13 lb 14 s 6 d gr,  
 lenen te Knesselare, Ursel en Wesseghem (Buylaert). Hij bezat eveneens lenen te  
 Cadzand en te Dudzele (SAB: PO, 1209). 

 Bezit Bij de dood van zijn vader in 1471 erfde hij het kasteel te Lembeke (dat in één van  
 de opstanden door troepen van Maximiliaan werd beschadigd), de bezittingen in  
 Oostkerke en de herenwoning in de Oude Burg van Brugge (waar hij  
 waarschijnlijk woonde), huizen in het Winterstraatje en de taverne 'Roncevalle' in  
 de Spanjaardstraat; bij zijn dood had hij nog huizen in de Stuvenberg,  
 Haarhakkerstraat en andere (zie Beernaert & Schotte, 'Oude Burg', 45-47). Hij had  
 schorren ten westen van Monnikenrede 'ontblaet' en pachtte deze in 1477-82 van  
 de stad Brugge (SAB: SR76, 13v; 77, 13v/15v etc.). In de lening van juni 1478  
 droeg hij 10 lb gr bij aan de Brugse stadskas (SAB: SR80, 48v). Hij leende 20 lb gr 
  aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het OLV-zestendeel (SAB: SR80,  
 193v). Hij leende 10 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 189v). Hij leende  
 de stad Brugge 50 lb gr in juni 1489 (SAB: SR88, 37r). Hij leende 9600 gr aan de  
 stad Brugge in juli 1488, 5760 gr in oktober 1490 en 16000 gr in december 1490,  
 als bewoner van het OLV-zestendeel (Blockmans, 'De belastingsbetalers', 216). 

 Rol in de opstand Op 20/2/1477 zond de stad Brugge een bode naar Oostkerke bij Jan de Baenst om  
 hem te vragen naar Brugge te komen (SAB: SR76, 50r). Hij diende 115 lb gr aan de  
 stad terug te betalen in 1477 in de plaats van zijn overleden vader (SAB: SR76,  
 34v). In 1478 beloofde de stad ze echter terug te betalen, maar voorlopig liet de  
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 financiële situatie dat nog niet toe (SAB: SR77, 164r-v), in 1478 wordt hem al 15  
 lb terugbetaald (SR78, 51v), de jaren erna telkens 50 lb (SR79, 51r; SR80, 46r). In  
 het voorjaar van 1488 stond hij in voor de bewaking van de Rooms-koning (SAB:  
 OR, 5, 44r). 

 Confiscatie 1491: 8 lb 6 s 8 d gr door Gent van pacht te Aalter, Lotenhulle en Knesselare en  
 later nogmaals 3 lb 6 s 8 d gr (SAG: 20, 10, 14r-v, 16v en 20, 11, 11r). 

 Extra In oktober 1484 besliste de Raad van Vlaanderen dat hij en Karel van Halewijn  
 hun (onbekende) zaak niet voor de Raad maar voor de Brugse schepenbank dienden 
  te laten beslechten (SAB: SV, 170r). In februari 1487 laat de stad bij hem, 'up den  
 haerackere' een gootje aanleggen (SAB: SR86, 159r). 

 Bronnen Buylaert, 'Crisis', fiche XXXIII. 
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 Naam Baenst, Joost de 

 Titel Ridder  
 Heer van Melisant, Gapinghe en Oostkerke 
 'Grand fauconnier de Flandre' (KB, M 103, II). 

 Data ?-03/04/1502 (begraven in de Kartuizerskerk te Brugge, zie Buylaert). 

 Antecedenten fs Guy II (fs Guy I en Anna de Groote) x Josine Masin; broer van Joost, Elisabeth (x  
 Jan van der Gracht), Catharina (x Joost van Halewijn), Anna (x Jan Constantijn) en  
 Margaretha (x Jan de Beer) (Buylaert). 

 Huwelijk x Maria Adornes (in 1483), fa Anselmus (zie diens fiche). 

 Nageslacht Guy III x Anna de Labye, fa Pieter de Labye; Jan; Jozef x Josine Le Fèvre (van  
 Heemstede, dus familie van Roland); bastaard Cornelie (bij Elisabeth van Wetteren) 
  x Cornille Fremault (fa Jean) (Buylaert). 

 Politieke carrière -Vorst: baljuw van Biervliet 4/6/79-1/6/82, van Kortrijk 13/6/92-1/11/95 en  
 waterbaljuw van Sluis 14/8/85-88 (Buylaert); Brugs schout 18/1-30/4/90;  
 raadsheer-kamerling van Maximiliaan en Filips de Schone (Buylaert, 'Crisis', I, 74);  
 kamerheer van Filips de Schone v28/6/95 (Cauchies, 'De la "régenterie"). 
 -Vrije: commune 79* (lijsten Vrije). 

 Taken-diensten -Vorst: hij vervulde meerdere militaire functies in vorstelijke dienst, hij was  
 bijvoorbeeld kapitein van Biervliet in 1480-1 (KB: Ms 20642, 104r) en te Sluis in  
 1487 (SAB: SR87, 109v). In 1486-7 voerde hij soldaten van het Brugse Vrije aan  
 (RAB: BVR, 224, 136v). Hij was commissaris voor de wetsvernieuwing te Ieper op  
 8/2/1487 (KB, M 103, II) en in januari 1490 in het Brugse Vrije (RAB: BVR, 228,  
 60v). In augustus 1492 reisde hij voor de Grote Raad naar Keulen bij enkele  
 prinsen van het Duitse Rijk (ADN: B 2144, 159r). 
 -Brugge: in maart 1490 vergaderde hij samen met de hertog van Saksen over de  
 toestand in de stad (SAB: SR89, 143v). 
 -Vrije: diplomaat op bijvoorbeeld de staten-vergadering te Mechelen en bij  
 bedenvergaderingen in 1480 als burgemeester  (Buylaert). 

 Sociaal kapitaal Jan de Baenst fs Guy en Roeland van Regable stonden borg voor een lening van  
 Joost de Baenst op zijn functie van baljuw van Biervliet (RAG: RV, 955, 42v). In  
 september 1487 en februari 1488 was hij samen met Willem van Halewijn voogd  

van de kinderen van Joost van Halewijn (SAB: KV, 828bis, 284 en ADN: B 580, 
16642(ter)).  

 
Leenbezit In 1486 ontving hij het leen van Voorne van zijn vader (Buylaert). In november 1487 laat 

Jan Louf, ontvanger van Sluis, aan de rekenkamer weten dat Joost de Baenst een schor in 
het Zwin, dicht bij Sluis, zal laten indijken (ADN: B 17752, 'Flandre. Schorre').  

 Bezit In Juni 1480 ontving hij 132 lb 6 s van 40 gr schadevergoeding van de vorst voor  
 zijn gevangenschap in Frankrijk (ADN: B 2127, 257r). In maart 1485 ontving hij  
 van Arnoud Adornes een schuldbrief van Maximiliaan voor 6200 lb van 40 gr,  
 gedateerd op 2/10/1481 (SAB: Adornes, 39, 115v). In augustus 1485 betaalde hij  
 100 lb gr borg op zijn functie van waterbaljuw (ADN: B 33, 125r). In november  
 1485 schold Jan de Beere hem 40 Andriesgulden kwijt (RAG: RV, 955, 36v). In  
 augustus 1485 leende hij 2280 lb 6 s 3 d par aan Joris van Gistel op diens functie  
 van baljuw van Biervliet (RAG: RV, 955, 42r). In mei 1486 ontving hij 500 lb par  
 van priester Arnoud Adornes van de 6000 lb par die de stad Ieper hem moest (SAB:  
 PR85, 103r). Op 14/12/1488 ontving hij van Maximiliaan de rechten op 'le herbage 
 et uutgors, appellé tonneknisschor' op het eiland Cadzand voor een jaarlijkse som  
 van 12 lb par aan de vorst (ADN: B 1611, 167r). In 1492 ontving hij van  
 Maximiliaan 164 lb 8 s van 40 gr achterstallig loon voor de periode 1485-87  
 (ADN: B 2142, 3²v). In oktober 1502 weigerden de Gentse schepenen een vonnis  
 ten uitvoer te brengen omdat ze zich afvroegen of Joost de Baenst de nalatenschap  
 van zijn vader vrij van lasten had laten maken (De Smidt & Strubbe,  
 'Chronologische lijsten', 373). 
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 Rol in de opstand Op 7 augustus 1479 werd hij gevangen genomen door de Fransen in de slag bij  
 Terwaan (ADN: B 2127, 256v). Zijn vader betaalde het losgeld, waarvoor deze eind 
  1479 een compensatie kreeg van de aartshertog (ADN: B 2118, 315r en Buylaert,  
 'Crisis', I, 57). Op 14/8/1485 benoemde Maximiliaan hem tot waterbaljuw van Sluis 
 (ADN: B 33, 125r). Hij werd kort na de overwinning van Maximiliaan in 1490  
 schout in Brugge (Despars, 'Cronycke', IV, 447). Begin april 1490 diende hij al  
 naar Damme te vluchten waardoor hij de bijnaam 'de Wechloopere' kreeg (Despars,  
 'Cronycke', IV, 452). Hij onderhandelde tussen Filips van Kleef en Maximiliaan in  
 1491-2 (Buylaert). In 1492 ging hij op zoek naar geld voor de oorlog te Sluis in  
 Holland (Buylaert). In oktober 1492 diende Albert van Saksen zijn eedaflegging  
 nog even uit te stellen omdat hij nog volop te Sluis bezet was (ADN: B 17759,  
 'Baenst'). Kort daarop werd echter Karel van Halewijn baljuw van Sluis en legde  
 Joost de eed als baljuw van Kortrijk af, een functie die hij op 13/6/1492 ontvangen  
 had (ADN: B 33, 182v). 

 Bronnen Buylaert, 'Crisis', fiche XXXV. 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 764

 Naam Baenst, Lodewijk (II) de 

 Titel Ridder (v1479) 

 Data ?-ca. 1494 (begraven in OLV-kerk te Brugge; Buylaert). 

 Antecedenten fs Lodewijk I (fs Jan II en Anna Slyps) x Clara Losschaert met andere kinderen: Paul 
  (x Jacquemine van de Karrest), Clara, Anna (x Jacob Boudins) en Margaretha (x  
 Pieter Metteneye) (Buylaert). 

 Huwelijk x Margaretha Boulengier, fa Nicolas, heer van Mauville, en Marie de Henin, in 1486 
  (huwelijkscontract in RAG: RV, 955, 65r-67v). Een Jacob Boulengier was militair  
 kapitein van de Bruggelingen in de opstand (Buylaert). 

 Nageslacht Bastaarddochter Cornelia bij Lysbette van Wetteren. Cornelia had een zus  
 Margaretha (weduwe van Pieter Metteneye). Cornelia huwde Cornelis Fremault, fs  
 Jan, en in 1491 deurwaarder in de Raad van Vlaanderen (Van Peteghem, 'De Raad', 376).
  

 Politieke carrière Brugge: raadslid 79 (als poorter); hoofdman sint-donaas 80; hoofdman sint-jacobs  
 82 (SAB: RW). 

 Taken-diensten -Brugge: hij was meermaals vertegenwoordiger van de stad (zoals in 1479 op de  
statenvergadering te Gent en in 1480 te Mechelen; zie Buylaert). In opdracht van Brugge 
begeleidde hij Margaretha van York naar Calais in juni 1480 (SAB: SR79, 78v). 
-Vorst: hij pachtte de taks op het hoppebier te Sluis in 1472-78 (databank domeinbeheer). 
Hij was commissaris van de wetsvernieuwing te Ieper in 1493 (KB, M 103, II).  

 Sociaal kapitaal In oktober 1485 maakte hij Pieter Metteneye, meester Jean Hanneton, Jan de Corte,  
 Steven van der Gheinste, Pieter Masen, Jan Sys, Jacob Waghe, Joos Rijcx, Olivier  
 Bateman, Rycquaert Pauwaert, Willem Schoutharinck, Colaert du Bois, Roeland  
 van Regeable, Michiel de Vroede, Jan van Overbeke, Jan de Ponchel, Daneel  
 Dhoossche en Jacob de Meyere over zich machtig (SAB: PR85, 31v). In november  
 85 machtigde hij Paul de Baenst en Pieter Metteneye om de zaken na de dood van  
 Anna de Baenst te regelen (SAB: PR85, 64v). 

 Cultureel veld Hij was forestier van de Witte Beer in 1479 (Van den Abeele, 'De Witte Beer', 139),  
 lid van het broederschap van het Heilig Bloed, ridder in de orde van Jeruzalem en  
 Sint-Catharina (Buylaert). 

 Leenbezit Als bruidschat ontving hij bij zijn huwelijk in 1486 een leen te Lille,  
 verscheidene losrenten en renten op domeinen te Watrelos (zie het  
 huwelijkscontract op RAG: RV, 955, 65r). Bij zijn dood in 1494 ontving Paul de  

Baenst een rente van 9 lb par op een huis in de Vlamincstraat en een leen te Aardenburg 
(ARA: Rk. 17411, 5r).  

 Bezit Als schadevergoeding voor het verlies van 2 gr taks die Lodewijk op elke ton  
 'cervoise' had die vanuit Holland Sluis binnen kwam (maar die in februari 1477 was 
  afgeschaft), ontving hij op 28/2/1478 480 lb gr van de vorst (ADN: B 4121,  
 116v). In juni 1486 ontving hij van Nicolas Boulengier een losrente van 20 lb gr  
 op de steden Dordrecht, Delft Haarlem, Gouda en Leiden (SAB: PR85, 119r). In  
 september 1486 schonk hij aan Jacob Waghe het huis 'Ten Grooten Herdsberghe' in 

 de Lange Winkelstraat, dat deze op zijn beurt aan Gomes de Sorye schonk (SAB: KV, 
828bis, 135/139). 

 Rol in de opstand Na de slag bij Guinegatte werd hij door Maximiliaan geridderd ('Mémoires de Jean  
 de Dadizeele', 19). 

 Extra In juli 1484 sprak de Raad van Vlaanderen Klaas en Jacop Janssone vrij van een  
 klacht van Lodewijk de Baenst en Jacob Weyts, die een molen door hen gebouwd  
 wilden vernietigen omdat Lodewijk en Jacob dachten dat hierdoor de rechten op  
 hun molens in Heist geschaad waren (RAG: RV, 7512, 116v). 

 Bronnen Buylaert, 'Crisis', fiche nr. XXIX. 
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Naam Baenst, Olivier de 

 Data ?-15/09/1509 (Buylaert). 

 Antecedenten Bastaardzoon van Roeland I de Baenst (zie diens fiche) x Catharina van Heyde  
 (Buylaert). 

 Huwelijk x' Catharina de Gruutere (fa Beatrix van Vaernewijck) (Buylaert), verwant aan Jan de 
  Grutere (zie databank Opstand)? 

 Politieke carrière Gent: gedele 76; ontvanger februari77; herekiezer 06 (bestand Gent) 

 Taken-diensten Gent: hij pachtte de assizen op het pontgeld in 1477, samen met Jan de Herre en  
 Vincent Lietaert (SAG: 400, 26, 3v). Hij leende in februari 1477 geld aan de stad  
 om de troepen te kunnen betalen (SAG: 400, 25, 106r). Hij onderhandelde met  
 Adolf van Kleef in april 1477 (SAG: 400, 25, 146r). Hij was verantwoordelijk voor 
  de uitbetaling van de Gentse troepen in 1477 (SAG: 400, 25, 149v), althans voor  
 het geld dat hij inde via een extra oorlogsbelasting (316r). In 1492 was hij samen  
 met Michiel Stuerm ontvanger van de assizen op de uitvarende goederen (31, 3r). 

 Beroep Volgens de ambachtsregisters was hij houtbreker in 1471 en drie jaar later  
 gezworene van dat ambacht (zie Hancké, 'Conflict', II, 8). 

 Bezit Hij bezat een huis in de Veldstraat te Gent (Buylaert). Hij kocht goederen uit het  
 geconfisqueerde bezit van Jan van Melle (Blockmans, 'Peilingen', 258-261). Hij  
 pachtte de assizen in 1492 (Hancké, 'Conflict', II, 8). 

 Bronnen Buylaert, 'Crisis', fiche LIV. 
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 Naam Baenst, Paul de 

 Titel Doctor in de rechten 
 Ridder 
 Heer van Voormezele 

 Data ca. 1442-07/1497 (hij werd begraven te Voormezele; Buylaert) 

 Antecedenten fs Lodewijk I (fs Jan II en Anna Slyps) en Clara Losschaert, met als andere kinderen: 
  Lodewijk II (x Margaretha Boulengier), Paul (x Jacquemine van de Karrest), Clara,  
 Anna (x Jacob Boudins) en Margaretha (x Pieter Metteneye) (Buylaert). 

 Huwelijk x Jacquemine van de Karrest, fa Simon (ARA: Rk. 17406, 2r). 

 Nageslacht Adriaan (latere heer van Voormezele) x Marie d'Oignies (fa Jan en Maria van Gistel), 
  Jacob, Engelbert en Margaretha x Willem van Claerhout (Buylaert). 

 Politieke carrière Vorst: raadsheer-sekwestmeester van de Grote Raad op 26/3/77, later rapporteur;  
 president van de Raad van Vlaanderen 15/12/79-5/88 en 12/89-96 (KB: Ms 20642,  
 169r-170v); kamerheer van Filips de Schone v28/6/95 (Cauchies, 'De la "régenterie").  

 Taken-diensten -Brugge: als lid van de regentschapsraad onderhandelde hij met Maximiliaan over  
 de vrede te Brugge op 28/6/1485 (Buylaert). Hij was ook onderhandelaar bij de  
 beden in 1486 (Buylaert). Op 13/2/1490 maakte hij deel uit van de Brugse  
 delegatie die te Damme met de hertog van Saksen over de 'welvaert' van de stad  
 onderhandelde (SAB: SR89, 132r). In het voorjaar van 1490 onderhandelde hij  
 meermaals voor de stad met vorstelijke vertegenwoordigers (SAB: SR89, 144r). 
 -Vorst: hij was meermaals gezant tijdens onderhandelingen van de Vlaamse Leden  
 (bijvoorbeeld in juni 1477 op een statenvergadering, bij de Vrede van Atrecht in  
 1482 en die van Tours in 1489). In juli 1480 onderhandelde hij met Jacques de  
 Savoye, Geraard Numan, Jean d'Auffay en anderen met een Franse ambassade te  
 Arras (ADN: B 2124, 187v), waar op 21/8 tot een bestand met de Franse koning  
 werd besloten (BNF: MC, 358, 249 en ADN: B 343, 17739). Hij diende in april  
 1492 de Brugse stadsrekening te controleren van de schepenbank van september  
 1487, maar Pieter Hausman nam die taak over (SAB: SR87, 127r). Ook in juli 1492  
 reisde hij samen met Jan de Wilde, Thibaut Barradot, Jean de Lannoy en Engelbert  
 van Nassau naar Frankrijk (ADN: B 2144, 28r en Molinet, 'Chroniques', II, 251).  
 Hij was commissaris voor wetsvernieuwing te Gent in 1493 (SAG: 94, 788) en 95  
 (SAG: 400, 32, 112v); te Ieper in 1490-5 (KB, M 103, II); te Brugge in januari en  
 december 1490-2 (SAB: SR89, 173v; SR90, 71r; SR92, 168v) en in het Brugse  
 Vrije in januari en september 1490-2 (RAB: BVR, 228, 60v; 229, 60r; 230, 84v;  
 231, 68r). Hij was ook na de opstanden veelvuldig onderhandelaar voor  
 Maximiliaan op de statenvergaderingen (Buylaert). In juli 1492 reisde hij samen  
 met Nassau, de abt van Sint-Bertijns en Jan de Wilde naar Frankrijk (ADN: B 2144, 
  28r/156v). Hij was ontvanger van de eeuwige rente op de visserij en de vogelkooi  
 van Ijzendijke ambacht 95-96 (databank domeinbeheer). 

 Sociaal kapitaal Jean Hanneton en Guy de Baenst waren voogd van zijn kinderen (Dumolyn, 'Het  
 hogere personeel', 839). In november 1485 was hij samen met Pieter Bogaert, Jan de  
 Witte en Wouter van der Zijpe arbiter in het conflict tussen Jan de Beere en Guy de  
 Baenst over de erfenis van Magdalena de Baenst (RAG: RV, 955, 36r). 

 Cultureel veld Hij studeerde te Leuven en te Padua (samen met Jean Haneton, Joost Quevin en  
 Arnould de Lalaing) en hij werd in 1473 rector van deze universiteit (Buylaert). 

 Leenbezit In 1468 bezat hij een leen van 12 gemeten in de parochie Oostkerke (RAB: BB, 64,  
 114v) en 'de tiende van Ghistelemoere' in Gistel (RAB: BB, 64, 217v). De lenen  
 Voormezele en Mellegem ontving hij via het huwelijk van zijn vrouw (Buylaert).  
 Hij bezat nog vele kleine leentjes, voornamelijk te Zeeuws-Vlaanderen (Buylaert).  
 Na de dood van Jan van Dadizeele verhief hij diens leen van 21 gemeten te  
 Lissewege (RAB: BB, 64, 132v). In 1488 of een jaar nadien erfde zijn vrouw een  
 leen te Cadzand van Jacquemijne de Plaet (ARA: Rk. 17406, 2r). Op 3/4/1495  
 ontving hij van Maximiliaan de rechten op de vogelvangst en visserij in de polders 
  Sint-Katelijne, Sint-Kruis en Sint-Lieven in het ambacht Ijzendijke, een leen  
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 afhankelijk van de burg van Brugge, voor een jaarlijkse som van 6 lb par (ADN: B  
 1611, 213r-v). Na de dood van zijn broer Lodewijk de Baenst ontving hij een rente 
  van 19 lb par op een huis in de Vlamingstraat en een leen in Aardenburg (ARA:  
 Rk. 17411, 5r). Na zijn dood mocht Guy de Baenst het verdronken land dat Paul  
 bezat, indijken voor een jaarlijkse som van 100 lb par aan de vorst en 1 gr per gemet 
 ingedijkt land (ADN: B 1611, 304v). 

 Bezit Sinds 1446 had hij een jaarlijkse rente van 6 lb par op Duinkerke (ADN: B 5392,  
 32r). Hij had een rente van 100 lb par op de heerlijkheid Poeke (Buylaert). In juni  
 1478 leende hij 200 lb van 40 gr aan Maximiliaan die twee jaar later terugbetaald  
 werden (ADN: B 2121, 557r). In november 1487 schonk hij samen met Antonis  
 Losschaert een huis aan het kerkhof van Sint-Gillis aan Willem Houtmaerct (SAB:  

 Rol in de opstand Op 22/3/1477 nam Maria hem op in haar Grote Raad (RAG: RV, 34323). Op  
 15/12/1479 werd hij president van de Raad van Vlaanderen, nadat Andries Colin  
 ontslag had genomen (ADN: B 2119, nr. 68465). In 1481 kwam hij samen met Frans 
  van de Kethulle tussen in een proces tussen Brugge en de heer van Saint-Pol  
 (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1070). Hij was onderhandelaar bij het verdrag  
 van Atrecht in 1482 (Cauchies, 'Maximilien', 160). Hij zou als jurist bij de eerste  
 regentschapsraad betrokken geweest zijn (Cools, 'Mannen met macht', 121 en  
 Buylaert). Hij nam deel aan de vergadering van het Gulden Vlies in Dendermonde  
 in juni 1484 (de Reiffenberg, 'Histoire', 139). Hij speelde een belangrijke rol in de  
 totstandkoming van de vrede van 28/6/1485 (Simons, 'De functionarissen', 100).  
 Op 14/1/1488 vergaderde hij in naam van Maximiliaan met de Brugse ambachten in  
 verband met de verdediging van de stadspoorten (Despars, 'Cronycke', IV, 310).  
 Ook nadien was hij onderhandelaar tussen beide partijen (Despars, 'Cronycke', IV,  
 325). Hij werd door Brugge vogelvrij verklaard in februari 88 en op 9/2/1488  
 gevangen genomen (Despars, 'Cronycke', IV, 333, 336). Hij maakte deel uit van de  
 commissie die in opdracht van de hertog van Saksen op 4/1/1490 de Vlaamse  
 magistraten moest benoemen en de Vlaamse kastelen zou innemen (SAB: CA, 12,  
 84r). Hij maakte deel uit van het gevolg van de hertog van Saksen dat op  
 4/12/1490 haar intrede deed na de Vrede van Damme (Despars, 'Cronycke', IV, 488). 
  Nadien werd hij onderhandelaar voor Maximiliaan, te Tours en in 1491  
 onderhandelde hij tussen Brugge en Nassau (Buylaert). Toen Maximiliaan in  
 augustus 1493 zijn keizerskroon zou ontvangen, weigerde hij naar Gent af te reizen 
  om Vlaanderen te komen bezweren. Onder andere Paul de Baenst deed het in diens  
 plaats (Blockmans, 'De volksvertegenwoordiging', 317, naar SAG: 94, 790). In  
 1495 diende hij op de naleving van het verdrag van Senlis na te zien (ADN: B 364, 
  17819). 

 Extra In 1480 werd hij door Gent veroordeeld tot een boete van 50 lb par 'ten vervolghe  
 van den liefmeesters' (SAG: 400, 27, 142v). 

 Bronnen Buylaert, 'Crisis', fiche XXVIII en Kerckhoffs-De Hey, 'De Grote Raad', 15.  
 Verouderde notitie bij Britz, 'Baenst'. 
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 Naam Baenst, Roeland (I) de 

 Titel Meester (bestand Gent) 
 Ridder (bestand Gent) 

 Data ca. 1412-1484 (begraven in de Sint-Janskerk te Gent; Buylaert). 

 Antecedenten fs Antoine I (fs Guy II en Josine Masin) x Isabeau Moens, met andere kinderen  
 Margaretha, Barbe, Elisabeth en Cornélie - zijn halfzus Elisabeth huwde Jan  
 Utenhove (Buylaert, 'Crisis', I, 41). 

 Huwelijk x' Catharina Utenhove (fa. Jacob en Kateline van Leyns, zie databank opstand),  
 overleden in 1470 en x² Catharine Utenhove fa Jan (aldus Buylaert). 

 Nageslacht Bussaard x Elisabeth Dhooghe met kinderen Jan, Anna x Nicasius Claeissone,  
 Barbara x Hector Claeissone (Van Peteghem, 'De Raad', 413); Antonine x Adriaan  
 Dheere, fs Jacob (Gailliard, 'Bruges', V, 146); Jacqueline x Jan Damman gehuwd  

 Politieke carrière -Gent: gedele februari77*; keure 78* (als poorter) (bestand Gent). 
 -Vorst: baljuw van de Vier Ambachten 1448-60 (Buylaert). 

 Taken-diensten Gent: Op 9/4/1477 reisde hij naar Brugge om de ambachten te vragen uit de  
 wapenen te gaan (SAG: 400, 25, 146r). In mei 1477 trok hij naar Dendermonde  
 waar hij Maria vroeg Gent te bezoeken (145r). Op 6/6/1477 reisde hij naar Keulen  
 om Maximiliaan op te zoeken (148v). 

 Sociaal kapitaal In 1493 was hij voogd van de kinderen van Pieter Adornes (SAB: Adornes, 39,  

 Cultureel veld Hij liet een vertaling optekenen van Galbert van Brugges 'dagboek' (Blockmans,  
 'De tweekoppige draak', 33). 

 Leenbezit Hij had in de jaren 1470 een leen 'De Mote' in Havekapelle (ARA: GR, 796, 130r).  
 In 1481-2 kocht hij een leen in Aardenburg voor 92 lb gr van Jan van Male (ARA:  
 Rk. 13710, 30v). Hij bezat ook nog kleinere lenen te Veurne, Boekhoute, Aalst ea  
 (Buylaert). 

 Bezit Hij kreeg een levenslange lijfrente van Filips de Goede. Hij bezat een huis in de  
 Volderstraat (Buylaert). Hij kocht goederen uit het geconfisqueerde bezit van Jan  
 van Melle (Blockmans, 'Peilingen', 257, 261). Bij de verplichte lening van 1492  
 betaalde hij 768 gr die later werden terugbetaald (Hancké, 'Conflict', II, 8). 

 Rol in de opstand Hij was actief betrokken in de onderhandelingen van Gent en Brugge in april 1477  
 omtrent de afschaffing van het Vrije als vierde lid van Vlaanderen. Hij verwelkomde  
 Maximiliaan (Buylaert). 

 Bronnen Buylaert, 'Crisis', fiche XLVIII. 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 769

 Naam Baert, Jan 

 Naamgenoten Jan Baert was in de periode 70-79 secretaris van de Gentse keure. Hij woonde in de  
 Gentse Savaanstraat (Hancké, 'Conflict', II, 9). 

 Politieke carrière Vrije: schepen 82, feb88 (lijsten Vrije). 

 Bezit Jan Baert, 'pensiere', leende 1 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 196r). Een 
  Jan Baert leende 360 gr aan de stad Brugge in oktober 1490 en 480 gr in december  
 1490, als bewoner van het Sint-Janszestendeel (Blockmans, 'De belastingsbetalers', 
  216). 
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 Naam Baert, Joris 

 Titel Meester 

 Data ?-1494 (te Ieper, Karagiannis, 'De functionarissen', 73), maar hij zou nog geleefd  
 hebben in 1495 (zie Dumolyn, 'Het hogere personeel', 846). 

 Huwelijk x Kathelijne Baille (met vraagteken, zie Dumolyn, 'Het hogere personeel', 846). 

 Nageslacht Zijn dochter was waarschijnlijk Geraard Loyet gehuwd, want Geraard kreeg een  
 bruidschat van Joris Baert, namelijk een leen, afhankelijk van de Gentse Oudburg,  
 maar omdat Geraard in 1492, voor Joris, stierf, kreeg laatstgenoemde het leen terug  
 (ARA: Rk. 14161, 5v). Geraard Loyet was de algemeen muntmeester van  
 Maximiliaan van 1484 tot aan zijn dood in 1500 (van der Velde, 'The donor', 26). 

 Politieke carrière -Vorst: hertogelijk secretaris 58-79 (Dumolyn); griffier van de Raad van Vlaanderen 
  67-23/5/88 en 12/89-94 (KB: Ms 20642, 169r-170v en Karagiannis). 
 -Brugge: raadslid 86*; gecommitteerde 87 (SAB: RW). 

 Taken-diensten -Vorst: in de jaren 1470 voerde hij meerdere politieke taakjes uit voor de hertogen  
 (Karagiannis, 'De functionarissen', 73; Dumolyn, 'Het hogere personeel', 849 en  
 Cockshaw, 'Le personnel', 136, 179 en 192). Wat de onderzochte periode betreft: in 
  1476 ondernam hij een diplomatieke missie naar Engeland (ADN: B 2111, nr.  
 67989). Hij reisde op 25/1/1477 naar Engeland om hem ‘les dures nouvelles’ over  
 de dood van Karel mee te delen. Hij bleef er wijselijk tot 25/6/1477 (ADN: B 2118, 
  264r). Ook in 1478 bleef hij diplomatiek erg actief in hertogelijke dienst (ADN: B  
 2127, 182r-v). 
 -Brugge: In oktober 1486 reisde hij samen met Jacob Coolbrant en Pieter de Witte  
 naar Brussel om bij Maximiliaan te onderhandelen over economische maatregelen  
 (SAB: SR86, 122r). In mei 1487 reisde hij naar Lübeck om er met de Hanze te  
 onderhandelen over de stapel (SAB: SR86, 131r). In het schepenjaar 1487 inde hij  
 de Brugse issue en de taks op de bastaardgoederen (SAB: SR87, 25r-v). In  
 september 1487 reisde hij samen met Jan van Nieuwenhove fs Michiel naar Brussel  
 om persoonlijk met Maximiliaan te onderhandelen (SAB: SR87, 105v). In dezelfde  
 periode reisde hij in opdracht van Maximiliaan nogmaals voor onderhandelingen  
 naar Engeland (SAB: CSK87, 30r). 

 Sociaal kapitaal Olivier de la Marche en Joris Baert waren getuigen bij het huwelijkscontract van  
 Catherina van Halewijn en Pieter Lanchals (Boone, 'Lanchals', 472). In 1471 werd  
 Jean Barradot vermeld als zijn klerk (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 846). In  
 1486-7 en 1491 was Michiel Juets diens 'scadebeletter' (SAB: SR86, 44r; SR91,  
 52r). Adriaan Basin, Marc van den Velde en Jacob Despaers waren borgen over hem  
 bij zijn vrijlating in maart 1488 (SAB: CSK87, 96r). In 1492 was hij samen met  
 Simon van den Ryne voogd van de kinderen van Jan van den Ryne (ARA: Rk. 17411, 1r).
  

 Bezit Hij bezat goederen in de parochie Astene (Karagiannis, 'De functionarissen', 73 en  
 Dumolyn, 'Het hogere personeel', 847). Hij had geen vast Bourgondisch loon, maar  
 hij ontving sporadisch vergoedingen, zoals bijvoorbeeld 1699 lb 18 s in 1482  
 (ADN: B 2127, 184v). Op 21/3/1483 leende hij Barthelemy Trotin 40 lb gr (RAG:  
 RV, 955, 19r). In 1487 betaalde hij 240 lb gr als griffier 'voor het leven' van de raad  
 aan de recette générale (ADN: B 4123, 100r). In 1492 ontving hij van Maximiliaan  
 142 lb 16 s van 40 gr achterstallig loon voor de periode 1486-87 (ADN: B 2142,  
 7²v). Hij leende 16 lb 13 s 4 d gr aan de stad in januari 1488 (SAB: SR87, 30v). Hij 
  bezat enkele huizen te Gent aan de Walpoort, de Neerstraat en de Dendermondse  
 poort - een deel van zijn Gentse goederen werd in 1491-2 geconfisqueerd  
 (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 847). In het schepenjaar 1491 ontving hij van de 
  stad Brugge 12 lb gr achterstallige vergoedingen uit 1487 (SAB: SR91, 190r). Hij  
 pachtte het zegelrecht van de Raad van Vlaanderen (Dumolyn, 'Het hogere  
 personeel', 849). Volgens het 'conestable bouc' betaalde hij (buiten de  
 Dendermondse poort) 120 gr belasting in 1492-4 (Hancké, 'Conflict', II, 9). 
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 Rol in de opstand In 1477 reisde hij naar Engeland samen met Thomas de Plaine om er te  
 onderhandelen 'up de materie van der munte' (Karagiannis, 'De functionarissen',  
 73). Als griffier verving hij in de periodes van Maximiliaans regentschap Denijs  
 Heyman en erna Jan de Beere (Van Peteghem, 'De verordening', 343-5). In 1483 lag  
 hij in proces met de stad Brugge (SAB: SR82, 175r). In 1487 was hij samen met  
 Ryckaert Utenhove Brugs ambassadeur te Lübeck (Dumolyn, 'Het hogere  
 personeel', 849). Hij verplaatste zich met een gewapende lijfwacht door de stad in  
 1486-7 (Despars, 'Cronycke', IV, 288 en SAB: SR86, 176r). Hij werd er op  
 9/2/1488 gevangen gezet (Despars, 'Cronycke', IV, 336). Op 29/3 laat de stad hem  
 op borgtocht vrij, echter nadat hij beloofd had dat hij steeds verantwoordelijk kon  
 gesteld worden voor zijn politieke en financiële bestuursdaden van de voorbije  
 jaren (SAB: CSK87, 96r). Hij vluchtte de stad uit in augustus 1490 (Despars,  
 'Cronycke', IV, 461). Op 24/10/93 veroordeelde de rekenkamer Jan van der Scaghe  
 tot een uitbetaling van 480 lb par aan Joris Baert (ADN: B 33, 200v). 

 Verbanning 18/11/1483, voor vijftig jaar uit Vlaanderen, door Gent, omdat hij weigerde, niet  
 tegenstaande het bevel van de Drie Leden van Vlaanderen, 'eenighe partien te  
 royerne uten rolle van den camere vanden Rade' (SAG: 212, 1, 71v). 

 Bronnen Karagiannis, 'De functionarissen', 72-3 en Dumolyn, 'Het hogere personeel', 846-9. 
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 Naam Baetsaert, Antoon 

 Politieke carrière Brugge: schepen juni85; raadslid 82; deken der cordewaniers 81, 86 (SAB: RW). 

 Beroep Hij was lid van het ambachten van het leder (RAB: AW, 1478). 
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 Naam Bake, Joos de 

 Naamgenoten Lieven de Bake werd in 1491 voor 480 gr geconfisqueerd (Hancké, 'Conflict', II,  

 Antecedenten fs Jacob (bestand Gent) 

 Politieke carrière Gent: gedele 78, 84, november87; keure 90; secretaris van gedele 79-81 (bestand  

 Taken-diensten Gent: in juni 1485 was hij (voor de machtsovername van Pehaert) stedehouder van  
 één van de twee Gentse overdekens (SAG: 400, 28, 421r). 

 Beroep Hij was meersenier (Hancké, 'Conflict', II, 10). 

 Bezit Hij leverde laken aan de stad in 1483 en 1490 (Hancké, 'Conflict', II, 10). Hij  
 leende 160 gr bij de verplichte lening in 1492 en betaalde 360 gr volgens het  
 'conestable bouc' (buiten de Dendermondse poort) en 675 gr belasting in 1492-4  
 (Baudelostraat) en 288 gr, renten van 267 gr en 40 gr gezinsbelasting in de  
 Katelijnestraat (Hancké, 'Conflict', II, 10). 
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 Naam Banc, Simon van der 

 Naamgenoten De weduwe van een zekere Simon van der Banc leende 10 lb gr aan de stad Brugge  
 in 1477 (SAB: SR76, 29r). 

 Data ?-23/07/1526 (Gailliard, 'Bruges', I, 476). 

 Antecedenten fs Jan (magistraatsvernieuwing Brugge) x' Katheline Petyt, fa Boudin x Catheline  
 Losschaert (SAB: Adornes, 366); x² Isabelle Fermijns, fa Willem, die later met  
 Boudin Hendrickx zou hertrouwen (Gailliard, 'Bruges', I, 475). Deze hadden  
 Elisabeth (x Boudin Heindrickx, fs Boudin), Jan (x Elisabeth van Blommegem),  
 Bernardine (x Jan Six) en Simon als kinderen (Gailliard, 'Bruges', I, 475). Een  
 Catharina van der Banc, fa Simon, huwde Antonis Losschaert. Het betreft zeker niet  
 dezelfde Simon, maar waarschijnlijk betreft het toch familie (Buylaert, 'Crisis', fiche  
 XV). Diens zus Lisbette was weduwe van raadsheer Joos Utenhove (ADN: B 2121,  
 63v). 
 Huwelijk x' Adriana de Boot, fa Cornelis x Adriana Ruebs (SAB: Adornes, 366); x² Margriete  
 Ridsaert, fa Frans, weduwe van Adriaan Lem, fs Maarten (Gailliard, 'Bruges', I, 476). 

 Nageslacht Cornelia (Gailliard, 'Bruges', I, 476); Kateline x Matheeus de Brouckere (RAB: BB,  
 64, 179v). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid jan90; schepen 96 (SAB: RW). 

 Sociaal kapitaal Hij was samen met Karel van Praat en Jan de Baenst van Lembeke voogd van de  
 kinderen van Adriana de Baenst (Buylaert, 'Crisis', I, 203). Samen met Willem  
 Gryspere, Jan Losschaert, Ghislain van der Banc, Antoon Utenhove, Matheeus de  
 Brouckere en Gaspard Kinrue behoorde hij tot de vrienden en magen van Simon  
 Kinrue in mei 1491 (SAB: PO, 1242). Hij was procureur van Boudewijn Doingies  
 in januari 1493 (SAB: PR92, 49v). 

 Leenbezit Van Olivier van der Banc erfde hij een rente van 24 hoet tarwe op de Brugse spijker, 
  3 gemeten grond te Sint-Kruis en verscheidene renten op verscheidene brieven op  
 een onbekend tijdstip (RAB: BB, 64, 7r). Bij de dood van zijn moeder in 1489 erfde 
  hij een leen van 24 gemeten te Meetkerke (ARA: Rk. 17407, 3r en RAB: BB, 64,  

 Bezit Hij leende 1440 gr aan de stad Brugge in mei 1488 en 720 gr in oktober, beide als  
 bewoner van het Sint-Janszestendeel en 4000 gr in december 1490, als bewoner van 
  het OLV-zestendeel (Blockmans, 'De belastingsbetalers', 217). Hij leende 2 lb gr  
 aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 198v). In september 1490 leende hij 25 lb gr  
 aan de stad Brugge (SAB: SR90, 23r). In juni 1491 ontving hij van de weduwe van  
 Cornelis de Boot, zijn schoonmoeder, 10 lb gr rente op een huis van Willem  
 Houtmarct, 25 lb gr rente, een leen te Moerkerke, een twaalfde van een huis van  
 Geraard de Groote in de Paardstraat, een huis aan de Spanjaardstraat, één aan de  
 Vlamingbrug en zes in de Karmerstraat, een vijftigtal pond rentes op steden van  
 Cornelis de Boot en wat kleinere leentjes in het Westland (SAB: Adornes, 366). 
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 Naam Barbesaen, Jan 

 Data ?-17/05/1477 (begraven in de Sint-Jacobskerk; Despars, 'Cronycke', IV, 139). 

 Antecedenten fs Karel (Gailliard, 'Bruges', I, 431). 

 Huwelijk x Catherine Metteneye, fa Filips x Catherine Geerolf. Ze was weduwe van Jan van  
 Aertrijcke (Gailliard, 'Bruges', I, 431). 

 Nageslacht Willem; Katherine (ARA: Rk. 13791, 1v) en Margriete x Jan Quévin, raadsheer in  
 de Raad van Vlaanderen en ontvanger van de Bewesterschelde en Zeeland  
 (Gailliard, 'Bruges', I, 431 en Paravicini, 'Invitations', 77-8). 

 Politieke carrière Brugge: schepen 74*; raadslid 57, 69*; hoofdman sint-jacobs 67, 73, 75 (SAB: RW). 

 Sociaal kapitaal Jan Carrebeurze was diens 'scadebeletter' in 1477 (SAB: SR76, 39r). 

 Cultureel veld Hij was lid van de Brugse Witte Beer (Van den Abeele, 'De Witte Beer', 142). 

 Leenbezit In 1469 of het jaar nadien kocht hij een leen in de Sint-Baafsparochie van Brugge  
 van Jan van Meetkerke (ARA: Rk. 17382, 1v). In 1473-4 kocht hij het leen 'Ter  
 Panne' in Sint-Gillis van Antonis van Halewijn (ARA: Rk. 13787, 2v; RAB: BB,  
 64, 39v en RAG: RV, 7512, 159v). In 1476 kocht hij van Clara Heldebolle een  

leen, afhankelijk van de Burg van Brugge, te Erckegem voor 290 lb gr (ARA: Rk. 13709, 
54r). 

 Bezit In augustus 1475 bepaalde de Brugse schepenbank dat hij juwelen van Pieter  
 Gaussconvoys mocht verkopen voor de 15 lb gr schulden die deze bij hem had  
 (SAB: MC75, 3r). Hij bezat een huis in de Steenstraat (SAB: KV, 828bis, 332). 

 Rol in de opstand In september 1476 stuurde de stad Brugge meester Jan Coolbrand naar Mechelen  
 omdat er voor het parlement een zaak tegen Jan Barbezaen, Renant Willins, meester  
 Jan de la Pasture en het ambacht van de scheppers liep (SAB: SR76, 45v). Op  
 26/3/1477 diende hij in opdracht van Maria van Bourgondië in het Steen  
 verantwoording af te leggen aan het Brugse gemeen voor zijn vroegere bestuurlijke  
 taken in de stad (Despars, 'Cronycke', IV, 126-7). Enkele maanden later werd hij op  
 de Markt onthoofd (Despars, 'Cronycke', IV, 139), 'a la poursuite de toute la  
 communaulté de la ville, a cause que lui derrière estant bourgmaistre du dit Bruges,  
 prins pluiseurs dons corrupcions de ceulx qui avoient affaire devant luy en justice'  
 (ARA: Rk. 13781, 7v). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 776

 Naam Barbesaen, Willem 

 Antecedenten fs Jan x Catherine Metteneye, fa Filips, met kinderen Willem en Katherine (ARA:  
 Rk. 13791, 1v). 

 Huwelijk x Antonine de Rebreviettes, fa Jan, heer van Thibouville (raadsheer van Filips de  
 Goede en Karel de Stoute) x Catherine Honin (Gailliard, 'Bruges', I, 433). 

 Nageslacht Margriete x' Boudin Rieel, fs Jacob; x² Antoine de Massiet, fs Corneille (Gailliard,  
 'Bruges', I, 433). Andere kinderen: Jan, Colette, Antonine en Isabelle (Gailliard,  
 'Bruges', I, 434). 

 Politieke carrière Brugge: hoofdman sint-jacobs 92 (SAB: RW). 

 Leenbezit In 1477 erfde hij een leen van 33 gemeten in de Sint-Salvatorsparochie na de dood  
 van zijn vader, alsook het leen 'Noortvelde' van 54 gemeten te Brugge (ARA: Rk.  
 13791, 1v en RAB: BB, 64, 35r/36v). Ook het leen 'Ter Panne' van 16 gemeten in  
 Sint-Gillis erfde hij. Hij schonk het zijn zus Kateline als huwelijkscadeau (RAB:  
 BB, 64, 39v). In 1486 verkocht hij een leen in de Sint-Baafs en Sint- 
 Salvatorsparochie voor 112 lb gr aan Willem Houtmaerct (ARA: Rk. 13710, 120r).  
 Op het eind van de vijftiende eeuw had hij een stuk grond van 6 gemeten groot in  
 de Sint-Salvatorsparochie die hij van het hof van Gruuthuze in leen hield (BNF:  
 MN, 15, 3r). 
 Bezit In 1493 verkocht hij zijn huis 'Sint-Patricius' in de Ridderstraat (nu nummer 7) aan  
 de stad (SAB: SR94, 38r), dat zou dienen als natiehuis voor de Portugezen,  
 waarmee hij vroeger al contacten had (Vandewalle, 'Het natiehuis' en Beernaert &  
 Schotte, 'Het huis 'Coppieters'', 39). 

 Rol in de opstand Als hoofdman in 1492 verplaatste hij zich met een lijfwacht door de stad (SAB:  
 SR92, 163v). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 777

 Naam Barradot, Thibaut 

 Titel Ridder 
 Heer van Leulinghen 

 Naamgenoten Een zekere meester Jehan Barradot was secretaris van de hertog in 1480 (ADN: B  
 2121, 317v). 

 Data ca. 1432 (Flammang, 'Compte', 60) - na 1502 (begraven in de Sint-Donaaskerk van  
 Brugge; Jean, 'La chambre', 282). 

 Huwelijk x Louise van Theimseke (+1498), fa Lodewijk x Gertrude van Melderen (Jean, 'La  
 chambre', 282). Louise had een zus Gertruud x meester Pholpaert van Ameron; hun  
 moeder overleed in november 1485 (SAB: PR85, 52v). 

 Nageslacht Maximiliaan x Catherine de Gorttre; Jean x' Maria Houtmaerct, x² Gasparine  
 Dosselaer (Jean, 'La chambre', 282). Zijn bastaardzoon Richard bij Maria Candelaer  
 (x Gentenaar Pieter Guus) werd later griffier in de Raad van Brabant, Maximiliaan  
 legitimeerde hem in 1496 (Jean, 'La chambre', 282 en ADN: B 1611, 257r). 

 Politieke carrière Vorst: secretaris bij de hertogelijke kanselarij 58-76 en garde des chartes in 74  
 (Cockshaw, 'Le personnel', 203), bij de Grote Raad 76 en rekenmeester van Maria  
 van Bourgondië op 12/9/77, vanaf 10/4/82 van haar kinderen (zie Jean); financieel  
 commissaris 77-82; 'tresorier et commis de finances' van Maximiliaan in 87 (ADN: B 
  2134, nr. 69394); rekenmeester vanaf 1493 en president van de Rekenkamer van  
 Rijsel 13/1/91-14/8/97 en van Dole 94-96 (Jean, 'La chambre', 282-3); lid van de  
 financiële raad van Filips de Schone v28/6/95 (Cauchies, 'De la "régenterie"). 

 Taken-diensten Vorst: hij was reeds klerk van Karel de Stoute in 1467 (Cockshaw, 'Le personnel',  
 192). In 1485 werd hij door Maximiliaan aangesteld om achterstallige sommen van  
 Vlaamse beden te innen 'omme te vulcommene haer [Maria's] testament' (SAB: SR85, 
  150v; SR86, 145v). In juni 1487 werkte hij samen met Jean de Lannoy de  
 Maingoval de praktische kant uit van de lening van 40 Bruggelingen aan  
 Maximiliaan van 4000 lb gr (ADN: B 3496, 123692). Hij was commissaris voor de  
 wetsvernieuwing te Ieper 1490 (KB, M 103, II) en te Brugge op 18/1/1490  
 (Despars, 'Cronycke', IV, 447). In juli 1492 reisde hij samen met Jan de Wilde,  
 Engelbert van Nassau, Jean de Lannoy en Paul de Baenst naar Frankrijk (ADN: B  
 2144, 28r en Molinet, 'Chroniques', II, 251). In november 1492 wordt hij tot  
 hotelmeester van het koninklijke kasteel van Arras benoemd (ADN: B 2145, nr.  
 70000). 

 Sociaal kapitaal Bij de dood van Jacob van Bourbon, in 1468, was hij diens klerk en ontvanger,  
 waarna hij in dienst van hertog Karel kwam (Greve & Lebailly, 'Comptes', 199 en  
 373). Hij was één van de uitvoerders van het testament van Olivier de la Marche  
 (Stein, 'Etude', 201) en van dat van Maria van Bourgondië (waarover hij processen  
 voerde; zie bijvoorbeeld De Smidt & Strubbe, 'Chronologische lijsten', 267). In  
 1483 duidde Jehan Noseret hem samen met Pieter Lanchals en Guy de Baenst aan  
 als voogden van de kinderen van Guillaume Hugonet (Flammang, 'Compte', 60). In  
 1487 had hij Joost Assaert en Michiel Goris als klerken (ADN: B 2135, nrs. 69488 
  en 69532). Samen met Michiel van Theimseke werd hij eind december 1487 borg  
 over Adriaan van Theimsekes ontvangerschap van assizen (SAB: CSK87, 58v). 

 Leenbezit Het leen van Leulinghen ontving hij van de Bourgondische hertog in 1461  
 (Bartier, 'Légistes', 229). In januari 1479 verklaarde de Grote Raad het beroep van  
 Ghijsbrecht van Maelstede en anderen tegen een vonnis van het Hof van Holland,  
 dat zich bevoegd had verklaard kennis te nemen van de stoornis in het bezit van  
 leengoederen in Zuid-Beveland, ongegrond. Volgens Ghijselbrecht had deze zaak  
 in Zeeland berecht moeten worden (De Smidt & Strubbe, 'Chronologische lijsten',  

151). In maart 1485 voerde hij hierover twee processen met Bouduin de Bourgogne 
(ibidem, 211).  

 Bezit Hij leende 10 lb gr aan de stad Brugge in 1477 om de oorlog te financieren (SAB:  
 SR76, 29r). In 1491 leende hij de stad Brugge 166 lb 13 s 4 d gr die in oktober  
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 1492 terugbetaald zouden worden en één van hetzelfde bedrag die op Pasen 1493  
 terugbetaald werd (SAB: SR91, 41r-v; SR92, 185r). Eind 1477 kreeg hij een  
 eenmalige bijdrage van 400 lb van 2 gr van Maria voor 'des bons et aggreables  
 services' die hij voor haar had gedaan (ADN: B 2115, 111v). Op 1/5/1479 schonk  
 de hertog hem zilverwerk ter waarde van 120 lb van 40 gr bij de geboorte van  
 Thibauts zoon, 'auquel il a fait donner son nom' (ADN: B 2118, 297v). In mei 1486  
 kocht hij van Jacob Despaers het huis 'De Drie Coninghen' te Brugge (Mus, 'De  
 compagnie', 53). In maart 1490 kreeg hij 170 lb van 40 gr terug van Maximiliaan die 
  hij aan hem geleend had (ADN: B 2140, 78r). In 1492 ontving hij een daggeld van  
 96 gr (ADN: B 2144, 74r). Bij zijn dood had hij nog 800 gulden in depositio bij  
 Folco Portinari (Mus, 'De compagnie', 100). 

 Rol in de opstand In januari 1477 zond de hofhouding hem naar Péronne om er met de Franse koning  
 over een wapenstilstand te onderhandelen (Paravicini, 'Guy de Brumeu', 453). In  
 1477 was hij verantwoordelijk voor het financiële beleid van het 'hostel' van Maria 
  en Maximiliaan (rekening in ADN: B 2115, 35r-v). Op 10/4/1482 stelde  
 Maximiliaan hem aan als rekenmeester van het hotel van de overleden Maria en van  
 haar kinderen (ADN: B 2128, nr. 68999). Op 15/3/1483 riepen de staten 'van  
 haerwaerts overe' hem ter verantwoording voor de rekeningen van het hotel van  
 Maria (ADN: B 33, 83r). Op 9/4/1483 beantwoordde hij een beschuldiging van de  
 Drie Leden die hem betichtten van 1500 ecu uit de staatskas te hebben gestolen, hij 
  reageerde furieus en weigerde terug te betalen (SAG: 93bis, 15, 7). Op 14/10/1486  
 vroeg de rekenkamer hem om zijn rekeningen van rekenmeester over te maken aan de 
  Rekenkamer (ADN: B 17749, 'Barradot'). Op 26/12/1486 stond hij samen met  
 andere raadsheren van Maximiliaan garant voor een lening van 10000 ecus van 48  
 gr die Pieter Lanchals op de stad Brugge nam (RAG: FPR, 216). Op 26/1/87  
 bevool Maximiliaan Wouter van Outheusden (de bewaker van de kroonjuwelen)  
 ‘neuf grans pots d’argent dorez godronnez pesans tous ensemble cent quatre vings  
 quinze mars six onzes cincq esterlins’ van zijn schat te nemen en ze aan Pieter  
 Lanchals en Thibaut Barradot over te maken. Deze dienden ze aan de Florentijn  
 Galiot de Passis te verkopen voor 2000 lb van 40 gr om de val van Terwaan te  
 bespoedigen (ADN: B 2134, nr. 69394/5). Op 2/2/1488 doorzochten de  
 Bruggelingen zijn huis, maar hij was niet aanwezig (Molinet, 'Chroniques', I, 589).  
 Hij werd door Brugge in februari 1488 vogelvrij verklaard voor 150 lb gr (Despars, 
  'Cronycke', IV, 330 en Diegerick, 'Correspondance', 36). Kort na de dood van  
 Lanchals vroegen de negen Brugse leden van de stad aan het stadsbestuur of zij  
 zijn goederen wil aanslaan (RAB: FD, 184 (2), LVII). Hij maakte deel uit van de  
 commissie die in opdracht van de hertog van Saksen op 4/1/1490 de Vlaamse  
 magistraten moest benoemen en de Vlaamse kastelen diende in te nemen (SAB: CA,  
 12, 84r). Op 24/9/1488 beloofde Maximiliaan hem een post van rekenmeester  
 beloofd; het presidentschap ontving hij op 13/1/1491 (ADN: B 1611, 164v). Hij  
 legde uiteindelijk maar de eed af op 22/2/1493 (Jean, 'La chambre', 283). 

 Confiscatie In 1488 confisqueerde de stad Gent vier dozijn servietten met het wapen van hertog 
  Filips erop (SAG: 20, 5, 153r). 

 Bronnen Jean, 'La chambre', 282-3. 
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 Naam Basin, Adriaan 

 Naamgenoten Pieter Basin was kannunik van het Sint-Donaaskapittel in Brugge (De Smidt &  
 Strubbe, 'Chronologische lijsten', 171), die belangrijke culturele iniatieven nam  
 (Strohm, 'Music', passim). 
 Is hij dezelfde die de lopende zaken van de overleden Roland Pipe waarnam in  
 1478 (ADN: B 33, 37r)? 

 Data ?-20/08/1513 (begraven in de OLV-kerk; Vermeersch, 'Grafmonumenten', II, 331). 

 Antecedenten x Magdalena van Overtvelt (Vermeersch, 'Grafmonumenten', II, 331). 

 Politieke carrière -Brugge: schepen 92, 94; raadslid april82 (SAB: RW). 
 -Vorst: kamerling van Karel de Stoute (Vermeersch, 'Grafmonumenten', II, 331). 

 Taken-diensten Vorst: Maria van Bourgondië stelde hem in 1477 aan tot ontvanger van het  
 klerkschap van de Brugse baljuws, een functie die hij uitoefende tot 1479 (ADN: B 
  4120, 17v en databank domeinbeheer). In september 1492 reisde hij samen met  
 Pieter van Bassevelde naar Mechelen om er te klagen over de gedragingen van de  
 Duitse troepen te Damme (SAB: SR92, 139r). 

 Sociaal kapitaal Hij was samen met Marc van den Velde en Jacob Despaers borg over Joris Baert toen 
  die op 29/3/1488 vrijgelaten werd (SAB: CSK87, 96r). 

 Bezit In februari 1479 verklaarde de Grote Raad het beslag van Jehan Bacheler op een som 
  geld van Adriaan onrechtmatig (De Smidt & Strubbe, 'Chronologische lijsten',  
 153). Hij leende 20 s gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het OLV- 
 zestendeel (SAB: SR80, 197r). Hij leende 2 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB:  
 SR86, 194r). Hij leende 1920 gr aan de stad Brugge in mei 1488 en 360 gr in  
 oktober 1490, als bewoner van het Sint-Jacobszestendeel (Blockmans, 'De  

belastingsbetalers', 217). Op 18/9/1490 leende hij 10 lb gr aan de stad Brugge (SAB: SR90, 
49v). 

 Rol in de opstand In opdracht van de stad Brugge was hij een dienaar van Maximiliaan toen deze  
 gevangen zat in de stad; hij ontving hiervoor een vergoeding van 7 lb 13 s 4 d gr  
 in juli 1488 (SAB: CSK87, 125v). Hij vluchtte de stad uit in augustus 1490  
 (Despars, 'Cronycke', IV, 462). 
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 Naam Bassevelde, Frans van 

 Naamgenoten Joris van Bassevelde fs Joris (een vleeshouwer) werd voor vijftig jaar uit het  
 graafschap verbannen wegens rebellie op 17/10/1478 (Despars, 'Cronycke', IV, 180). 

 Data ?-05/07/1485 (Despars, 'Cronycke', IV, 266 en begraven in de Sint-Jacobskerk;  
 Vermeersch, 'Grafmonumenten', II, 153). 

 Antecedenten fs Noël x Margaretha de Bliec (Vermeersch, 'Grafmonumenten', II, 153). 

 Huwelijk x' Margriete de Bliec, fa Jan (SAB: WRSJac, 6, 82r - Volgens Vermeersch is dit echter 
  zijn moeder en is Frans gehuwd met Gheleyne Lauwers - Vermeersch,  
 'Grafmonumenten', II, 153); x² Christine Frans, fa Jacob (SAB: PR85, 10v en 98v). 

 Nageslacht Noel (SAB: WRSJac, 6, 82r). 

 Politieke carrière Brugge: schepen 69, 73, 75, 83; raadslid 64, 66; gecommitteerde april77-(sept)82;  
 deken der vleeshouwers 74, april77 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: in juni 1477 onderhandelde hij voor de stad te Gent over te volgen  
 militaire tactiek van de oorlog tegen de Fransen (SAB: SR76, 57r). In juli 1477  
 reisde hij naar Jan van Luxemburg te Rijsel en ook door het Westland om de  
 grenzen te verkennen (58v). In de schepenjaren 1478-79 hield hij samen met Casin  
 Pierins het 'bouc van fortificacie' van de stad Brugge bij (SAB: SR78, 83r; SR79,  
 84v). In januari 1479 reisde hij naar Maximiliaan om van hem de afschaffing van  
 tollen te Sluis te verkrijgen (SAB: SR77, 69v). In de maand september 1479 pachtte 
  hij in opdracht van de stad de wijnassizen (SAB: SR79, 28v), zoals in het  
 schepenjaar 1480-1, 81-2 en 82-3, samen met Boudin van Doorne (SR80, 27r;  
 SR81, 26v; SR82, 26v). In juni 1480 reisde hij naar Den Haag om Maximiliaan te  
 verzoeken Brugge te bezoeken (SAB: SR79, 77r). Op 29/10/1483 vertrok hij samen 
  met Lodewijk Hauweel en Jan van Sceipstale naar Frankrijk 'omme van den conijnc 
  ende van zinen edelen rade te vercrighene een surceance van tien jaren in criminele  
 zaken'. Hij verbleef er twee maanden (SAB: SR83, 127v/166r). 

 Beroep Vleeshouwer (Despars, 'Cronycke', IV, 232). Hij was vinder van dat ambacht in 71,  
 84 (SAB: RW) en 'sciltdraghere' van het ambacht in 78 (SAB: SR77, 61r). 

 Sociaal kapitaal In april 1478 was hij samen met Alard de la de Soubs voogd over de dochter van  
 Michiel van Bassevelde (SAB: SR78, 144v). In februari 1482 was hij samen met  
 Olivier van den Abeele voogd van de kinderen van Rogier Montingy (SAB: SR81,  
 143v). In januari 1484 was hij samen met Jan Wijts voogd van de kinderen van  
 Cornelis Ferret (SAB: SR83, 121v). In augustus 1484 was hij samen met Jan  
 Tsoenin voogd van de kinderen van Lodewijk van Merendree (SAB: KV, 828bis,  
 83). Clais Piers en Jacob Frans waren voogden van zijn kinderen in maart 1486; in  
 1494 waren dat Martin de Blieck en Clais Piers (SAB: PR85, 98r en WRSJac, 6,  
 82r). 

 Bezit In de lening van juni 1478 droeg hij 5 lb gr bij aan de Brugse stadskas (SAB:  
 SR80, 49r). Hij diende aan de stad een erfelijke rente op onroerende goederen in de  
 Witte Ledertouwersstraat uit te betalen in 1478-80 (SAB: SR78, 4r etc.). Hij leende 
  4 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het Sint-Jacobszestendeel  
 (SAB: SR80, 197v). In september 1481 bezat hij een huis in de Brugse Volderstraat  
 (SAB: PO, 1183). Vanaf 1484 huurt hij een 'ronnekine' van de stad; na zijn dood  
 huurden zijn erfgenamen voort (SAB: SR83, 43v; SR86, 34r; SR92, 31r etc.). Hij  
 kocht een rentebrief van 2 lb gr op de drie steden van het graafschap Vlaanderen in  
 april 1485 (SAB: OR, 4, 109v). Zijn minderjarig zoontje Noël bezat in 1494 een  
 huis in de Kleine Kuipersstraat naast Jan van Doorne, twee in de Noordzandstraat  
 en één in de Stoofstraat (SAB: WRSJac, 6, 82r). 

 Rol in de opstand Volgens Despars zou hij samen met andere notabelen Maximiliaan en zijn troepen  
 aan de stadspoorten tegengehouden hebben in het voorjaar van 1483 tot grote  
 woede van Maximiliaan (Despars, 'Cronycke', IV, 231-232). Hij werd gevangen  
 gezet bij de intrede van Maximiliaans vertrouwelingen eind april/begin juni 1485  
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 in Brugge (Despars, 'Cronycke', IV, 257). Hij werd buiten de vrede van juni 1485  
 gesloten. Hij werd kort daarop samen met Lodewijk van Gruuthuze en Pieter van  
 der Eecke gevangen genomen (RAG: RV, 34315, 104r). Kort nadien werd hij  
 gehalsrecht en zijn hoofd werd op een spie aan de Halle gezet (Despars, 'Cronycke',  
 IV, 262-6, 277: op 5/4/1486 werd het weggehaald). 
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 Naam Bassevelde, Pieter van 

 Titel Meester 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 75; pensionaris 18/8/78-?, 89-92 (SAB: SR91, 55r etc.); deken  
 der vleeshouwers 85, 88 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: in september 1478 werd hij naar Gent gezonden 'omme te wetene in wat  
 state dat was de cause hanghende in den hooghen raed tusschen den ouden ende  
 den nieuwen scepenene van den Vryen' (SAB: SR78, 62r). In juli 1488  
 vervaardigde hij de rentebrieven die het land uitgaf (SAB: CSK87, 141r). In juli  
 1489 was hij betrokken bij de onderhandelingen van de vrede in Brabant (SAB:  
 SR88, 134v). Hij was onderhandelaar voor de Drie Leden te Montils-lez-Tours  
 eind 1489 (Despars, 'Cronycke', IV, 440). In november 89 reisde hij naar Sluis om er 
  het Brugse stapelrecht te verdedigen bij Filips van Kleef (SAB: SR89, 127r). Hij  
 reisde in januari 1490 naar Antwerpen om de kooplieden ervan te overtuigen naar  
 Brugge terug te keren (SAB: SR89, 130v). In februari 1490 vergaderden de  
 tresoriers in zijn huis over de devaluatie van de munt (SAB: SR89, 162r). Begin  
 april reisde hij naar Mechelen om te onderhandelen met de hertog van Saksen (SAB: 
  SR89, 135r). In mei en juni 1490 reisde hij meermaals naar de Raad van Vlaanderen  
 te Dendermonde in verband met de processen die de stad er lopen had (SAB: SR89,  
 139v). In februari 1491 vervulde hij tal van diplomatieke taakjes voor de stad, hij  
 was onder andere actief in onderhandelingen met de Hanze (SAB: SRdec90, 134r).  
 In april 1491 maakte hij deel uit van de Brugse delegatie die de toestand van de  
 stad besprak met stadhouder Engelbert van Nassau (SAB: SRdec90, 136r). In  
 december 1491 ondernam hij een reis naar het Westland om er koren te kopen (SAB: 
  SR91, 142v). In augustus 1492 reisde hij naar het leger voor Sluis bij Albrecht  
 van Saksen om de insolventie van Brugge mee te delen (SAB: SR91, 148v). In  

september 92 reisde hij samen met Adriaan Basin naar Mechelen om er te klagen over de 
gedragingen van de troepen te Damme (SAB: SR92, 139r). In oktober 1492 reisde hij naar 
Antwerpen om er de naties te vragen de stad opnieuw aan te doen (SAB: SR92, 142r). 

 Beroep Vleeshouwer (SAB: RW: hij was vinder van dat ambacht in 1482). 

 Sociaal kapitaal Hij was testamentair uitvoerder van Cornelis Thidon (SAB: CSK87, 26v). 

 Bezit Hij was samen met Klaas van den Rijne als 'speciale vrienden' betrokken bij het  
 handelsverband dat Colard le Thiry, Adriaan van Muelebeke en Yeronimus  
 Scrapere beëindigden in februari 1487 (SAB: KV, 828bis, 202 en Mus 'De  
 compagnie', 88). Hij leende 30 s gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 190r). Hij 
  leende 720 gr aan de stad Brugge in oktober 1490, als bewoner van het Sint- 
 Donaaszestendeel (Blockmans, 'De belastingsbetalers', 217). 

 Rol in de opstand Op 18/8/1478 legde hij de eed af als pensionaris van Brugge, 'zonder eeneghe  
 wedden, cleederen of winen', hoelang hij aanbleef is onmogelijk te bepalen (SAB:  
 MC78, 18r). Op 28/7/1490 werd hij naar Mechelen, Antwerpen en Bergen op Zoom  
 verstuurd om de Grote Raad te overtuigen geen oorlog tegen Filips van Kleef.  
 Tevergeefs. Tijdens zijn terugkeer werd hij gevangen genomen te Dendermonde tot  
 zijn vrijlating in oktober 1490 (SAB: SR89, 145v). 

 Extra In de jaren 1480 procedeerde hij voor de Raad van Vlaanderen om een achterstellige 
  wedde voor een vroeger pensionarisschap bij de stad terug te vorderen. In het 
 schepenjaar juli85 ontving hij een compensatie van 16 lb 13 s 4 d gr (SAB: SR85,  
 184r). 
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 Naam Bateman, Hendrik 

 Politieke carrière Ieper: schepen 22/5/77, 79, 81 (KB: M, 103, II). 
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 Naam Baume, Guillaume de La 

 Titel Ridder 
 Heer van Irlain (Illems) 

 Data ca. 1430-1497 of 1498 (Cools, 'Mannen met macht', 156). 

 Antecedenten fs Pierre de La Baume en Alix de Luyrieux met andere zoon Guy die graaf was van  
 Montrevel (Cools, 'Mannen met macht', 156). 

 Huwelijk x Hendrika van Longwy (Cools, 'Mannen met macht', 156). 

 Politieke carrière Vorst: tweede kamerheer van Maximiliaan v77, en van Maria 77-80 (Cools). 

 Taken-diensten Vorst: reeds onder Filips de Goede voerde hij menige diplomatieke opdracht uit  
 voor het Bourgondische hof en voor Margaretha van York (Cools, 'Mannen met  
 macht', 156 en Lemaire, 'Guillaume', 214). Later bleef hij voor Margaretha werken,  
 zo begeleidde hij haar op een reis naar Engeland in mei 1480 toen in Engeland over 
  het huwelijk tussen Filips de Schone en Anna van Engeland werd onderhandeld  
 (ADN: B 2121, 327r en B 431, 17738). In 1477 verdedigde hij samen met Claude  
 de Toulongeon het Bourgondische hertogdom tegen de Fransen (Cools, 'Mannen  
 met macht', 156). Hij voerde erna meermaals taakjes uit voor Maximiliaan (zo trad  
 hij bijvoorbeeld op tegen Adriaan Vilain toen hij Brumeus vrouw schaakte, Cools,  
 'Mannen met macht', 156). In 1478 maakte hij deel uit van de arbitragecommissie die 
  in opdracht van Maximiliaan onderzocht wie er de rechtmatige heer van Artesië  
 was (RAG: V3, 243, '1478'). In augustus 1480 onderhandelde hij te Londen over  
 troepen die koning Edward naar Vlaanderen zou sturen (ADN: B 18823, 23692 en  
 Bartier, 'Légistes', 376). Ook in 1479 reisde hij naar Engeland in opdracht van  
 Maximiliaan (ADN: B 2118, 242v/259r). 

 Sociaal kapitaal Claude van Toulongeon en Jan van Glymes-Bergen vervingen hem op de kapittels  
 van het Gulden Vlies toen hij te Frankrijk verbleef (Cools, 'Mannen met macht', 156). 

 Cultureel veld Hij werd nooit officieel verkozen tot ridder van het Gulden Vlies maar hij nam in  
 1486 wel de plaats over van zijn vader die in 1481 verkozen was (aldus Cools,  
 'Mannen met macht', 156; Lemaire 'Guillaume', 214 spreekt van een eigen  
 benoeming). Een opsomming van zijn cultureel bezit bij Lemaire, 'Guillaume', 215. 

 Leenbezit In de vrede van Atrecht werd bepaald dat hij alle geconfisqueerde lenen van de  
 Franse koning terugkreeg (Molinet, 'Chroniques', I, 394). 

 Bezit Zijn goederen werden door de Fransen tijdens de oorlog in beslag genomen, maar  
 de Vrede van Atrecht bepaalde dat hij opnieuw over deze goederen kon beschikken 
  (Cools, 'Mannen met macht', 156). Hij bezat het Hof te Bergen in Mechelen (Cools,  
 'Mannen met macht', 156). In november 1477 nam Maximiliaan hem, voor 24 s daags, 
  op in zijn hofhouding (Gachard, 'Analectes', 5, 117). Hij kreeg van Margaretha van 
  York een eeuwige rente van 1000 lb van 40 gr op Mechelen in augustus 1478  
 (ADN: B 1610, 225v). Voor bewezen diensten kreeg hij van Maximiliaan in 1480  
 een dotatie van 78 lb van 40 gr en één van 600 lb van 40 gr (ADN: B 2121, 447v  
 en 546v), dit laatste om de som terug te betalen die Guillaume hem had geleend op  
 8/6/1479 (B 2118, 72r). Op 1/3/1481 stipuleerden Maria en Maximiliaan dat hij  
 voortaan 600 escus van 48 gr zou ontvangen als jaargeld (ADN: B 2124, 69v). In  
 november 1481 ontving hij een gift van 120 lb van 40 gr voor de vele diensten aan  
 de hertog (ADN: B 2124, 231r); ook in september dat jaar ontving hij 250 lb van  
 40 gr (B 2127, 253r). In 1482 ontving hij 720 lb van 40 gr als jaargeld van de  
 hertog (ADN: B 2127, 76r) en in oktober een gift van 27 lb (237v). 

 Rol in de opstand Hij zou een belangrijke rol gespeeld hebben bij de totstandkoming van het  
 huwelijk tussen Maria en Maximiliaan (Cools, 'Mannen met macht', 156). Hij  
 begeleidde Margaretha van York bij de doop van Filips de Schone (Molinet,  
 'Chroniques', I, 275). In de herfst van 1479 sprak hij de Leden toe samen met Jean  
 van Lannoy, in naam van Maximiliaan (Cools, 'Mannen met macht', 156). In 1480  
 stond hij zijn kamerfunctie bij Maria af aan Jean de Lanoy, heer van Maingoval  
 (Cools, 'Mannen met macht', 156). Hij liep in november 1483 over naar de Franse  
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 koning (onder wie zijn hertogdom nu ressorteerde). Daarop verdwijnt hij uit de  
 Nederlanden (Cools, 'Mannen met macht', 156). 

 Bronnen Cools, 'Mannen met macht', 156 en Lemaire 'Guillaume', in: De Smedt, 'Les  
 chevaliers', 213-216. 
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 Naam Bave, Joris 

 Naamgenoten Jan Bave leende 50 lb gr aan de stad Brugge in mei 1482 (SAB: SR81, 190v). Op  
 28/5/1489 werd deze persoon baljuw van het Houtse benoemd door Maximiliaan  
 (ADN: B 33, 154r). 

 Data Eind 1490 brengt een bode aan de stad Brugge het nieuws over de dood van Joris  
 Bave en Jacquemine Ruebs (SAB: SR90, 64r). 

 Antecedenten fs Jacob x Kateline Polthus fa Arnould (Gailliard, 'Bruges', V, 277). 

 Nageslacht Klaas (SAB: PR92, 5r); Willem x Jacob de Houplines; Anna (Gailliard, 'Bruges', V,  
 278). 

 Politieke carrière Brugge: hoofdman OLV 59, 68, april77, 83; raadslid 77, 81; schepen 71, 79 (als  
 poorter), 86; deken der mutsenmakers 77 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: in september 1477 onderhandelde hij voor de stad Brugge te Lens met de  
 Franse koning  (SAB: SR77, 44r). In oktober 1481 reisde hij samen met Filips  
 Wielant naar Sint-Omaars 'omme zekere noodzaken' (SAB: SR81, 62v). In december  
 1481 reisde hij samen met Jan Roegiers naar Holland om de kooplieden aan te  
 moedigen graan naar Vlaanderen te brengen (SAB: SR81, 65r). In januari 1482  
 reisde hij naar Gent om er te onderhandelen over de verbanning van Filips van  
 Huerne (SAB: SR81, 66r). 

 Sociaal kapitaal Hij was 'maître d'hôtel' van Jacob van Luxemburg, heer van Fiennes (Gailliard,  
 'Bruges', V, 277). Boudin van Rye stond borg voor zijn vrijlating uit het Brugse  
 schepenhuis op 20/3/1488 (SAB: CSK87, 92v). In 1490-1 was hij samen met Jan  
 Metteneye voogd van de kinderen van Paul Bieze (ARA: Rk. 17408, 1r). Jan de  
 Baenst, heer van Lembeke, en Jan Ruebs waren voogden over zijn kinderen in  
 oktober 1492 (SAB: PR92, 5r). 

 Cultureel veld Hij was lid van de Brugse Witte Beer (Van den Abeele, 'De Witte Beer', 142). 

 Rol in de opstand Op 28/8/1478 begeleidde hij de jonge hertog Filips van Brugge naar Gent (SAB:  
 SR78, 61r). 

 Extra Hij verving de overleden Zegher de Baenst als schepen in 1471 (SAB: RW). 
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 Naam Bave, Lodewijk de 

 Bezit Hij leverde laken aan de stad in 1490 (Hancké, 'Conflict', II, 11). 

 Rol in de opstand Hij verving in de periode van 11/7 tot 28/11/1489 Lievin Brixus (die samen met  
 hem verbannen was in 1485 - SAG: 212, 1, 78v) als procureur van de stad in de  
 Gentse confiscatierekening (Hancké, 'Conflict', II, 11). Deze was immers op  

7/7/1489 gestorven, nadat hij zijn job op 11/11/1488 begonnen was (Hancké, 'Conflict', II, 
11). 

 Confiscatie 20/7/1485, voor vijftig jaar uit het graafschap Vlaanderen, door Gent, omdat hij het  
 in de revolte van juli 1485 tegen Maximiliaan opgenomen had (SAG: 212, 1, 78v). 
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 Naam Baye, Jan 

 Politieke carrière Vrije: schepen feb88-88 (lijsten Vrije). 
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 Naam Becelaere, Andries van 

 Naamgenoten Was hij familie van Lamsin Becelare (schepen te Ieper in 1491)? 

 Politieke carrière Ieper: schepen 70, 72, 74, 15/2/75-26/2/77, 79, 82, 84, 86; raad 80, 83 (KB: M 103, II). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 790

 Naam Bederwaen, Kristof van 

 Politieke carrière Vorst: baljuw van Male 24/6/88-24/6/89 (ARA: Rk., 14264). 

 Taken-diensten Vorst: ontvanger (in regie) van de heerlijkheid (park) van het kasteel van Male in  
 1488-89 (databank domeinbeheer). 
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 Naam Beere, Jan de 

 Titel Meester 
 Ridder (Buylaert, 'Crisis', fiche XL - maar niet bevestigd door de bronnen). 
 Heer van Merchem v1488/9 

 Naamgenoten Er was ook een priester Jan de Beere,  een tijkwever en een houtbreker in de jaren  
 1460 (Hancké, 'Conflict', II, 11). 
 Donaas de Beer was pensionaris van Brugge in 1477, erna afgesteld, maar opnieuw  
 in stedelijke dienst genomen op 30/7/1478 (SAB: MC78, 14r) en in juli85-87  
 (SAB: SR76, 42v; SR86, 47v). 
 Een Jan de Beer stelt in oktober 1487 het officie van de 'scrooderscepe' terug in  
 handen van het Brugse stadsbestuur (SAB: CSK87, 25v). 

 Data ?-28/06/1495 (Despodt, 'Dat du best', III, 2.6/033: hij werd begraven in de Gentse  
 Dominicanenkerk; bevestigd door ARA: Rk. 17412, 1r). 

 Antecedenten fs Andries (Gailliard, 'Bruges', II, 141), of fs Jan x Margriete van Dixmude (De  
 Herckenrode, 'Nobiliaire', I, 128). 

 Huwelijk x' Margaretha de Baenst, fa Guy II x Jooszine Masin (in 1474; Buylaert, 'Crisis', II,  
 fiche XL; Arnould, 'Les lendemains', 29 en Paravicini, 'Invitations', 154). Ze stierf  
 op 27/11/1483 (Despodt, 'Dat du best', III, 2.6/033); x² Cornelia Veyse (op  
 17/7/1484), fa Jan x Lysbette van der Hoye, die laatste was Joris van Schoorisse  
 getrouwd (RAG: RV, 955, 6v). Gailliard ('Bruges', II, 141) stelt dat Cornelia  
 echtgenote na de dood van Jan de Beere huwde met Karel Lem. 

 Nageslacht Joos (ARA: Rk. 17412, 1r); Frans, heer van Grammene; Margriete x Lodewijk van  
 Leefdale (Despodt, 'Dat du best', III, 2.6/033). Filips x' Johanna, weduwe van Karel  
 van Wulfsberghe, x² Marie van Huerne, fa Olivier; Pieter; Jan x Catherine van Galen 
  (Gailliard, 'Bruges', II, 141-2). Hij had een bastaarddochter Maria die in 1484 de  
 bastaardzoon Karel van Arnout van Rooden huwde (Opsommer, 'Omme dat  
 leengoed', 524). 

 Politieke carrière Vorst: secretaris van Karel de Stoute 72-77 (SAB: SR76, 117r), van Maria en  
 Maximiliaan 77-82 (ADN: B 2121, 97v), van Filips 83-85 (SAB: SR83, 173), 92-?  
 (SAB: SR92, 49r); griffier van de Raad van Vlaanderen 23/5/88-12/89 (KB: Ms  
 20642, 169r-170v; eerste secretaris genoemd in 89 - SAG: 400, 30, 118v);  
 zegelbewaarder 20/3-24/3/77 (Cockshaw, 'Le personnel', 67), 10/7/83-27/6/85 en  
 24/5/88-30/11/89 (ARA: Rk., 20381-3). 

 Taken-diensten -Gent: hij was, als lid van de Gentse delegatie, onderhandelaar bij het verdrag van  
 Atrecht in 1482 (Cauchies, 'Maximilien', 160). In 1485 controleerde hij de  
 rekeningen van de Gentse bede en hiervoor ontving hij 10 lb gr (SAG: 20, 3, 93r).  
 Hij oefende verschillende diplomatieke en administratieve taken uit voor de stad  
 Gent in de periode 1488-9 (zie bijvoorbeeld SAG: 20, 7, 131r/243v). In februari  
 1489 maakte hij deel uit van de Vlaamse delegatie die te Doornik met Philippe de  
 Crèvecoeur onderhandelde (SAG: 20, 7, 141v). In juni 1489 reisde hij samen met  
 Jacob de Steenwerpere nogmaals naar Philippe de Crèvecoeur, ditmaal met een  
 vredesvoorstel (SAG: 20, 7, 204v). Hij was onderhandelaar bij de vrede van  
 Montilz-lèz-Tours (SAG: 20, 7, 280v). 
 -Vorst: hij was reeds in dienst bij Karel de Stoute vanaf 1472 (Arnould, 'Les  
 lendemains', 29). In mei 1479 liet hij een nieuw zegeltje voor Maximiliaan  
 vervaardigen (ADN: B 2118, 274v). Hij was commissaris voor de wetsvernieuwing 
  in het Brugse Vrije, ter vervanging van Guy de Brumeu, in 1476 (RAB: BVR, 212,  
 8r); te Brugge in 1476 (SAB: SR76, 117r) en te Gent in 1489 (SAG: 400, 30, 190r). 
  -Brugge: hij vervulde 'zekeren goeden dienste' voor de stad in 1478 (SAB: SR77,  

148r). In juni 1484 vervaardigde hij samen met Jacob Heyns enkele diplomatieke 
documenten voor de stad (SAB: SR83, 173v).   

 Sociaal kapitaal In november 1485 waren deken Pieter Bogaert, Jan de Witte, Paul de Baenst en  
 Wouter van der Zijpe arbiter in zijn conflict met Guy de Baenst over de erfenis van  
 Magdalena de Baenst (RAG: RV, 955, 36r). In december 1489 zwoer hij, in naam  
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 van Filips van Kleef, samen met Anthoine de Fontaines trouw aan de vrede van  
Tours (RAG: RV, 7513, 189v). Anthonis Slock was borg over hem in januari 1493 (SAB: 
PR92, 49r). 

 Leenbezit Adriaan de Baenst fs Antonis bezat samen met zijn broer Lodewijk een achterleen  
 van 4 gemet en 22 roeden in Valkaarsgote van de heerlijkheid Kalvekete van Jan de  
 Beere (Buylaert, 'Crisis', fiche LVIII). Hij zelf bezat de lenen Grammene, Lendelede  
 en Halewyn (Buylaert, 'Crisis', fiche XL). In 1478 of 1479 kocht hij een losrente op  
 onbekende lenen, afhankelijk van de Burg van Brugge, van 16 lb gr voor 266 lb gr,  

én één van 20 lb gr op gronden te Cadzand, voor 320 lb gr, van Filips, bastaard van 
Brabant, én een leen te Maldegem van de weduwe van Lodewijk Rijm voor 25 lb gr (RAB: 
BB, 64, 262r; ARA: Rk. 13709, 81v/82v en Rk. AL, 44, E, 8/6/1478). In  

 december 1483 kocht hij een losrente van 32 lb gr op het leen van Merkem van Jan  
 van Halewijn, de helft van het verheffingsgeld werd hem door de regentschapsraad  
 kwijtgescholden (ARA: Rk. 13710, 37r/82v/84r). In zijn huwelijkscontract uit  
 1484 werd geregeld dat Cornelie Veyse als bruidschat een 'behuusde hofstede' met  
  een molen bij Veurne en de 'tiende van Overdheve' van 6 lb gr jaar op Ingelmunster  
 kreeg (RAG: RV, 955, 6v). Bij dat huwelijk ontving hij de heerlijkheid Meulebeke  
  (De Herckenrode, 'Nobiliaire', I, 128). In 1488 of 1489 kocht hij het leen 'Merkem'  
 voor 276 lb gr van Isabeau van Halewijn, zus van Jacob, heer van Merchem,  
 waarvan de helft van de verheffing kwijtgescholden werd door de regetschapsraad  

(ARA: Rk. 13710, 172v en 17406, 4v). Eind 1489 kocht hij de ammanie van Oostkerke, 
een leen te Hoeke en een te Oostkerke voor 100 kruisgulden van Anthonine de Baenst, fa 
Jan (ARA: Rk. 17407, 1r). Bij zijn dood liet hij zijn zoon Joos het leen Merkem en enkele 
renten erop na, evenals het hof 'Kalvekeete' en het goed 'Reigersvliet' in Waeskapelle, het 
ammanschap van Oostkerke en een leen te Hoeke (ARA: Rk. 17412, 1r-v). Aan de dochter 
van Karel van Rooden, zijn kleindochter, liet hij een leen te Maldegem na (ARA: Rk. 
17412, 1v). 

 
Bezit In 1476-7 kocht hij van Jacob d'Archies een rente van 100 andriesgulden (ARA:  
 Rk. 13709, 62r). In 1478-9 kreeg hij 18 lb 9 s par korting op het verheffingsgeld  
 van de verkoop van zijn lenen van Maria van Bourgondië (ARA: Rk. 13709, 83v).  
 Als 'secretaire ordinaire' van de aartshertog verdiende hij vanaf 2/1/1480 18 s (van  
 40 gr/lb) per werkdag, met terugwerkende kracht tot 1/7/1477 (ADN: B 2121,  
 97v). In december 1481 ontving hij 219 lb 12 s als gift van de hertog (ADN: B  
 2127, 293v). Hij kocht in 1481 of 1482 een losrente van 20 lb gr op de Brugse tol  
 van de graaf van Sint-Pol (ARA: Rk. 13710, 32r). In februari 1484 genoot hij als  
 grafelijk secretaris een 'pencion' van 20 lb gr uit de 'recette générale de Flandre'  
 (ADN: B 33, 94v). Op 17/9/1485 schonk Guy de Baenst hem 900 lb gr, als erfenis  
 van zijn overleden echtgenoot Magaretha, namelijk 8 lb renten op Sluis, 20 lb op  
 de tol van Brugge en 525 lb gr contant. Jan schold daarbij Joos de Baenst 40  
 Andriesgulden kwijt, maar hij mocht alle andere goederen houden (RAG: RV, 955,  
 36r). Op 20/6/1488 ontving hij 216 lb 13 s 4 d gr van de stad Gent, voor de 200 lb  
 gr die hij geleend had aan Filips van Kleef 'omme daermede te betaelne tgarnisoen  
 van Bouchain, Estrez ende Mortaingen', de stad Gent betaalde Jan terug uit een  
 bede, inclusief het verlies na de muntdevaluatie (SAG: 20, 6, 126r-v). In juni 1489  
 ontving hij 16 lb gr van de stad Gent 'over twee quitancien elc van viii lb gr'  
 (SAG: 20, 6, 133v). Hij leende 80 gr bij de Gentse verplichte lening in 1492 (ze  
 werden terugbetaald) en betaalde 40 gr belasting in 1492-4 (Botermansstraatje -  
 maar is dit iemand anders?) (Hancké, 'Conflict', II, 1). 
 Rol in de opstand Maria van Bourgondië nam hem als secretaris op in haar eerste hofhouding in 1477  
 (ARA: MD 174, 32r en RAG: RV, 34323). Net na de dood van Karel de Stoute was  
 hij kort even zegelbewaarder, van 20 tot 24 maart 1477 (Cockshaw, 'Le personnel',  
 67). In juli 1477 werd hij hertogelijk secretaris (en volgde hij dus Jean Gros op),  
 niet alleen als persoonlijk secretaris van Maximiliaan maar ook van de heer van  
 Wiere en andere heren van de Grote Raad (ADN: B 2121, 97v). Op 26/11/1477  
 beklaagde hij zich bij de rekenkamer dat hij nog niet vergoed was voor de  
 bezegeling van de privileges van 1477 (ADN: B 17726, 'Audience'). In februari  
 1482 vroeg de Rekenkamer hem de rekeningen van zijn zegel van de voorbije  
 periode naar Rijsel te brengen (ADN: B 33, 75v). Jan de Beere volgde de tandem  
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 Spillaert-Van de Kethulle op als zegelbewaarder op 10/7/1483, 'betrauwende  
 vulcommelic zynre ghetrauwicheit ende goede neersticheit' (benoemingsbrief op de  
 kaft van ARA: Rk. 20381; uitgegeven door Lameere, 'Documents inédits', 156-8).  
 Hij hanteerde het zegel van Filips de Schone tijdens de regering van de eerste  
 regentschapsraad. Zijn voorgangers waren aangesteld door de Drie Leden na de  
 dood van Maria en zegelden onder andere met het zegel van de Raad van  
 Vlaanderen. Op 1/6/1483 stelde Maximiliaan echter een eigen zegelbewaarder aan  
 met het zegel van Filips, namelijk Nicolas de Ruter. Jan de Beere werd dus diens  
 concurrent, althans tot 27/6/1485. Nicolas de Ruter werd toen de enige  
 zegelbewaarder tot het opstandsjaar 1488. De Drie Leden stelden Jan de Beere  
 opnieuw als zegelbewaarder aan op 24/5/1488 (een functie die hij vervulde tot  
 30/11/1489). Erna werd Geraard Numan de enige zegelbewaarder (zie hun  
 bewaarde rekeningen: Gachard, Inventaire, III, 344-345 en Hénin, 'La charge', 29).  
 Hij vervaardigde talloze documenten voor de regentschapsraad, waarvan een  
 register van de grafelijke Audientië bewaard bleef (ADN: B 1704). De diensten  
 voor de regentschapsraad leverden hem nadien de rancune van Maximiliaan op. Bij  
 het afsluiten van de rekening van het Brugse Vrije bijvoorbeeld, in 1485, werden  
 zijn kosten hiervoor niet terugbetaald, omdat hij 'met zijnen medeghesellen vele  
 diversche brieven ghemaect hebben contrarie ende jeghen de welvaert van onsen  
 gheduchten heere ende den ghemeenen lande ende niet gheauctoriseert hebben  
 gheweist' (RAB: BVR, 222, 103r). Op 23/5/1488 werd hij door de  
 regentschapsraad benoemd tot griffier in de Raad van Vlaanderen (RAG: RV, 7513,  
 5r en Van Peteghem, 'De verordening', 343-5). Zijn rekeningen bleven bewaard tot  
 8/12/1489 (ARA: Rk. 20963, 1r). 
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 Naam Beissel, Joost 

 Antecedenten fs Jan (belangrijk politiek functionaris te Aken; zie Karagiannis, 'De  
 functionarissen', 73 en Paravicini, 'Guy de Brumeu', 289). 

 Politieke carrière Vorst: raadsheer in de Raad van Vlaanderen 9/9/83-15/7/85 (Karagiannis, 'De  
 functionarissen', 73-74). 
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 Naam Beke, Arend van der 

 Antecedenten fs Diericx (Hancké, 'Conflict', II, 12). 

 Politieke carrière Gent: gedele juni85 (bestand Gent); gezworene der brouwers 72, 81; deken der  
 brouwers 87 (ARA: Rk. 14118, 73r). 

 Beroep Brouwer (Hancké, 'Conflict', II, 12). 

 Bezit Hij droeg bij in de oorlogsbelasting van 1477 ter Vijfwindgaten (45 gr). Hij  
 verkocht een de helft van een huis in de Nieuwstraat voor 5510 gr (Hancké,  
 'Conflict', II, 12). In de verplichte lening van 1492 betaalde hij 111 gr die later  
 worden terugbetaald, hij schonk er 48 aan de stad (Hancké, 'Conflict', II, 12). 

 Rol in de opstand In november 1487 werd hij door het nieuwe stadsbestuur veroordeeld tot een boete 
  van 10 lb par (ARA: Rk. 14118, 73r). 
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 Naam Beke, Boudewijn van der 

 Politieke carrière Gent: keure 89 (bestand Gent) 

 Beroep Oudkleerkoper (Hancké, 'Conflict', II, 12). 

 Bezit Hij leende 480 gr bij de verplichte lening in 1492 die werden terugbetaald en hij  
 betaalde 720 gr volgens het 'conestable bouc' (buiten Sint-Jorispoort) belasting in  
 1492-4 (Hancké, 'Conflict', II, 12). 
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 Naam Beke, Filips 

 Politieke carrière Ieper: schepen 87, 90, 93, 95; hoofdman van de draperie 94 (KB: M 103, II). 
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 Naam Beke, Jacob van der 

 Politieke carrière Gent: gedele 90, 07; keure 03; stedekiezer 10; gezworene van het brouwersambacht 
  65 (bestand Gent). 

 Beroep Brouwer (Hancké, 'Conflict', II, 13). 

 Bezit Hij kocht een huis aan de Pasbrug in 1490 (Hancké, 'Conflict', II, 13). In de  
verplichte lening van 1492 droeg hij 160 niet-terugbetaalde gr bij (Hancké, , 'Conflict', II, 
13). 
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 Naam Beke, Joost van der 

 Politieke carrière Brugge: schepen 78, 80; deken der ververs 90 (SAB: RW). 

 Bezit Hij leende 3 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het Sint- 
 Niklaaszestendeel (SAB: SR80, 201r). Hij leende 2 lb gr aan de stad in juni 1487  
 (SAB: SR86, 189r). Hij leende 960 gr aan de stad Brugge in mei 1488 en 720 gr in  
 oktober 1490, als bewoner van het Sint-Jakobszestendeel (Blockmans, 'De  
 belastingsbetalers', 218). 
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 Naam Beke, Lodewijk van der 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 76 (SAB: RW). 
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 Naam Belle, Cornelis van 

 Data ?-27/02/1479 (Hancké, 'Conflict', II, 13). 

 Politieke carrière Gent: deken der smeden 78 (bestand Gent). 

 Beroep Smid (Hancké, 'Conflict', II, 13). 

 Rol in de opstand Hij werd onthoofd als leider van het oproer in februari 1479 (Dagboek van Gent, II, 
  254 en ARA: Rk 14117, 196v - zie Hancké, 'Conflict', II, 13). 
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 Naam Belle, Inghele van 

 Data ?-12/01/1491 (Despars, 'Cronycke', IV, 496). 

 Beroep Slotmaker (Despars, 'Cronycke', IV, 489). 

 Rol in de opstand Hij werd buiten de Vrede van Damme van 6/12/1490 gesloten (Despars, 'Cronycke', 
  IV, 489). 
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 Naam Belle, Joost van 

 Titel Heer van Zoeterstede 

 Data ?-08/09/1478 (Dadizeele, 'Mémoires', 6-13). 

 Huwelijk x ? van Halewijn, fa Wouter, heer van den Borre, wiens andere dochter Marie Jean  
 de Bourgogne, heer van Elverdinghe gehuwd was (RAG: RV, 955, 20v). 

 Nageslacht Hendrik (RAG: RV, 955, 20v). 

 Politieke carrière vorst: hoogbaljuw van Gent 3/6-8/9/78 (ARA, Rk. 14117, 178r). 

 Taken-diensten Gent: hij voerde een militaire opdracht uit voor de stad in juni 1478 (SAG: 400,  
 26, 94r). 

 Rol in de opstand Joos van Belle, heer van Zoeterstede, nam kort het baljuwschap van Jan van  
 Dadizeele over van 1/6 tot 8/9/1478. Toen hij stierf, nam Jan van Dadizeele weer  
 over (Dadizeele, 'Mémoires', 6-13). 

 Extra Zijn kinderen voerden lange tijd een proces met Jean de Bourgogne, heer van  
 Elverdinghe, over het huwelijkscontract van hun vader (zie RAG: RV, 955, 20v). 
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 Naam Belle, Lucas van der 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 87, jan90, 95 (SAB: RW). 

 Beroep Kaarsgieter (Despars, 'Cronycke', IV, 289 en SAB: RW: hij was vinder van dat  
 ambacht in 1483). 

 Cultureel veld In 1489 was hij 'oversiender' van de gilde van de Drie Santinnen te Brugge  
 (Gailliard, 'Inscriptions', II, 272). 

 Bezit Hij leende 2 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 193v). Hij leende 960 gr in 
  mei en 960 gr aan de stad Brugge in juli 1488 en 1000 gr in december 1490, als  
 bewoner van het OLV-zestendeel (Blockmans, 'De belastingsbetalers', 218). 

 Extra Op 17/12/1487 werd hij veroordeeld door de Brugse schepenbank tot de  
 schenking van een deel van erf, dat hij verkocht had, aan de weduwe van Martin  
 Lievens (SAB: CSK87, 61v-62r). 
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 Naam Belle, Olivier 

 Politieke carrière Ieper: raad 22/5/77, 29/8/85, 89, 93; schepen 72, 78, 82, 86, 88; hoofdman Gemene  
 Neringen 79; hoofdman van de draperie 83; hoofdman van de poorterie 70 (KB: M  
 103, II). 
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 Naam Belle, Tristam van 

 Politieke carrière Ieper: pensionaris 84 (ADN: B 2131, nr. 69220). 

 Bezit Als secretaris van de Drie Leden ontving hij in 1488 een jaarloon van 42 lb gr  
 (SAG: 20, 7, 218v). 

 Rol in de opstand Hij was, als vertegenwoordiger van de Drie Leden, lid van de regentschapsraad in  
 augustus 1484 (RAG: OV, 833). Hij werd buiten de vrede van Brugge van juni  
 1485 gesloten (Despars, 'Cronycke', IV, 262). In juli 1489 werd hij 'greffier ende  
 secretaris van den Drie Leden slands' (SAG: 20, 7, 218v). Zijn loon werd  
 uitbetaald tot 16/1/1490 (SAG: 20, 8, 39r). 
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 Naam Bels, Gillis de 

 Politieke carrière Gent: gedele februari77, 80, 82, 87, 89, 93; herekiezer juni85; overdeken der  
 wevers 77, 79 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: hij onderhandelde met Engelbert van Nassau te Aalst eind juni 1490 (SAG: 400, 30,   
267r). 

 Bezit In de verplichte lening van 1492 schonk hij 240 gr aan de stad. Als belasting  
 droeg hij 40 gr (Onderbergen) bij (Hancké, 'Conflict', II, 13). 

 Rol in de opstand In het Dagboek van Gent (II, 266) wordt vermeld dat hij op 4/5/1488 de overleden  
 deken van de weverij Gillis de Cleerc opvolgde. Niets daarvan in de  
 stadsrekeningen. Deze vermelden wel een gelijkaardige moeilijkheid voor eind  
 jaren 1470. Dan werd Gillis de Bels in augustus 1477 samen met Gillis de Cleerc  
 als overdeken vernoemd (SAG: 400, 26, 102r), in augustus 1478 niet meer (107r).  
 In augustus 1479 duikt hij echter weer op als overdeken, samen met Joos van  
 Wijchuis (27, 96r). Was hij in deze periode onderdeken of enkel deken van één van  
 de ondergeschikte ambachten van het Lid van de Weverij? 
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 Naam Berghe, Adriaan van den 

 Titel Meester 

 Antecedenten fs Laureins (Hancké, 'Conflict', II, 14). 

 Politieke carrière Gent: pensionaris van de keure juli85-87, 92 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: in april 1486 reisde hij naar de kanselier te Mechelen om te onderhandelen  
 over de komende Blijde Inkomst van Maximiliaan (SAG: 400, 29, 78v). Ook in juli  
 1486 onderhandelde hij met de kanselier te Mechelen (79r). In oktober 1486 trok  
 hij naar Brugge om er met de kanselier te onderhandelen over de Gentse  
 troepenlichting (195r). In februari en maart 1487 reisde hij meermaals naar Brugge,  
 om er met de Leden, de Grote Raad en Maximiliaan zelf te onderhandelen (200r). In  
 mei 1487 trok hij naar Maximiliaan te Brugge (203r). In juni verbleef hij te  
 Middelburg bij Maximiliaan (204v). In september verbleef hij bij Maximiliaan te  
 Brussel om te onderhanelen over de terugkeer van de neven Adriaan Vilain en in  
 oktober beraadslaagde hij met Filips van Kleef en Filips van Bourgondië-Beveren  
 te Dendermonde en te Antwerpen bij Maximiliaan over hetzelfde onderwerp  
 (277v/278r). Op 1/11 trok hij naar Antwerpen bij Maximiliaan om hem te vragen de 
  Gentse wet te vernieuwen (278v). In september 1492 maakte hij deel uit van een  
 Gentse delegatie die de hertog van Saksen opzocht in Mechelen (31, 111r). 
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 Naam Berghe, Cornelis van den 

 Naamgenoten Gailliard vermeldt nog een Joos van den Berghe met dezelfde carrière, maar hij  
 vergist zich. Deze had Lodewijk en Lysbette Poltus, fa Augustus, als ouders  
 (Gailliard, 'Bruges', I, 334). 

 Data ?-1490 of 1491 (ARA: Rk. 17408, 1r). 

 Antecedenten fs Jacob (SAB: KV, 828bis, 131) x Catherine van der Vliete, fa Rogier, met als  
 kinderen Cornelis, Jacob, Silvester, Filips en twee dochters (Gailliard, 'Bruges', I, 346). 

 Huwelijk x Adrienne Rijcx, fa Jan (Gailliard, 'Bruges', I, 346). 

 Nageslacht Hij had een zoon Joos (ARA: Rk. 17410, 2r) en een zoon Jan-Valentijn die de  
 dochter van Joost de Naghere huwde (Gailliard, 'Bruges', I, 346). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 81; schepen 86; deken der makelaars 87 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: in januari 1487 reisde hij samen met Jacob Coolbrant naar Calais om er met  
 de Engelsen over economische maatregelen te onderhandelen (SAB: SR86, 125v). 

 Beroep Makelaar (SAB: RW: hij was vinder van dat ambacht in 1479). 

 Sociaal kapitaal Hij was samen met Donaas de Moor en Jacob Coolbrant door de stad aangesteld om  
 de boekhouding van wisselaar Willem Roelands te onderzoeken - daarbij pleegde  
 Donaas volgens het stadsbestuur grote fraude (SAB: SR82, 40r). In augustus 1486  
 was hij bij de verkoop van een huis gemachtigd om Raesse Barrat en diens vrouw  
 uit Doornik te vertegenwoordigen (SAB: KV, 828bis, 131). Jan de le Nesse stond  
 borg voor zijn vrijlating uit het Brugse schepenhuis op 20/3/1488 (SAB: CSK87, 92r). 

 Leenbezit In 1478 of het jaar nadien kocht hij een leen van 20 gemeten in Uitkerke van Jan  
 Dheict (RAB: BB, 64, 139r en ARA: Rk. 13792, 4r). Bij zijn dood liet hij een leen  
 te Duinkerke en te Vladslo na (ARA: Rk. 17408, 1r/2r). 

 Bezit Hij leende 3 lb gr aan de stad Brugge in 1477 (SAB: SR76, 32r). Hij leende 2 lb gr  
 aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het Sint-Janszestendeel (SAB:  
 SR80, 190v). Een naamgenoot leende toen 4 lb gr als bewoner van het  
 Caermerszestendeel (204v). Hij leende 2 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 
  185v). Na een veroordeling door de stad leende Cornelis van den Berghe fs Joris  
 200 lb gr aan de stad in februari 1489 (SAB: SR88, 36v). In november 1490 leende  
 hij 25 lb gr aan de stad Brugge (SAB: SR90, 48r). Een naamgenoot (die makelaar  
 was) leende 2400 gr aan de stad Brugge in juli 1488; een andere (fs Jacobs) leende  
 1440 gr in mei 1488, 2640 gr in juli 1488, 1440 gr in oktober 1490 en 8000 gr in  
 december 1490, als bewoner van het Sint-Jacobszestendeel (Blockmans, 'De  
 belastingsbetalers', 219). 

 Extra In 1485 lag hij in proces met 'zekeren Hollanders' (SAB: SR85, 158v). In het  
 schepenjaar 1488 diende hij 50 lb gr boete te betalen aan de stad (SAB: SR88, 29v). 
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 Naam Berghe, Filips van den 

 Data ?-12/10/1531 (begraven in de Sint-Donaaskerk; Vermeersch, 'Grafmonumenten', III, 
  547). 

 Antecedenten fs Jacob x Catherine van der Vliete, fa Rogier, met als kinderen Cornelis, Jacob,  
 Silvester, Filips en twee dochters (Gailliard, 'Bruges', I, 352). 

 Huwelijk x' Margriete Pehaert, fa Mathijs x Madeleine sBouters; x² Adriana Eghels  
 (Vermeersch, 'Grafmonumenten', II, 153 en Gailliard, 'Bruges', I, 352). 

 Nageslacht Joost x Claire d'Hondecoustere; Wouter; Catherine x' Nicolas de Maech, x² Jan de  
 Witte; Françoise x Jan van Theimseke, fa Michiel; Marie x' Thomas Pedraldi, x²  
 Jacob de Baenst, fs Antoon; Jan x Jacqueline Perez de Malvenda (Gailliard, 'Bruges', 
  I, 352-3). 

 Politieke carrière -Brugge: raadslid juni85, 94; schepen 99 (SAB: RW). 
 -Vorst: generaal muntmeester van Vlaanderen 2/8/85-88 (ADN: B 17750, 'Monnaie  
 de Flandre' en ARA: Rk. 18118, 4v), 5/1/90-12/90, en 11/92-? (ADN: B 17759,  
 'Monnaies' en ARA: Rk. 18119, 6v); ook onder Karel V oefende hij deze functie uit  
 (Vermeersch, 'Grafmonumenten', III, 547); Brugs muntmeester 96-00 (databank  
 domeinbeheer). 

 Taken-diensten Brugge: hij maakte deel uit van de commissie die de Brugse financiën diende te  
 saneren in maart 1494 (SAB: CA, 12, 102r). 

 Bezit Hij kocht een rentebrief van 6 lb gr op de drie steden van het graafschap Vlaanderen 
  in april 1485 (SAB: OR, 4, 105r). Op 29/11/1486 bepaalde Maximiliaan, op  
 aanvraag van Mathijs Peyaert, dat zijn schoonzoon, met terugwerkende kracht, een  
 jaarloon van 200 francs van 32 gr als muntmeester zou ontvangen op de inkomsten  
 van de muntmeester (ADN: B 17750, 'Monnaie de Flandres'). Hij leende 4 lb gr aan  
 de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 188r). Hij leende 2400 gr aan de stad Brugge in  
 mei en hetzelfde bedrag in juli 1488 (Blockmans, 'De belastingsbetalers', 219). In  
 mei 1493 maakte hij twee losrenten van 3 lb gr op het graafschap Vlaanderen over  
 aan Martin Bouchier (SAB: PR92, 91r). 

 Rol in de opstand Op 12/8/1488 legde hij zijn eed als generaal muntmeester van Vlaanderen af in de  
 Rekenkamer (ADN: B 33, 120r). Op 5/1/1490 benoemden vertegenwoordigers van  
 Maximiliaan hem terug tot generaal muntmeester van Vlaanderen (ADN: B 33,  
 158r). Maar in december 1490 benoemden vertegenwoordigers van Maximiliaan  
 Willem Havic tot generaal muntmeester van Vlaanderen; in november 1492 stelde  
 Engelbert van Nassau Filips opnieuw aan tot muntmeester (ADN: B 17759, ‘Monnaies’). 

 Extra In het schepenjaar 1488 diende hij 50 lb gr boete te betalen aan de stad (SAB:  
 SR88, 29v). 
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 Naam Berghe, Joost van den (1) 

 Politieke carrière Gent: keure 81, 84, 03; gedele 91*; herekiezer 88 (als poorter) (bestand Gent) 

 Taken-diensten Gent: in maart 88 bewaakte hij Maximiliaan te Brugge (SAG: 400, 29, 396v). 

 Beroep Wolwever (Hancké, 'Conflict', II, 15). 

 Bezit Bij de verplichte lening betaalde hij 1176 gr die later werden terugbetaald  
 (Hancké, 'Conflict', II, 15). 

 Rol in de opstand Hij was 'een haerlieder vrienden ende gheallieirde' van de Adriaan Vilains in 1487  
 (Despars, 'Cronycke', IV, 291). 

 Verbanning In 1487 betaalde een zekere Joost van den Berghe 20 s gr aan de stad omwille van  
 de gratie die hij ontvangen had (SAG: 400, 29, 261r). 
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 Naam Berghe, Joost van den (2) 

 Titel Ridder 
 Heer van Watervliet 

 Naamgenoten Hij had een Gentse naamgenoot (zie diens fiche - mogelijk zijn een aantal elementen 
  uit hun beider carrière verward). De burgemeester van het Brugse Vrije was heer  
 van Watervliet (zie Priem, 'Documents', s2, t7, 176). 

 Data ?-12/05/1504 (Priem, 'Documents', s2, t7, 195 en Gailliard, 'Bruges', I, 332). 

 Antecedenten fs Joost x Alice van Haveskerke, fa Hustin x Margriete van Stavele (Gailliard,  
 'Bruges', I, 331). 

 Huwelijk x Catherine de Bailleul, fa Paul (Gailliard, 'Bruges', I, 332). 

 Nageslacht Catherine x Hugues de Maulde, fs Hugues; Guislain x Antoinette de Lignee; Joost  
 x Eleonora de Leu; Isabelle x Jacques Dovrin (Gailliard, 'Bruges', I, 332). 

 Politieke carrière -vorst: Brugs schout 23/3-5/7/85 en 5/5-1/6/88; raadsheer van Filips de Schone 85 
  (SAB: CA, 12, 49v). 
 -Vrije: schepen 80, 83-87, jan90-03 (jan90*, 92*, 98*, 00*) (lijsten Vrije). 

 Leenbezit In 1468 bezat hij het 'forrestierscip van Houthulst'  in de kasselrij Ieper in leen van  
 de Burg van Brugge (RAB: BB, 64, 201v). 

 Bezit In oktober 1485 kreeg hij van de stad 25 lb gr voor de onkosten tijdens zijn officie  
 en voor de goede diensten die hij de stad had gedaan (SAB: SR85, 161r). 

 Rol in de opstand Als schout verving hij Jan van Nieuwenhove fs Klaas in maart 1485 (zijn  
 aanstellingsbrief is te vinden in SAB: CA, 12, 49v-50r). 
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 Naam Berghe, Laureins van den 

 Titel Meester (bestand Gent) 

 Data ?-9/11/1495 (Despodt, 'Dat du best', III, 1.3/046: hij werd begraven in de Sint- 
 Janskerk). 

 Huwelijk x Isabeau van den Bogaerde (Despodt, 'Dat du best', III, 1.3/046). 

 Politieke carrière Gent: erfscheeder 55-71; keure 73; gedele 86, 92; deken van het ambacht der  
 metsers 57-8 en 60-1 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: bij de verplichte lening van 1492 was hij samen met Jan van Loo ontvanger  
 in de opperkoninkstavelrij van Jan van der Stichelen (Hancké, 'Conflict', II, 15). In  
 1477 ontving hij samen met Ghijselbrecht van der Schuere de 'speye' op de Lieve  
 (SAG: 400, 26, 4r). 

 Beroep Metser (Hancké, 'Conflict', II, 15). 

 Bezit Hij had een leegstaand huis in de Nieuwpoort en in 1500 woonde hij aan de  
 Huidevettershoek (Hancké, 'Conflict', II, 15). 
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 Naam Berghe, Silvester van 

 Data ?-1509 (Gailliard, 'Bruges', I, 346). 

 Antecedenten fs Jacob x Catherine van der Vliete, fa Rogier, met als kinderen Cornelis, Jacob,  
 Silvester, Filips en twee dochters (Gailliard, 'Bruges', I, 346). 

 Huwelijk x' Catherine van den Kerchove, fa Jan (SAB: SR78, 148r); x² Elise Poite, fa Frans  
 (Gailliard, 'Bruges', I, 346). 

 Nageslacht Sebastiaan x' Anna Pollaert, fa Jan; x² Jeanne Hanneton, fa Renaud (Gailliard,  
 'Bruges', I, 347). 

 Politieke carrière Brugge: schepen 86, 91, 97, 98; raad 99, 01 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: in januari 1492 ondernam hij een reis naar het Westland om koren te kopen 
  (SAB: SR91, 142v). 

 Sociaal kapitaal Na de dood van zijn vrouw in april 1497 werden Filips van den Berghe en Lyon  
 van Dijk voogden van zijn kinderen (SAB: WRSJan, 6, 221r). 

 Bezit Hij leende 8 lb gr aan de stad Brugge in 1477 (SAB: SR76, 30r). Hij diende twee  
 erfelijke rentes aan de stad uit te betalen in de Witte Ledertouwerstraat in 1480  
 (SAB: SR80, 3v). Hij leende 4 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner  
 van het Sint-Janszestendeel; ze werden nog hetzelfde jaar terugbetaald (SAB: SR80, 
  189v). Hij had een huis in de Witteledertouwerstraat (SAB: SR84, 141r). In 1493  
 had hij drie huizen in de Witte Leertouwerstraat (Gailliard, 'Inscriptions', II, 446).  
 In 1497 bewoonde hij een huis in de Sint-Jansstraat (SAB: WRSJan, 6, 221r). 

 Rol in de opstand In maart-april 1488 vroegen de Brugse negen leden of de stad Silvester 'als poorter  
 zal moghen ontslaen up caucion juratoire' (RAB: FD, 184(2), VI). Hij vluchtte de  
 stad uit in augustus 1490 (Despars, 'Cronycke', IV, 462). 

 Extra In 1484 werd hij door de Brugse schout veroordeeld tot een boete van 4 lb par  
 (ARA: Rk. 13781, 42r). 
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 Naam Berman, Pieter 

 Beroep Fruitenier (Despars, 'Cronycke', IV, 489). 

 Rol in de opstand Hij werd buiten de Vrede van Damme van 6/12/1490 gesloten (Despars, 'Cronycke', 
  IV, 489). 
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 Naam Berst, Adriaen van der 

 Beroep Timmerman (Despars, 'Cronycke', IV, 327). 

 Rol in de opstand Hij werd amman en stedehouder van de nieuwe Brugse schout Pieter Metteneye op  
 3/2/1488 in plaats van Pieter Daris, omdat een stem had 'ghelijck eenen stier'  
 (Despars, 'Cronycke', IV, 327). 
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 Naam Berthoz, Hippolyte de 

 Data ?-na 1498 (Jean, 'La chambre', 284). 

 Huwelijk x Elisabeth van Keverwyck (uit Brugge) 

 Nageslacht Jean, werkzaam bij de Grote Raad van Mechelen en later secretaris van Karel V  
 (Jean, 'La chambre', 284). 

 Politieke carrière Vorst: griffier bij de Rekenkamer van Mechelen 73-77; argentier van Margaretha van 
  York 77-85; rekenmeester in de Rekenkamer te Rijsel 13/8-10/10/85 en 23/12/89- 
 10/10/95 (Jean). 

 Taken-diensten Vorst: de bede die de Vlaamse leden voor Margaretha van York hadden toegestaan  
 werd in de jaren 1477-85 geïnd door Pierre en Paul de Bins, en dan aan Hyppolyte  
 de Berthoz doorgestort (ADN: B 6771-2). 

 Rol in de opstand Op 2/3/1477 werd hem een post als rekenmeester beloofd, maar hij werd het  
 uiteindelijk, en na vele moeilijkheden, maar vanaf 1489 (Jean, 'La chambre', 284 en  
 ADN: B 1610, 271r). Gillis Colin verving hem in augustus als griffier in de  
 Rekenkamer in 1477 (ADN: B 2115, 41r). Op 7/9/1480 verzette hij zich hevig  
 tegen de benoeming van Nicolas le Prevost als rekenmeester in Rijsel, een post die  
 hem beloofd was (ADN: B 17732, 'Berthoz'). Op 20/9/1480 benoemde Maria hem  
 tot tweede rekenmeester na Nicolas le Prevost (ADN: B 1611, 15r en Bartier,  
 'Légistes', 300). Op 13/8/1485 legde hij de eed af als rekenmeester ('maistre  
 ordinaire') te Rijsel (ADN: B 33, 120v). Op 10/10/1485 zette Maximiliaan hem  
 echter af als rekenmeester en benoemde hij Geraard de la Roche als rekenmeester  
 (ADN: B 1611, 67v en ADN: B 33, 130r). Op 6/12/1486 kwam hij terug in dienst  
 als 'premier maistre ordinaire' van de Rekenkamer, maar pas op 23/12/1489 nam hij  
 daadwerkelijk die functie op in plaats van Jean le Doulz (ADN: B 1611, 130v en B  
 33, 157r). Op 12/11/1488 schold Maximiliaan hem alle schulden die hij aan Gent,  
 Brugge, Ieper, Brussel, Leuven en hun aanhangers had, kwijt (ADN: B 1611, 207r). 
  Hij was verregaand betrokken bij de inning van de achterstallige schulden die  
 Gent na Cadzand diende te betalen, hij duikt meermaals in de Gentse  
 stadsrekeningen op in verband met financiële verwikkelingen dienaangaande  
 (SAG: 400, 31, 116v). 

 Bronnen Jean, 'La chambre', 284-5. 
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 Naam Bestkin, Jacob 

 Politieke carrière Ieper: schepen 22/5/77 (KB: M 103, II). 
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 Naam Bette, Joos 

 Titel Schildknaap (bij zijn dood; Despodt, 'Dat du best', III, 2.6/045). 

 Data ?-18/11/1512 (Despodt, 'Dat du best', III, 2.6/046: hij werd begraven in de Gentse  
 Dominicanenkerk). 

 Antecedenten fs Willem x Elisabeth Triest, fa Christoffel x Isabella Borluut (De Herckenrode,  
 'Nobiliaire', I, 188). 

 Huwelijk x Margriete van de Walle (Despodt, 'Dat du best', III, 2.6/046). Volgens de  
 Herckenrode: x' Jooszine Zoetamijs, x² Goedele van Nevele (De Herckenrode,  
 'Nobiliaire', I, 188). 

 Nageslacht Adriaan, Elisabeth x Frans van der Gracht, Simon x Eleonora de Wadripont, Joost  
 en Louis x' Catherina van der Bruggen, x² Antonine Rufflaert (De Herckenrode,  
 'Nobiliaire', I, 188). 

 Politieke carrière Gent: gedele 90, 99*; keure 93, 96, 01*, 04*, 07* (als poorter) (bestand Gent) 

 Confiscatie 1491-2: 360 gr voor een pacht in Windeke en 480 gr voor goederen uit zijn huis  
 op 't Sant (Hancké, 'Conflict', II, 16). 
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 Naam Bette, Willem 

 Naamgenoten Was hij dezelfde als Willem Bette die eveneens Gents schepen was (gedele 60, 63;  
 keure 66 - zie bestand Gent)? 

 Antecedenten fs Simon (Hancké, 'Conflict', II, 16) x Margriete de Gruutere; andere kinderen:  
 Magriete x Jan van der Zype, Antonine x Jan van Liedekerke, Isabel x Jan van  
 Nevele, Simon (De Herckenrode, 'Nobiliaire', I, 187). 

 Huwelijk x Elisabeth Triest, fa Christoffel x Isabella Borluut (De Herckenrode, 'Nobiliaire', I,  
 188). 

 Nageslacht Joost (zie diens fiche). 

 Politieke carrière Gent: gedele 81* (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: in december 1481 was hij Gents afgevaardigde om te onderhandelen met de  
 Staten van Brabant te Dendermonde (SAG: 400, 27, 360r). 

 Bezit Hij woonde op 't Sant (Hancké, 'Conflict', II, 16). Hij contribueerde in de  
 oorlogsbelasting van 1477: 604 gr in de Hoogscheldestraat (Hancké, 'Conflict', II,  

 Rol in de opstand In 1477 diende hij een aanzienlijke som pensioenen terug te betalen (2160 gr) en  
 samen met Christoffels Triest 1440 gr (Hancké, 'Conflict', II, 16). 
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 Naam Beyaert, Lambrecht 

 Naamgenoten Jan Beyaert werd op 29/7/1485 voor vijftig jaar uit het graafschap Vlaanderen door  
 Gent verbannen omdat hij het in de revolte van juli 1485 tegen Maximiliaan  
 opgenomen had (SAG: 212, 1, 79r). 

 Politieke carrière Gent: gedele 78 (bestand Gent). 

 Beroep Bakker (Hancké, 'Conflict', II, 17). 

 Bezit In 1477 betaalde de stad hem 120 gr voor krijgsdiensten (Hancké, 'Conflict', II, 17). 
  Volgens het 'conestable bouc' betaalde hij 720 gr (buiten Sint-Jorispoort)  
 belasting in 1492-4 (Hancké, 'Conflict', II, 17). 
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 Naam Beyaert, Mathijs 

 Politieke carrière Gent: keure 88 (neringen) (bestand Gent). 

 Bezit Bij de verplichte lening van 1492 leende hij 80 gr die later werden terugbetaald  
 (Hancké, 'Conflict', II, 17). 
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 Naam Beydins, Pieter 

 Data ?-07/03/1488 (Hancké, 'Conflict', II, 17). 

 Politieke carrière Gent: gedele 79 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: in juni 1480 reisde hij samen met Jan van Coppenhole naar Doornik 'omme te  
 vernemene ende de waerheyt te wetene van den gheexecuteerden persoonen aldaer'  
 (SAG: 400, 27, 91r/227r). 

 Beroep Kuiper (Hancké, 'Conflict', II, 17). 

 Bezit Hij leverde wijn aan de stad in 1477 (Hancké, 'Conflict', II, 17). Hij verkocht in  
 1487 een huis op Plaatsje achter de Vrijdagmarkt (Hancké, 'Conflict', II, 17). 

 Rol in de opstand Hij werd zonder vonnis in maart 1488 geëxecuteerd (Dagboek van Gent, II, 265). 
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 Naam Beys, Jan (1) 

 Naamgenoten Was hij familie van Joos Beys (secretaris van gedele 58-65 en in 70-75 van de keure 
  - Hancké, 'Conflict', II, 18)? 

 Antecedenten fs Pieter (de oude) die in 1477 28500 gr pensioenen aan de stad Gent diende terug  
 te betalen (Hancké, 'Conflict', II, 18). Deze Pieter Beys' dochter Catharine was  
 gehuwd met Pieter Hueribloc (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1052). 

 Nageslacht Jan, die secretaris van gedele was in 1486 (Hancké, 'Conflict', II, 18). 

 Politieke carrière Gent: keure 59, 86; herekiezer juli85; secretaris 55, 70-74; pensionaris juli85  
 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: in januari 1486 reisde hij naar Mechelen om er te onderhandelen met  
 Maximiliaan (SAG: 400, 29, 76r). In maart 1486 reisde hij naar Brussel bij  
 Engelbert van Nassau om Filips Wielant te vervolgen (29, 77r). Kort erna reisde hij 
  samen met Jan van Formelis naar Keulen om er bij Maximiliaan te onderhandelen  
 over het privilege van de graanstapel (78v/80r). In juni 1486 onderhandelde hij bij 
  Engelbert van Nassau over de ballingen van de stad (81r). In dezelfde maand trok  
 hij naar Maximiliaan om hem te vragen de stad te bezoeken (81v). In juli 86 reisde  
 hij naar Antwerpen en Brussel bij Maximiliaan om er te onderhandelen over zowat  
 alle zaken die in die tijd de regionale politiek bepaalden - hij was m.a.w. de schakel 
  tussen Maximiliaan en Gent (79v/80r-v). Ook in oktober 1486 bevond hij zich te  
 Antwerpen om te onderhandelen met de overheid over het privilege van het koren  
 en andere (195r). In december 1486 onderhandelde hij met Maximiliaan te Brussel;  
 ook in januari om hem en zijn zoon naar Gent te vragen (196v/198r). Eind februari  
 1487 trok hij naar Brugge om er te onderhandelen over gevangen poorters (199r) en 
  in maart onderhandelde hij er met de aarsthertog (199v). In april 1487 begaf hij  
 zich naar Middelburg in Zeeland om er met Maximiliaan te onderhandelen over de  
 welvaart van het land (201v). 

 Sociaal kapitaal Zijn vader was één van de borgen van Jan van Melle die na diens dood een som  
 dienden af te staan aan de stad Gent (SAG: 400, 27, 133v). 

 Bezit Hij kocht een ton uit het geconfisqueerde bezit van Jan van Melle (Blockmans,  
 'Peilingen', 257). 

 Rol in de opstand Op 17/12/1487 verklaarde het bestuur op de Vrijdagmarkt dat hij (samen met Jacob  
 Anaert) 'ghelt ende goet' ontvangen had om de stad 'in obensansen' te brengen en  
 de stad te vernietigen (Hancké, 'Conflict', II, 18, naar Dagboek van Gent, II, 264). 

 Confiscatie 1488-9: 1320 gr voor pachten te Drongen (Hancké, 'Conflict', II, 17). 
 1491-2: 440 gr voor huur van vier bunder te Westbeke; 120 gr voor achterstallen  
 van pacht buiten Waalpoort en 216 gr voor pacht te Mariakerke (Hancké, 'Conflict', 17). 
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 Naam Beys, Jan (2) 

 Titel Meester 

 Naamgenoten Jan Beyts die Catherina Boudeloot gehuwd was, stierf op 12/9/1538 (Vermeersch,  
 'Grafmonumenten', III, 587). 

 Data ?-08/1490 (Despars, 'Cronycke', IV, 474). 

 Politieke carrière Brugge: pensionaris juli85-86 (SAB: SR85, 53v; SR86, 47v); 89-jan90 (SAG: 20, 2r). 

 Taken-diensten Brugge: hij onderhandelde met Maximiliaan in opdracht van de regentschapsraad  
 (Gachard, 'Lettres', XIX, 205). Hij inde als gedeputeerde van de Drie Leden de  
 'Brusselse bede' van februari 1489 (SAG: 20, 9, 2r). Hij vervulde tal van  
 diplomatieke taken voor de stad in 1490, vooral in het kader van de  

onderhandelingen van de stad met Filips van Kleef over de opening van het Zwin (SAB: 
SR89, 124r/135r/136v). 

 Bezit In 1470 had hij 21,46 hectare grondbezit rond Damme (Soens, databank uit  
 OCMW-Damme). Hij leende 1 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner  
 van het Sint-Donaaszestendeel (SAB: SR80, 193v). 

 Rol in de opstand Eind juli 1490 werd hij gevangen genomen in Damme na een  
 onderhandelingsronde met Filips van Kleef. Na de betaling van losgeld, kwam hij  
 weer vrij (SAB: SR89, 145v). Hij werd door de stad in 1490 naar Damme gezonden  
 maar er door Albrecht van Saksen gevangen gezet en uiteindelijk terechtgesteld  
 (Despars, 'Cronycke', IV, 474 en ARA: Rk. 13782, 16v). 
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 Naam Bieze, Jacob 

 Data ?-28/02/1528 (begraven in de Sint-Gilliskerk; Vermeersch, 'Grafmonumenten', III,  

 Politieke carrière Brugge: raadslid 93 (SAB: RW). 
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 Naam Bilget, Joos 

 Beroep Schipper (Hancké, 'Conflict', II, 19). 

 Rol in de opstand Hij vermoordde Remeeus Hubert op 14/6/1492 (Dagboek van Gent, II, 270). 

 Verbanning 5/6/1490, voor vijftig jaar uit Vlaanderen, omdat hij samen met Hannekin Louage  
 Margriete Uterwilghe zou gemolesteerd hebben (SAG: 212, 1, 95v). In 1490  
 betaalde hij 3 lb gr aan de stad voor de gratie van ban die hij ontvangen had (SAG:  
 400, 30, 284r). 
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 Naam Blasere, Jan de 

 Data ?-03/07/1512 (begraven in de OLV-kerk, aldus Van Peteghem, 'De Raad', 257 en  
 Gailliard, 'Bruges', I, 285). 

 Antecedenten fs Lodewijk x Catherine de Norman, fa Jan x Catherine Ruebs (Gailliard, 'Bruges', I,  
 285). 

 Huwelijk x Catharina de Jonckheere, fa Willem x Agnes van Kalken (Gailliard, 'Bruges', I, 285). 

 Nageslacht Joost; Jacob (in 95 advocaat van Brugge bij de Raad van Vlaanderen en er nadien  
 zelf werkzaam) x Adriana de Vos, fs Jacob x Isabel van Halewijn, en weduwe van  
 Donaas de Moor; Anna x Jan van Nieuwenhove, fs Michiel; Barbara (Gailliard,  
 'Bruges', I, 286 en Van Peteghem, 'De Raad', 259). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 63; gecommitteerde april77, 77; hoofdman sint-donaas 58, 66, 73  
 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: van 1/3/1477 tot 31/8/1479 diende hij als gecommitteerde de assizen op  
 de wijn innen (SAB: SR76, 18r; 77, 19r; 78, 29v). 

 Bezit In februari 1478 leende hij 89 lb 12 s van 40 gr aan Maximiliaan op de  
 kroonjuwelen (ADN: B 3495, 123686). In de lening van juni 1478 droeg hij 5 lb  
 gr bij aan de Brugse stadskas (SAB: SR80, 48v). Hij leende 4 lb gr aan de stad  
 Brugge in mei 1480 als bewoner van het Sint-Donaaszestendeel; ze werden het  
 daaropvolgende jaar terugbetaald (SAB: SR80, 191r). Hij kocht voor 30 lb gr een  
 efrente op het graafschap Vlaanderen van 2 lb in april 1485 (ADN: B 2132, nr.  
 69313 en SAB: OR, 4, 104v). Hij leende 4 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB:  
 SR86, 193r). Hij leende 720 gr aan de stad Brugge in mei 1488, als bewoner van het 
  Sint-Donaaszestendeel (Blockmans, 'De belastingsbetalers', 220). 
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 Naam Bliec, Jan de 

 Nageslacht Dochter Margriete die Frans van Bassevelde huwde (SAB: WRSJac, 6, 82r). 

 Politieke carrière Brugge: schepen 86, 91; deken der wevers dec90 (SAB: RW). 

 Beroep Wever (SAB: RW). 

 Sociaal kapitaal Urbaen de Bliec stond borg voor zijn vrijlating uit het Brugse schepenhuis op  
 20/3/1488 (SAB: CSK87, 92r). 

 Bezit Hij leende 20 s gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het OLV- 
 zestendeel (SAB: SR80, 196r). Hij leende 720 gr aan de stad Brugge in oktober  
 1490, als bewoner van het OLV-zestendeel (Blockmans, 'De belastingsbetalers', 220). 

 Extra In het schepenjaar 1488 diende hij 1 lb gr boete te betalen aan de stad Brugge  
 (SAB: SR88, 29v). 
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 Naam Blondeel, Joost 

 Titel Heer van Pamele 

 Antecedenten fs Oudard x' Marie Allaert, fa Daniel, alias Goswin Allaert; x² Isabeau de Gavre, fa  
 Arnold, baron van Schoorisse, x Isabeau van Gistel (Karagiannis, 'De  
 functionarissen', 74). 

 Huwelijk Vier huwelijken (aldus Karagiannis, 'De functionarissen', 74): x' Anne de  
 Beaufremez; x²Jooszine van Rokeghem, fa Robert x Isabelle van der Gracht; x³  
 Catherine de la Chapelle; en x Catherine de Visschere. Joost had een zus Johanna  

die de tweede vrouw was van Filips van der Gracht - fs Jan, zie diens fiche (Van Peteghem, 
'De Raad', 334). 

 Nageslacht Vele kinderen waaronder: Jan van Blondeel, zoon uit het tweede huwelijk, x  
 Marguerite van der Zype, dame van Denterghem en Oudewalle (fa Joos x Barbe van  
 Schoorisse en weduwe van Josse d'Holbaing). Verder nog een bastaardzoon  
 François (in 1484 gelegitimeerd - ADN: B 1611, 55v) en een bastaardzoon bij  
 Jacqueline le Roulx: Joris van Pamele (Karagiannis, 'De functionarissen', 74). 

 Politieke carrière Vorst: raadsheer in de Raad van Vlaanderen 17/5/82-8/85 en 23/5/88-12/89 (KB:  
 Ms 20642, 169r-170v). 

 Taken-diensten vorst: in maart 1484 en februari 1486 werd hij 'beer van Vlaendren' genoemd  
 (ADN: B 1611, 56r en B 17747, 'Blondel'). 

 Bezit In november 1477 nam Maximiliaan hem, voor 24 s daags, op in zijn hofhouding  
 (Gachard, 'Analectes', 5, 117). In augustus 1494 verzette Joost Goeman zich tegen  
 aan Joos verleende rechten krachtens welke, ondanks eerder verleende brieven van  
 respijt, met instemming van de schepenen van Kwaremont beslag werd gelegd op  
 een hoeve van Goeman (De Smidt & Strubbe, 'Chronologische lijsten', 279). 

 Rol in de opstand Op 23/5/1488 werd hij door de regentschapsraad benoemd tot raadsheer in de Raad 
  van Vlaanderen (RAG: RV, 7513, 5r). 

 Bronnen Karagiannis, 'De functionarissen', 74-5. 
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 Naam Blootacker, Lucas 

 Beroep Manddrager (Despars, 'Cronycke', IV, 489). 

 Rol in de opstand Hij werd buiten de Vrede van Damme van 6/12/1490 gesloten (Despars, 'Cronycke', 
  IV, 489). 
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 Naam Bochoute, Quinten van 

 Politieke carrière Gent: secretaris van gedele 83 (Hancké, 'Conflict', II, 20). 

 Taken-diensten stad: hij was bode van de confiscatierekeningen van 1488 (Hancké, 'Conflict', II, 20). 

 Bezit Hij schonk 720 gr aan de stad bij de verplichte lening van 1492 en betaalde  
 (volgens het 'conestable bouc') buiten Sint-Jorispoort 1200 gr en 40 gr belasting  
 in de Onderstraat (Hancké, 'Conflict', II, 20). 
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 Naam Bode, Willem de 

 Rol in de opstand Hij werd in 1485 te Gent onthoofd als één van de leiders van het oproer van 10 juli 
  (Dagboek van Gent, II, 262), 'van dat zij berucht waren cause gheweest hebbende  
 van der laetster wapeninghe' (ARA: Rk. 14118, 55r). 
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 Naam Boele, François 

 Politieke carrière Gent: gedele november87 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: in maart 1488 maakte hij deel uit van de Gentse delegatie op de  
 Ledenvergadering te Brugge (SAG: 400, 29, 414v). 

 Beroep Apotheker (Hancké, 'Conflict', II, 20). 

 Bezit Hij droeg 480 gr bij bij de verplichte lening van 1492 (Hancké, 'Conflict', II, 20). 

 Rol in de opstand Als Gents gedeputeerde werd hij feestelijk onthaald in Brugge op 10/2/1488  
 (Despars, 'Cronycke', IV, 337). 
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 Naam Boeyman, Jan 

 Politieke carrière Brugge: schepen 93, 95; raadslid jan90; deken der makelaars in dec90 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: hij inde de pacht van de nieuwe halle in het schepenjaar 1491 en 1492  
 (SAB: SR91, 27v; SR92, 24r). 

 Beroep Makelaar (SAB: RW: hij was vinder van dat ambacht in 1483 en 1486). 

 Sociaal kapitaal Hij was borg over de vrijlating uit het Brugse schepenhuis van Jan Roegiers op  
 20/3/1488 (SAB: CSK87, 92r). 

 Cultureel veld Hij was lid van de Brugse Witte Beer (Van den Abeele, 'De Witte Beer', 142). In  
 augustus 1485 was hij kerkmeester van de Sint-Jacobskerk (SAB: OA, 480). 

 Bezit Hij leende samen met Joos Boeyman 10 lb gr aan de stad Brugge in 1477 (SAB:  
 SR76, 31v). In juni 1487 leende hij 100 lb gr aan Maximiliaan op enkele  
 kroonjuwelen (ADN: B 3496, 123693). 
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 Naam Bogaert, Pieter 

 Naamgenoten Een naamgenoot was deken van Sint-Donaas in de periode van 1477 tot 1492 en  
 hij ontving een daggeld van 98 gr van de hertog (ADN: B 2115, 39v) . 

 Antecedenten fs Goossin (Hancké, 'Conflict', II, 21). 

 Politieke carrière Gent: gedele 88 (bestand Gent); deken der schippers 86 (gezworene in 71) 

 Beroep Schipper (Hancké, 'Conflict', II, 21). 

 Bezit Hij bezat een huis tussen Pasbrug en Rode Torre en een huis over 't Pas. Hij  
 leverde laken aan de stad in 1487 (Hancké, 'Conflict', II, 21). Hij droeg 100 gr bij  
 bij de verplichte lening van 1492 (Hancké, 'Conflict', II, 21). 

 Rol in de opstand Een Pieter Bogaert werd in maart 1488 door de Gentse baljuw ondervraagd (ARA:  
 Rk. 14118, 75r). 
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 Naam Bollaert, Meeukin 

 Taken-diensten Gent: hij was militair kapitein in de jaren 1488-92 (SAG: 20, 6, 76r/92r ea en  
 Despars, 'Cronycke', IV, 507, 519 ea). 

 Rol in de opstand In de periode 1488-9 voerde hij meerdere militaire taken uit als aanvoerder van  
 Gentse troepen (SAG: 20, 6, 76v). Hij zou samen met Remeeus Hubert, Jan van den  
 Broucke en Arnout de Clerck een complot gesmeed hebben om in het voorjaar van  
 1492 de stad over te leveren aan de hertog van Nassau; hetgeen uitmondde in de  
 terechtstelling van de gebroeders van Coppenhole in juni (Despars, 'Cronycke', IV,  
 519-20). Hij werd in maart 1493 gevangen genomen te Sluis (SAG: 400, 31, 86v). 
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 Naam Bolloc, Jacob 

 Politieke carrière Gent: gedele 40, 43; keure 77; herekiezer 46, 68 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: hij was Gents vertegenwoordiger op de Ledenvergadering te Rijsel in juli  
 1478 (SAG: 400, 26, 95v). In augustus reisde hij naar Brugge om Maria te  
 overtuigen naar Gent te komen (96r). 

 Extra Hij verving Thomas van der Stichelen in de schepenbank van 1477 (SAG: 400, 26, 35r). 
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 Naam Bolloc, Zegher 

 Naamgenoten Op 3/2/1481 werd een Zeger Bolloc voor vijftig jaar uit Vlaanderen verbannen  
 omdat hij Joos van Deynse beledigd had (SAG: 212, 1, 49v). 

 Politieke carrière Gent: gedele 78 (bestand Gent). 

 Beroep Wever (bestand Gent). 
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 Naam Bomale, Klaas van 

 Politieke carrière Gent: gedele 84; herekiezer 80, 87, 90 (neringen) (bestand Gent). 

 Bezit Hij leverde laken aan de stad in 1468 (Hancké, 'Conflict', II, 22). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 841

 Naam Bonin, Thomas 

 Antecedenten fs Gillis x Margriete van den Vagheviere, met zoon Thomas en dochter Barbara x Jan  
 van Zuuenkerke (SAB: Adornes, 519). 

 Huwelijk x Margriete de Gorges (SAB: WRSJan, 8, 251r). 

 Politieke carrière Brugge: schepen 86; raadslid 73, dec90 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: in 1486-7 superviseerde hij de dichting van het Zwarte Gat (SAB: SR86,  
 182v). 

 Beroep Makelaar (SAB: RW: hij was vinder van dat ambacht in 1470, 1481 en 1485). 

 Sociaal kapitaal In juni 1475 was Boudin Petyt zijn gemachtigde (SAB: MC74, 64v). In november  
 1485 was hij samen met Michiel Dheere borg over de kinderen van Joos Utenhove  
 en Lysbette van der Banck (SAB: PR85, 51r). Lodewijk Greffin stond borg voor  
 zijn vrijlating uit het Brugse schepenhuis op 20/3/1488 (SAB: CSK87, 92v). 

 Cultureel veld Hij was lid van de Brugse Witte Beer (Van den Abeele, 'De Witte Beer', 142). 

 Leenbezit Op 16/11/1477 kocht hij een leen, bestaande uit koren-, vlees-, vlas- en heerlijke  
 tienden, in de polder van Oudnote te Zaamslag, van Jacob van den Vagheviere  
 (SAB: FV, 42). In 1481 of het jaar nadien kocht hij een losrente van 2 lb gr, op een  
 leen te Koolkerke, van Loys de Roode voor 36 lb gr  (ARA: Rk. 13710, 32r). In  
 1491-2 kocht hij een leen in Slijpen van Jan van Saamslacht voor 60 lb gr (ARA:  
 Rk. 13710, 163r). Hij bezat een aantal lenen in de Zwinstreek (in Hoeke, Moerkerke 
  en Monnikrede) (SAB: WRSJan, 8, 251r). Van zijn vader erfde hij twee lenen van in 
  totaal 37 gemeten groot in Maldegem (RAB: BB, 64, 261r). 

 Bezit Hij leende 2 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het Sint- 
 Janszestendeel; ze werden nog hetzelfde jaar terugbetaald (SAB: SR80, 190r). Hij  
 had vijf huisjes op de 'Haeracker' in 1484 (SAB: SR84, 144v). In juni 1485 kocht  
 de stad bij hem een schip van 34 lb gr (SAB: SR84, 162v). In oktober 1486  
 betaalde de weduwe van Jan de Keyt hem een achterstallige rente uit van 10 gouden 
  engelsen per jaar (SAB: KV, 828bis, 155). In december 1487 schonk hij Jan  
 Rijcquaerts het huis 'Sint-Joris' aan de Reie tussen de Konings en de Strobrug en  
 enkele huizen aan de Stuivenberg (SAB: KV, 828bis, 326). Hij leende 720 gr aan  
 de stad Brugge in juli 1488 en 1080 gr in oktober 1490, als bewoner van het Sint- 
 Jakobszestendeel (Blockmans, 'De belastingsbetalers', 222). In 1492 bezat hij een  
 pachtgoed in Zaamslacht (SAB: PR92, 44v). 

 Rol in de opstand In 1478 werd hij aangesteld tot forestier van de stad Brugge (net als Wouter  
 Despaers) in plaats van de overleden Adriaen Avegary, Jan van den Doorne werd  
 onderforestier (SAB: SR77, 141r). 

 Extra Op 17/9/1481 veroordeelde de Raad van Vlaanderen hem tot een boete van 60 lb  
 par na een onterechte aanklacht tegen de weduwe van Boudin Petyt (SAB: SV,  
 131r). In september 1485 kreeg hij voor de Raad van Vlaanderen ongelijk toen hij  
 de eigendom van Antoon Minne over het huis 'De Galeye' aanvocht (RAG: RV,  
 7512, 222r). Op 15/9/1487 werd hij veroordeeld door de schepenbank tot de  
 betaling van de verschuldigde rest van 50 lb gr aan Lopo de Cerlues, Portugese  
 koopman (SAB: CSK87, 8r-v en Paviot, 'Les Portugais', 119-20). Dezelfde dag  
 won hij echter een proces als borg over de Amsterdammer Dieric Martens (SAB:  
 CSK87, 9r-v). Op 17/11/1487 veroordeelde de Brugse schepenbank hem tot de  
 terugbetaling van 27 lb 12 s 3 d gr schuld aan Willem Havic (SAB: CSK87, 44r-v).  
 Eind december 87 won hij dan weer een proces, ditmaal tegen Joris van der Gracht  
 wiens goederen hij had aangeslaan voor achterstallige huur. Thomas kreeg hierbij  
 de steun van de schepenen (SAB: CSK87, 66r). Op 11/1/1488 vroeg Philippe  Pinelly 

Bonins opsluiting omdat deze al viermaal niet opgedaagd was voor de  
 schepenen toen hij hem had aangeklaagd (SAB: CSK87, 77r). In juni 1490 verloor  
 hij een proces van de voogden van de kinderen van Jan Rycquaerts omdat hij een  
 aan Jan verkochte losrente niet had terugbetaald (SAB: CSK89, 40v-41v). 
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 Naam Boonem, Cornelis van 

 Titel Ridder v1479  
 Heer van Cleyhem (Gailliard, 'Bruges', I, 209). 

 Data ?-1482 (Gailliard, 'Bruges', I, 209). 

 Antecedenten fs Jan (Van Rompaey, 'Het grafelijk baljuwsambt', 619) x Catherina van Meetkerke  
 (Gailliard, 'Bruges', I, 209). 

 Huwelijk x Catherina van Wulfsberghe, fa Jan x Sidonie Knibbe (Gailliard, 'Bruges', I, 209). 

 Nageslacht Sebastiaan (ARA: Rk. 17400, 3v) x Catherina van der Beke; Sebastienne x Joost  
 van Huele, heer van Lichtervelde (Gailliard, 'Bruges', I, 209). 

 Politieke carrière -Vorst: baljuw van Blankenberge 13/1/72-10/1/77; 1/6/77-? (ARA: Rk., 13665). 
 -Vrije: schepen 80, 81* (lijsten Vrije). 

 Leenbezit Bij zijn dood liet hij zijn zoon twee lenen te Zuuenkerke na (RAB: BB, 64, 143v en 
  ARA: Rk. 17400, 3v). 

 Rol in de opstand Begin juni 1477 benoemde Maria van Bourgondië hem terug tot baljuw van  
 Blankenberge (ADN: B 17725, 'Boonem').Hij werd ridder geslagen kort voor de  
 slag te Guinegatte (Arickx, 'Vele', 24). 

 Verbanning 19/6/1482, voor vijftig jaar uit het graafschap door Gent (samen met Anthonis van  
 der Vichte, Daneel van Praet en Jacob de Fraye), omdat ze 'jeghen ende contrarie den 
  Drie Leden slands van Vlaendren partielic … vergaderinghen ghehouden hebben  
 bij daghe ende nachte, practiserende, machinerende ende haerlieder beste doende  
 omme dit goede land van Vlaendren te stellene in divisien ende orloghen ende deen 
  stede jeghen dandere in ghescrifte ende onghenouchten omme bij dien te bet te  
 commene te haerlieder quader meeninghe ende diverssche goede mannen die  
 gheerne soucken zouden de welvaert ende eendrachticheden van den voorseiden  
 lande te doen ontlivene ende te bedervene' (SAG: 212, 1, 61r). 

 Extra In maart 1480 voerde hij een proces voor de Grote Raad tegen enkele kooplieden  
 uit Messina die dan toch beloofden een akkoord over een handelskoop na te leven  
 (De Smidt & Strubbe, 'Chronologische lijsten', 174). 
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 Naam Boonem, Jan van 

 Naamgenoten Het aantal Jan van Boonems in deze periode is amper te tellen. Het is quasi  
 onmogelijk hem te onderscheiden van andere Jan van Boonems, ook Gailliard raakt  
 in het web verstrikt (zie Gailliard, 'Bruges', I, 207). 

 Antecedenten fs Jan (SAB: KV, 828bis, 285) x' Anna van Halewijn, fa Willem; x² Anna de Waele  
 (Gailliard, 'Bruges', I, 207). Hij had een broer Arnould (ARA: Rk. 13787, 4r), maar  
 dit klopt niet met de info in Gailliard. Karel (zie diens fiche) vermeldt Gailliard wel  
 als broer, net als Luc, Joost, Pieter en Lodewijk (Gailliard, 'Bruges', I, 207). 

 Huwelijk x Gertrude van Daele, fa Tristam (Gailliard, 'Bruges', I, 207). 

 Nageslacht Lodewijk (ARA: Rk. 17405, 4v) x Margriete de Landas, fa Jan; Wouter (ARA: Rk.  
 13796, 1v) x Jooszine de Gruutere, fa Otto x Catherina van Massemen; Marguerite x  
 Jan Wielant, fs Jan (ARA: Rk. 17396, 4v); Jeanne x Maurice de Vleeschouwer  
 (Gailliard, 'Bruges', I, 208). 

 Politieke carrière -Vorst: baljuw van Blankenberge 69-72 (ARA: Rk., 13665). 
 -Vrije: schepen 77* (lijsten Vrije). 

 Taken-diensten Vorst: hij was de ontvanger van het grutegeld van Blankenberge 57-60 (databank  
 domeinbeheer). De stad Brugge betaalde hem voor enkele diensten die hij in functie 
  van de hertog deed, namelijk het leveren van een wagen om gevangen te vervoeren  
 na de slag bij Guinegatte (SAB: SR78, 181r). 

 Sociaal kapitaal Samen met Cornelis Beernaerts en Antonis Sloc was hij in april 1493 borg over Joos  
 Ruebs (SAB: PR92, 84v). 

 Leenbezit In 1468 bezat hij een leen te Nieuwmunster en verscheidene omvangrijke lenen te  
 Vlissegem (RAB: BB, 64, 155v/157r). In 1473 of 1474 kocht hij het ammanschap  
 van sHeerWoutersambacht van de voogden van zijn broer Arnould (ARA: Rk.  
 13787, 4r). In 1481 of 1482 kocht hij een leen in Sint-Kateline voor 40 lb gr van  
 Cornelius Rijckaert én één te Zandvoorde voor 50 lb gr van Jan van Gent;  
 Maximiliaan stipuleerde dat hij hiervoor maar de helft van het verheffingsgeld  
 diende te betalen (ARA: Rk. 13710, 30r/32r en RAB: BB, 64, 166v ev). In 1482 of  
 1483 kocht hij voor zijn zoon Wouter een leen in Sint-Katerine (ARA: Rk. 13796,  
 1v), kort erna schonk hij zijn dochter een leen te Zuuenkerke bij haar huwelijk  
 (ARA: Rk. 17396, 4v). In 1486 verkocht hij een leen in Kamerlingsambacht voor 2  
 lb gr aan Pieter Boudeloo (ARA: Rk. 13710, 129r). In 1488 schonk hij zijn zoon  
 Lodewijk een leen te sHeerWoutersambacht en een leen en een molen te Vlissegem  
 bij diens huwelijk (ARA: Rk. 17405, 4v). 

 Bezit Hij diende aan de stad Brugge een erfelijke rente op een goed 'up Zuudproossche'  
 uit te betalen in 1478 (SAB: SR78, 6v). In september 1487 schonk hij een rente van 
  23 s par op een huis in de Vlamingstraat aan Mateeus Denijs (SAB: KV, 828bis,  

 Rol in de opstand Hij werd in april 1477 te Brugge gevangen gezet (Despars, 'Cronycke', IV, 132). 
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 Naam Boonem, Karel van 

 Data ?-01/12/1506 (begraven te Loppem; aldus Gailliard, 'Bruges', I, 207). 

 Antecedenten fs Jan x' Anna van Halewijn, fa Willem; x² Anna de Waele (Gailliard, 'Bruges', I,  
 207). Hij had een broer Jan (zie diens fiche) en Luc, Joost, Pieter en Lodewijk  
 (Gailliard, 'Bruges', I, 207). 

 Politieke carrière Vrije: schepen 81-82, feb88*, 89*; commune 88* (lijsten Vrije). 

 Rol in de opstand Hij was burgemeester in oorlogstijd en hij dirigeerde dus de oorlog in het Brugse  
 Vrije (RAB: BVR, 227, 101r-137r). 
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 Naam Boot, Cornelis de (1) 

 Data ?-1485 (SAB: PR85, 52v). Gailliard vermeldt 13/2/84 als overlijdensdatum, maar  
 hij doelt waarschijnlijk op 1485 (Gailliard, 'Bruges', I, 413). 

 Antecedenten fs Cornelis x' Isabella Parlant (Vermeersch, 'Grafmonumenten', II, 241); x² Catherina  
 de Blasere, fa Lodewijk en Catherina Norman (Gailliard, 'Bruges', I, 412 en SAB:  
 SR81, 142v). Hij was dus de schoonbroer van Jan de Blasere, wiens dochter Jan van 
  Nieuwenhove fs Michiel huwde (zie dier fiche). Hij had een broer Jan (SAB: SR76,  
 31r en diens fiche). 

 Huwelijk x' Cornelie van den Velde, fa Jacob x Catherine De Smet (SAB: PR85, 132r); x²  
 Adriana Ruebs, fa Ambrosius (ADN: B 4121, 78v en SAB: PR85, 57v/PR92, 23v). 

 Nageslacht Uit het eerste huwelijk werd Cornelis (2) geboren (zie diens fiche). Uit het tweede  
 huwelijk Adriana, die Simon van der Banc fs Jan huwde (SAB: Adornes, 366), en de 
  religieuzen Jacqueline en Adriaan; ook Ambrosius was zijn zoon, die huwde  
 Jooszine Spiket (Gailliard, 'Bruges', I, 413). 

 Politieke carrière Brugge: hoofdman sint-niklaas 76; schepen 57, 61, 63, 71, 75, 77; raadslid 69, 80;  
 deken der makelaars 81 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: in april 1478 reisde hij naar Holland waar hij in naam van de stad met  
 Maximiliaan onderhandelde (SAB: SR77, 59r). In juni 1481 reisde hij met Antonis  
 Losschaert en Jan Pieters naar Nijmegen bij Maximiliaan om hen over 'secrete  
 zaken' in te lichten (SAB: SR80, 89r). 

 Beroep Makelaar (SAB: RW). 

 Sociaal kapitaal Jan de Boot en Marc van den Velde waren voogd van zijn kinderen bij zijn eerste  
 vrouw na haar dood (SAB: PR85, 132r). In november 1485 maakte zijn weduwe  
 Jan, Simon en Cornelis de Boot, Cornelis van Halewijn, Jacob Fornier, Jan van den  
 Sluse, Dieric Gheerbode, Pieter de Grijse en Maarten van Waterloos machtig over  
 haar (SAB: PR85, 57v). 

 Leenbezit Bij de dood van haar vader erfde Adriana Ruebs een leen te Meetkerke (ARA: Rk.  
 17400, 4r) en het leen 'Altena' van 40 gemeten in Moerkerke (RAB: BB, 64, 102v). 

 Bezit Samen met zijn broer Jan leende hij 20 lb gr aan de stad Brugge in 1477 (SAB:  
 SR76, 31r) en in de lening van juni 1478 leenden ze 10 lb gr (SR80, 49r). In  
 november 1477 kocht hij twee lijfrentes op de inkomsten van de stad Brugge voor  
 in totaal 6 lb gr (ADN: B 4121, 78v). In februari 1478 leende hij samen met Jan de  
 Keyt, Jan de Boot en Clais van Nieuwenhove 375 lb van 40 gr aan Maximiliaan op  
 de kroonjuwelen (ADN: B 3495, 123686). Hij leende 12 lb gr aan de stad Brugge  
 in mei 1480 als bewoner van het Sint-Niklaaszestendeel (SAB: SR80, 200r). In  
 augustus 1486 droegen de voogden van zijn kinderen uit zijn eerste huwelijk een  
 losrente van 3 lb gr op de stad Brugge over aan Pieter Metteneye, alsook één van 6  
 lb gr op de Drie Leden van Vlaanderen, twee van 1 lb gr op Brugge en een lijfrente  
 van 4 lb gr op de stad Zierikzee (SAB: PR85, 132r-133r). Zijn weduwe leende in  
 juni1487 2 lb gr aan de stad (SAB: SR86, 190r). Zijn weduwe leende 960 gr aan de  
 stad Brugge in mei en 1920 in juli 1488 en 2000 gr in december 1490, als bewoner  
 van het Sint-Jakobszestendeel (Blockmans, 'De belastingsbetalers', 222). In juni  
 1491 droeg zijn weduwe het vruchtgebruik van verscheidene goederen over aan  
 Simon van der Banc (SAB: Adornes, 366). 

 Rol in de opstand Hij werd verkozen tot schepen in de schepenbank van april 1477 maar in laatste  
 instantie vervangen door Colard de Labye (SAB: RW). 

 Extra Hij maakte deel uit van de 'warandatie van de mede' in 1473 en 1478 (SAB: RW). 
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 Naam      Boot, Cornelis de (2) 

 Data ?-1502 (SAB: WRSN, 6, 76r). 

 Antecedenten fs Cornelis x Cornelia van den Velde (ADN: B 4121, 78v en Gailliard, 'Bruges', I, 414). 

 Huwelijk x Margriete de Visch, fa Jacob, en zij bezat huizen in de Vlamingstraat en grond te  
 Lapscheure en verscheidene renten (SAB: WRSN, 6, 76r). Dit was de dochter van  
 Jacob en Isabelle Heyndrickx, fa Boudewijn de oude (Focke, 'De familie', 144). 

 Nageslacht Adriaan x Françoise de Villegas; Cornelis x' Jooszine Bave, fa Adriaan, x² Anna  
 Boulangier, fa Adriaan (Gailliard, 'Bruges', I, 414). 

 Politieke carrière Brugge: hoofdman sint-niklaas 91, 93, 97; raadslid 88 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: hij inde de hoofdelijke belasting van december 1490 in het Sint- 
 Niklaaszestendeel (SAB: SRdec90, 21v). 

 Sociaal kapitaal In november 1485 maakte zijn stiefmoeder haar kinderen Jan, Simon en haar  
 stiefzoon Cornelis de Boot, Cornelis van Halewijn, Jacob Fornier, Jan vanden  
 Sluse, Dieric Gheerbode, Pieter de Grijse en Maarten van Waterloos machtig over  
 haar (SAB: PR85, 57v). 

 Bezit In augustus 1486 droegen de voogden van zijn kinderen uit zijn vaders eerste  
 huwelijk een losrente van 3 lb gr op de stad Brugge over aan Pieter Metteneye,  
 alsook één van 6 lb gr op de Drie Leden van Vlaanderen, twee van 1 lb gr op  
 Brugge en een lijfrente van 4 lb gr op de stad Zierikzee (SAB: PR85, 132r-133r).  
 Zijn stiefmoeder leende in juni 1487 2 lb gr aan de stad (SAB: SR86, 190r). Hij  
 leende 2400 gr aan de stad Brugge in mei 1488 en 1440 gr in oktober en 2000 gr in  
 december 1490, als bewoner van het Sint-Niklaasszestendeel (Blockmans, 'De  
 belastingsbetalers', 222). In juni 1491 droeg zijn stiefmoeder het vruchtgebruik  
 van verscheidene goederen over aan Simon van der Banc (SAB: Adornes, 366). In  
 1492 bezat hij samen met Jan de Boot en Jan en Marc van de Velde een lijfrente op  
 de stad Zierikzee (SAB: PR92, 2r). 
 Rol in de opstand Als hoofdman in 1491 verplaatste hij zich met een lijfwacht door de stad (SAB:  
 SR91, 186v). 
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 Naam Boot, Jan de 

 Naamgenoten Een schipper Jan de Boot overleed in 1502 (SAB: WRC, 5, 190r). 

 Data ?-23/06/1496 (begraven in de Sint-Salvatorskerk; Gailliard, 'Bruges', I, 415 en  
 Vermeersch, 'Grafmonumenten', III, 411). 

 Antecedenten fs Cornelis x Catherina de Blasere, fa Lodewijk en Catherina Norman (Gailliard,  
 'Bruges', I, 412). Hij was dus de schoonbroer van Jan de Blasere, wiens dochter Jan  
 van Nieuwenhove fs Michiel huwde (zie dier fiche). Hij had een broer Cornelis  
 (SAB: SR76, 31r en diens fiche). 

 Huwelijk x Lijsbette D'hond, fa Jan de grossier x Nathalie Geraards (ADN: B 4121, 79v en  
 SAB: PR85, 131r). Hij was dus de schoonbroer van Joost de Damhouder (Janssens,  
 'Macht', 15 en Gailliard, 'Bruges', I, 415). 

 Nageslacht Marie (zuster te Deinze); Jooszine x' Jacob Meegoet, x² Pieter Winnoc; Lijsbette  
 (die in het klooster van Sint-Truiden buiten Brugge zou opgenomen worden - SAB: 
  PR92, 82v); Johanne en Maarten (ADN: B 4121, 79v); Simon x Anna de  
 Montengys, fa Rogier; Jan x Maria van den Heede, fa Jan (Gailliard, 'Bruges', I, 416  
 en SAB: PR92, 18v/36r). 

 Politieke carrière Brugge: thesaurier 76; hoofdman sint-niklaas 77, 80, 84, 89; schepen 74, 82, 87,  
 jan90*, 94; raadslid 66, 70, 72, 79* (als poorter) (SAB: RW). 

 Taken-diensten -vorst: in 1479 nam hij in opdracht van de Brugse magistraat de grafelijke functie  
 van commissaris van de wetsvernieuwing van het Brugse Vrije over van Wouter  
 van der Gracht (SAB: SR79, 61v en RAB: BVR, 216, 9r). Hij diende als  
 gecommitteerde van de hertog de bede van 105.000 kronen te innen in het kwartier  
 van Brugge en het Brugse Vrije in de jaren 1479-81 (SAB: SR79, 171v; SR80,  
 185r).  
 -Brugge: op 13/10/1479 reisde hij naar de Grote Raad te Mechelen om te  
 onderhandelen over de financiële positie van Sluis en over het mandament van  
 Jacob de Baenst (SAB: SR79, 63v). In augustus 1480 onderhandelde hij te  
 Antwerpen over de gevangenschap van Martin Reyngoot (SAB: SR79, 81r). In juni 
  1481 bevond hij naar Sluis, Cadzand en Wulpen 'omme te vernemene de beteringhe 
  van den Zwene' (SAB: SR80, 83v). In het voorjaar van 1490 onderhandelde hij met 
  Filips van Kleef (SAB: SR89, 143v). In mei 1493 was hij kerkmeester van Sint- 
 Salvators (SAB: PR92, 86r). Hij maakte deel uit van het bestuur van de commissie  
 die de Brugse financiën diende te saneren in maart 1494 (SAB: CA, 12, 102r). 

 Sociaal kapitaal In 1476 behoorde hij samen met Donaas de Moor tot de vrienden en magen van  
 Boudin Petyt (SAB: Adornes, 361). Pieter Claerbout was diens schadebeletter in  
 1481-87 en in 1491 (SAB: SR81, 53r; SR91, 52r etc.). Hij was samen met Marc van  
 den Velde voogd over de kinderen van Cornelis de Boot na de dood van diens  
 vrouw in 1485 (SAB: PR85, 132r). In 1487 was hij samen met Boudin Petyt de  
 testamentaris van Jan Losschaert (SAB: KV, 828bis, 305). Jacob Despaers stond  
 borg voor zijn vrijlating uit het Brugse schepenhuis op 20/3/1488 (SAB: CSK87,  
 92r). Hijzelf stond borg over Jan Dhont grossier toen deze op 26/3/1488 uit het  
 Brugse schepenhuis werd vrijgelaten (SAB: CSK87, 94v). In juli 1490 trad hij  
 samen met Jan Roegiers, Winnok Knibbe en Joos Arends op als arbiter in het proces 
  tussen de voogden van Pierkin Lanchals en Katherina van Poeke (RAG: SL, 79,  
 '1490' en UBG: Hs 1259, 95r). In oktober 1492 verklaarde hij zijn zoon Simon,  
 Cornelis fs Cornelis de Boot, Jacob Meegoet, Pieter van Slijpe, Dieric Gheerbode,  
 Jehan Sohier, Olivier Bateman, Jan de Corte, Jan en Adriaan Sys en Pieter Schotte  
 machtig over zich (SAB: PR92, 18v). In 1495 behoorde hij samen met Jacob de  
 Donckere en Jan van Nieuwenhove tot de vrienden en magen van Pieter Lanchals  
 (SAG: FLL, 1444). 
 Cultureel veld Hij was kerkmeester van de Sint-Salvatorskerk in 1482 (SAB: PO, 1185). Hij was  
 gildebroeder van het Heilige Bloed in 1488 (SAB: CSK87, 135r). 

 Bezit Samen met zijn broer Cornelis leende hij 20 lb gr aan de stad Brugge in 1477 (SAB: 
  SR76, 31r) en in de lening van juni 1478 leenden ze samen 10 lb br (SR80, 49r). In  
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 november 1477 kocht hij drie lijfrentes van in totaal 8 lb gr op de inkomsten van de 
 stad Brugge (ADN: B 4121, 79v). Hij leverde laken en tenten aan de stad in 1477  
 (SAB: SR76, 143v/147r). In februari 1478 leende hij samen met Jan de Keyt,  

Cornelis de Boot en Clais van Nieuwenhove 375 lb van 40 gr aan Maximiliaan op de 
kroonjuwelen (ADN: B 3495, 123686). In juni 1479 kocht hij een erfrente van 3 

  lb gr op de inkomsten van de stad Brugge (ADN: B 4122, 75v). Hij leende 50 lb gr 
  aan de stad Brugge in mei 1482 (SAB: SR81, 190r). Hij leende 4 lb gr aan de stad  
 in juni 1487 (SAB: SR86, 195v). In juni 1487 leende hij 100 lb gr aan Maximiliaan 
  op enkele kroonjuwelen (ADN: B 3496, 123693). Hij leende 25 lb gr aan de stad  
 in januari 1488 (SAB: SR87, 30v). In september 1490 leende hij 100 lb gr aan de  
 stad Brugge (SAB: SR90, 22r). Hij leende 3840 gr aan de stad Brugge in mei en  
 2400 gr in juli 1488 en 2160 gr in oktober en nog eens 8000 gr in december 1490,  
 als bewoner van het Sint-Niklaaszestendeel (Blockmans, 'De belastingsbetalers',  
 222). In 1492 bezat hij samen met Cornelis de Boot en Jan en Marc van de Velde een 
  lijfrente op de stad Zierikzee (SAB: PR92, 2r). 

 Rol in de opstand Hij nam het samen met Jan de Keyt en Maarten Lem in januari 1482 op voor Willem  
 Moreel, Jan van Nieuwenhove fs Claeys en Jan van Riebeke toen die rechtstreeks  
 door Maximiliaan aangeklaagd werden (Despars, 'Cronycke', IV, 211-2 en  
 Excellente Cronicke, 222v-224v). In 1482 draaide hij op voor de kosten die de  
 Jacobinessen hadden nadat één van hun paarden een man had verwond (ARA: Rk.  
 13781, 37v). Hij werd gevangen genomen in februari 1488 (Despars, 'Cronycke',  
 IV, 348). Hij werd door Maximiliaan, als 'protecti ab rege Romanorum et duce  
 Philippo', op 8/12/1491 voor tien maanden vrijgesteld van schuldeisers (De  
 Doppere, 'Chronique', 41 en SAB: CA, 12, 90v). 
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 Naam Borluut, Gheerom 

 Naamgenoten Een Geerom Borluut was Gents schepen van gedele in 1494 (bestand Gent). 

 Data ?-14/09/1506 (Despodt, 'Dat du best', III, 2.3/002: hij werd begraven in de Gentse  
 Augustijnerkerk). 

 Antecedenten fs Simon (1) x Barbara van de Perre (Dhanens, 'De Vijd-Borluut fundatie', 93). 

 Huwelijk x Margaretha d'Ailly, gezegd Fourmelles (ARA: FL, 547 en Despodt, 'Dat du best',  
 III, 2.3/002). 

 Nageslacht Gheerom x Catharina Boulet; Boudin x (?) Margaretha 't Serclaes-de Vinc; Lieven x  
 Margaretha de Gorges; Simon x Katharina de Jaghere (Vannieuwenhuyse,  
 'Inventaris', iii en Dhanens, 'De Vijd-Borluut fundatie', 93). 

 Leenbezit Na de dood van zijn broer Simon erfde hij lenen te Vaernewijk, Assenede en te  
 Ruiselede (ARA: Rk. 14160, 76r). Later werd hij heer van Sint-Denijs-Boekel  
 (ARA: FL, 547). Er bleef een klein en een groot leenboek van hem bewaard waarin  
 hij zijn 'leenverkeer' noteert, hij beheerde in de jaren 1480 tientallen lenen, vooral  
 te zuiden van Gent, oa één te Denderhoutem, gehouden van Adriaan Vilain van  
 Rasseghem, één te Steenhuize van Gruuthuze (zie ook SAG: MB, 483), één te Poeke 
  van Roeland van Poeke, te Ruislede, Aalter, Evergem, Assenede, Erembodegem,  
 Zevergem, Temse, Axel, Merelbeke, Dikkelvenne, Meigem (zie SAG: MB, 261-2) etc. 
  Deze boekjes doen ons beseffen dat Gheerom heel rijk was, maar bovenal dat we  
 van elke persoon maar het topje van elke 'leenberg' kunnen zien (SAG: MB, 11 en  
 RAG: FB, 32). De verdeling van deze goederen na zijn dood bleef bewaard (SAG:  
 MB, 12). 
 Bezit Hij woonde aan de Gentse Sint-Janskerk (RAG: FB, 33). Hij betaalde 184 gr aan de 
  verplichte lening van 1492 (Hancké, 'Conflict', II, 22). Na de dood van zijn broer  
 Simon ontving diens vrouw verscheidene goederen van Gheerom: het huis bij de  
 Sint-Janskerk naast het zijne mocht ze blijven bewonen, rechten op huizen aan de  
 Sint-Niklaaskerk en elders. Zij schold Gheerom verschillende renten kwijt (RAG: FB, 33). 
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 Naam Borluut, Simon (1) 

 Naamgenoten Het is voorlopig onduidelijk welke Simon Borluut schepen was in de jaren 1470.  
 Waarschijnlijk betreft het Simon (2), want Simon (1) zou gestorven zijn in 1469  
 (ARA: FL, 547). 
 Simon Borluut fs Boudin was Lysbette van Vaernewijck, fa Alexander, gehuwd, die  
 stierf in 1483 en een dochter Jehanne had (ARA: Rk. 14160, 22v). Deze is de zoon  
 van Boudin, fs Gheerom (en dus broer van Simon (1) Borluut) x Margriete van  
 Claersele (ARA: FL, 547). Hij diende samen met Simon (1) pensioenen terug te  
 betalen in 1477 en was herekiezer in 58 en schepen van gedele in 59 en 64  
 (Hancké, 'Conflict', II, 23). Zijn testament van 17/11/1479 en een staat van goed  
 van zijn dochter Jooszine van 31/1/84 (na de dood van haar moeder) zijn  
 gekopieerd (ARA: FL, 549 en RAG: FB, 18). 

 Data ?-17/10/1469 (ARA: FL, 547 en Despodt, 'Dat du best', III, 2.3/002: hij werd  
 begraven in de Augustijnerkerk). 

 Antecedenten fs Gheerom x Margriete Sersanders (ARA: FL, 547). 

 Huwelijk x' Elisabeth van Raveschoot; x² Barbara van de Perre (volgens Dhanens, 'De Vijd- 
 Borluut fundatie', 93; De Herckenrode, 'Nobiliaire', I, 256 en ARA: FL, 547). 

 Nageslacht Simon (2); Elisabeth x Christoffel Triest; Lieven x Jooszine d'Ailly en Geerom x  
 Margriet d'Ailly (ARA: FL, 547). 

 Politieke carrière Gent: gedele 58; keure 72, 75; herekiezer 53, 67, februari77; ontvanger 53;  
 ontvanger-boekhouder 67, februari77 (bestand Gent). 

 Sociaal kapitaal Een Simon Borluut betaalt een som voor de intrekking van de ban van Boudin Rijm 
  (SAG: 400, 27, 15v) en voor de schuld die Pieter de Gruuthere had aan de stad  
 (SAG: 400, 29, 163v/321v). In oktober 1487 voerde een Simon Borluut een proces  
 tegen Jacob van Gistel, Joost van Varsenare en de weduwe van Jan van Ydeghem  
 (SAG: 400, 29, 276v). 

 Bezit Hij was woonachtig op 't Sand (bestand Gent). Hij (of zijn zoon?) kocht goederen  
 uit het geconfisqueerde bezit van Jan van Melle (Blockmans, 'Peilingen', 255). Hij  
 betaalde 100 lb gr aan de stad in 77 'ter causen van dat Jan van Coppenhole verleyt  
 hadde int jaer lest voorleden ende ghegheven Olivier van Royen inde absentie van  
 den voornoemde Symoen' (SAG: 400, 26, 16r). 

 Rol in de opstand In 1477 diende hij 720 gr pensioenen terug te betalen (voor zijn schepenmandaat  
 in 1458), samen met Simon Borluut fs Boudin (Hancké, 'Conflict', II, 23). 
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 Naam Borluut, Simon (2) 

 Data ?-1488 (SAG: 400, 30, 76v: de voorschepen stierf in functie, zoals uit deze  
 vermelding blijkt - dit wordt bevestigd door ARA: FL, 547 en Despodt, 'Dat du  
 best', III, 3.1/004: hij werd begraven in de kerk van het begijnhof 'Ter Hoyen'). 

 Antecedenten fs Simon (1). 

 Huwelijk x Lysbette de Grutere, fa Ghyselbrecht, op 24/10/79 (databank opstand en ARA:  
 FL, 547). 

 Nageslacht Ze lijken kinderloos te zijn gestorven (aldus ARA: FL, 547). 

 Politieke carrière Gent: keure 83*, 88*; herekiezer 80, 82 (als poorter) (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: in december 1483 reisde hij naar Brugge waar hij met de ridders van het  
 Gulden Vlies vergaderde (SAG: 400, 28, 319r). 

 Sociaal kapitaal Een Simon Borluut betaalde een som voor de intrekking van de ban van Boudin  
 Rijm (SAG: 400, 27, 15v). In 1484 werd hij samen met Jan van Vaernewijk, heer van 
  Borst, voogd van de dochter van Simon Borluut fs Boudin (ARA: FL, 549). In  
 oktober 1487 voerde een Simon Borluut een proces tegen Jacob van Gistel, Joost  
 van Varsenare en de weduwe van Jan van Ydeghem (SAG: 400, 29, 276v). 

 Leenbezit Hij en zijn vrouw begiftigden het klein Begijnhof in Gent op 13/7/1484 (ARA:  
 FL, 547 en SAG: MB, 13). Hij bezat het leen 'sConincxdonc' te GentBrugge, dat  
 zijn pachters wilden 'vercavelen ende verdeelen', maar zijn klacht om de nieuwe  
 weg erdoor teniet te doen, werd in december 1484 van 'quader cause' beschouwd  
 door de Raad van Vlaanderen (RAG: RV, 7512, 168v). 

 Bezit Hij woonde bij de Sint-Janskerk (RAG: FB, 33). imon Borluut fs Simon kocht een  
 rente van 2 lb gr op de inkomsten van de stad Gent in 1485 (ADN: B 2132, nr.  
 69314). Na Simons dood ontving zijn weduwe verscheidene goederen van haar  
 schoonbroer Gheerom: het huis bij de Sint-Janskerk naast het zijne mocht ze  
 blijven bewonen, rechten op huizen aan de Sint-Niklaaskerk en elders. Zij schold  
 Gheerom verschillende renten kwijt (RAG: FB, 33). 

 Rol in de opstand Hij vergezelde Filips de Schone bij diens Blijde Intrede in Brugge in mei 1484  
 (SAG: 400, 28, 320v). 
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 Naam Borssele, Wolfart (VI) van 

 Titel Ridder (v1452) 
 Graaf van Grandpré en van Buchan (v1465) 
 Heer van Veere (v1474) 

 Naamgenoten Floris van Borsele, een bastaardzoon van Frank van Borsele bij Margriete van  
 Arsselle, werd in 1487 door Maximiliaan gelegitimeerd (ADN: B 1703, 196r). 

 Data ca. 1430-29/04/1486 (hij stierf te Sint-Omaars (in het bijzijn van zijn schoonzoon  
 Filips van Bourgondië-Beveren die toen kapitein van Sint-Omaars was? Hij werd  
 begraven te Zandenburg; Cools, 'Mannen met macht', 160). 

 Antecedenten fs Hendrik x Johanna van Halewijn. Hij was onder andere generaal-luitenant op zee  
 van Charles VII, ook onder Karel de Stoute  vervulde hij een militaire dienst, maar  
 hij bleef een onafhankelijke edelman tussen Europese vorsten (Sicking, 'Zeemacht,  
 34-6). Hun dochter Margaretha huwde Lodewijk van Gruuthuze. Hendrik had wel  
 nog een bastaardzoon, ook Wolfart genaamd, die op 23/4/1485 met Jacquemine van  
 de Capelle, fa Jonas en een halfzuster van Willem Zoete, huwde (RAG: RV, 955, 25r). 

 Huwelijk x' Maria Stuart, fa Jacob I (koning van Schotland) in 1465; x² Charlotte van  
 Bourbon, fa graaf Lodewijk van Montpensier, in 1478 (Cools, 'Mannen met macht', 160). 

 Nageslacht Twee zonen (Karel en Lodewijk) stierven minderjarig; Wolfart VI was dus de  
 laatste mannelijke telg van het Borsselegeslacht. Hij had vier dochters (uit het  
 tweede huwelijk): Anna x' Filips van Bourgondië, x² Lodewijk van Monfort;  
 Margaretha x Walgraven II, heer van Brederode (tussen 1486 en 1489); Maria x  
 Maarten van Polheim (in 1489); Johanna x Wolfgang van Polheim in 1494 (alle  
 echtgenoten bouwden een stevige carrière uit aan het Habsburgse hof, zie Cools,  
 'Mannen met macht', 161 en 280-1). 

 Politieke carrière Vorst: stadhouder van Holland 3/2/77-25/5/80 (Poullet, 'Les gouverneurs', 168);  
 raadslid en kamerheer van Filips de Goede, Karel de Stoute en Maximiliaan (Cools,  
 'Mannen met macht', 161); admiraal van Zeeland 66-86 (Degryse, 'De admiraals', 163). 

 Taken-diensten -Vorst: hij zetelde meermaals in de staten van Holland. Tijdens de regering van  
 Karel de Stoute was hij admiraal van Artesië, de Boulonnais, Holland en Zeeland.  
 Hij nam meermaals deel aan veldtochten van de Bourgondische hertogen,  
 bijvoorbeeld te Dinant en te Neuss (Cools, 'Mannen met macht', 161). Hij was één  
 van de garanten van de wapenstilstand met Louis XI in 1475. Hij onderhandelde  
 eveneens met Louis XI in 1477, 1480 en 1482 (Cools, 'Mannen met macht', 162).  

Hij was verantwoordelijk voor de inning van de beden van steden op Walcheren in 1476 
(ADN: B 2114, 18r, 20r). 

 Sociaal kapitaal Reeds in 1450 nam Filips de Goede hem op in zijn hofhouding (Cools, 'Mannen met 
  macht', 161). Hij was goed bevriend met de Engelse koningen (een getuige hiervan 
  is zijn huwelijk) en hij was ook voor de Franse koning Louis XI 'stedehouder van  
 de zee' (Degryse, 'De admiraals', 163). Lodewijk van Gruuthuze, Arnout van  
 Trasignies, Claeis van Reymerswale, Lodewijk van Stenghen en Adriaan van  
 Schoonhove bewerkstelligden het vergelijk tussen hem en de familie van Kleef over 
  de opvolging van Adriaan van Borsele (ARA: OV, II, 50, 4/11/1481). In april  
 1485 was Jan Zoete voogd over zijn dochter Mergriete (RAG: RV, 955, 25r). Op  
 19/11/1490 kwamen Filips van Bourgondië-Beveren en Walraven van Brederode  
 overeen dat Lodewijk van Gruuthuze de voogd werd van Johanna van Borsele  
 (ARA: GR, 799, nr. 36). 
 Cultureel veld Hij werd ridder van het Gulden Vlies in mei 1478 (Van Gent). 

 Leenbezit Het graafschap Buchan verwierf hij als bruidschat (Van Gent, 'Wolfart', 193). Hij  
 was heer van Vere, een onversterfelijk leen, waardoor zowat heel het eiland  
 Walcheren, buiten Middelburg, onder zijn gezag viel. De heren van Vere waren  
 traditioneel de eerste heren van Zeeland, ze hadden een aanzienlijke maritieme  
 macht en ze woonden in Zandenburg (Sicking, 'Zeemacht, 34-41). Wolfart VI werd  
 heer van Zandenburg, Vlissingen, Domburg, Westkapelle, Brouwershaven in mei  
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 1477 door schenking van Maria van Bourgondië, tot 1485 toen Maximiliaan deze  
 heerlijkheden in beslag nam (Sicking, 'Zeemacht, 38). Dit is niet echt een  
 schenking: hij kocht op 1/5/77 de heerlijkheden Vlissingen, Westkapellen en  
 Domburg van Maria en Maximiliaan voor 6000 lb van 40 gr. Korte tijd erna kocht  
 hij ook de heerlijkheid Brouwershaven van de gravin voor 8872 lb 4 s van 40 gr/lb 
  (ADN: B 2115, 18r en 20r). Filips van Bourgondië-Beveren voerde tot in 1490  
 processen voor de Grote Raad in verband met deze goederen omwille van zijn  
 erfrecht na zijn huwelijk met Anna (Cools, 'Mannen met macht', 161). Wolfart bezat  
 verder nog de heerlijkheden Fallais en Hemsrode (Cools, 'Mannen met macht', 160).  
 Bij het huwelijk van zijn halfbroer Wolfart schonk hij hem het baljuwschap van  
 Brauwershaven (RAG: RV, 955, 25v). 

 Bezit In november 1477 nam Maximiliaan hem, voor 24 s daags, op in zijn hofhouding  
 (Gachard, 'Analectes', 5, 117). In december 1490 voerde Lodewijk van Gruuthuze  
 samen met de heer van Vuerhoute en Joost van Cruyningen (fs Jan) een proces tegen  
 Filips van Bourgondië-Beveren en de heer van Brederode over de erfenis van  
 Wolfert van Borssele (De Smidt & Strubbe, 'Chronologische lijsten', 236). 

 Rol in de opstand Maria van Bourgondië nam hem, als vertegenwoordiger van het graafschap  
 Holland-Zeeland, op in haar eerste hofhouding in 1477 (ARA: MD 174, 31v). In  
 1477 verving hij, op aandringen van Maria, Lodewijk van Gruuthuze als  
 stadhouder van Holland-Zeeland (Sicking, 'Zeemacht, 38). De Kabeljauwen  
 schoven Willem van Egmond als tegenkandidaat naar voor. Later zou Borssele  
 hierdoor in het Hoekse kamp belanden, i.t.t. tot Borsseles Kabeljauwse  
 achtergrond. Op aanstichten van de Kabeljauwen verving Maximiliaan hem in 1480 
  door Josse de Lalaing (Cools, 'Mannen met macht', 161 en Van Gent, 'Wolfart',  
 193). Voornamelijk geruchten dat hij met de Franse vijand meeheulde (zoals zijn  
 vader vroeger had gedaan) braken hem zuur op (Sicking, 'Zeemacht, 38). In 1466  
 was hij admiraal voor het leven benoemd, maar vanaf 1478 monsterde Maximiliaan  
 voornamelijk Jacob van Savoye voor militaire opdrachten op zee (Degryse, 'De  
 admiraals', 177 en 193). In 1479 diende hij als stadhouder een opstoot van de  
 Kabeljauwen te onderdrukken in Den Haag en in andere Hollandse steden, met  
 wisselend succes, ten gevolge waarvan Maximiliaan hem in mei 1480 door Joost de  
 Lalaing als stadhouder verving (Van Gent, 'Pertijelike saken', 256). In mei 1481  
 werd hij in het kapittel van het Gulden Vlies beschuldigd van contacten met het  
 opstandige Gelre en met Louis XI (de Reiffenberg, 'Histoire', 110). Hij droeg toen  
 de titel 'maréchal de France' (Van Gent, 'Pertijelike saken', 310-1). Op 4/11/1481  
 maakte hij een einde aan de processen met Anna van Bourgondië over de erfenis van 
  Adriaan van Borssele (deze hadden jaren geduurd, zie oa ARA: GR, EA, 2678 en  
 AG, B, 155), hij kwam overeen dat diens dochter Anna Filips van Kleef zou huwen  
 (zie ook Sicking, 'Zeemacht', 39-40), maar het huwelijk is er, ondanks een  
 verlovingsfeest en gezien de opstand, nooit gekomen, Anna huwde uiteindelijk in  
 1485 Filips van Bourgondië (ARA: OV, II, 50, 4/11/1481). Dit huwelijk deed  
 Wolfart definitief bij het opstandige adellijke kamp belanden - voortaan steunde hij 
  de Gentenaars in hun strijd tegen het regentschap van Maximiliaan. In januari  
 1483 vergezelde hij Filips de Schone bij diens blijde inkomst in Gent (Despars,  
 'Cronycke', IV, 230 en Cools, 'Mannen met macht', 120). Hij ratificeerde, als  
 vertegenwoordiger van de Vlaamse adel, het verdrag van Atrecht op 26/4/1483  
 (Godefroy, 'Histoire', 348). In april 1483 vergezelde hij Adolf van Kleef toen die  
 Margaretha van Oostenrijk overleverde aan de Franse koning (Molinet,  
 'Chroniques', I, 416). Op 14/6/1484 nam hij deel aan de buitengewone vergadering  
 van het Gulden Vlies te Dendermonde om een vergelijk in het politieke conflict  
 over het regentschap te vinden (ADN: B 1286, 17777 en de Reiffenberg, 'Histoire',  
 138). In maart 1485 stuurde Maximiliaan Jan van Cruyninghen naar Vere om de stad  
 te bezetten en er de magistraat te vernieuwen (Van Gent, 'Pertijelike saken', 374).  
 Hij werd buiten de vrede van Brugge van juni 1485 gesloten (Despars, 'Cronycke',  
 IV, 262). Maximiliaan reageerde door in 1485 beslag te leggen op een aantal van  
 zijn heerlijkheden (van Gent, 'Wolfart', 193); hij reisde naar Vere en liet er zich op  
 9 juni tot heer van Vere uitroepen (Sicking, 'Zeemacht, 38 en Van Gent, 'Pertijelike  
 saken', 374). Kort erna moet Maximiliaan tot een huwelijk van Anna met Filips van  
 Bourgondië besloten hebben (Van Gent, 'Pertijelike saken', 375). Bovendien  
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 diende Wolfert zich in maart 1486 te verantwoorden voor het Gulden Vlies, maar  
 hij stierf voortijdig (van Gent, 'Wolfart', 194). Hij werd niet uitgenodigd voor de  
 vergadering van het Gulden Vlies begin 1486 (de Reiffenberg, 'Histoire', 156), waar 
  er een klachtenlijst over zijn doen en laten werd voorgelegd (Sterchi, 'Uber den  
 Umgang', 530). Na zijn dood schaakte Walraven van Brederode zijn dochter  
 Margaretha (die Maarten van Polheim beloofd was), om te Vianen te huwen. Kort  
 erna koos deze partij voor zijn broer Frans in de invasie van Rotterdam - in  
 augustus 1490 kreeg laatstgenoemde, na de oorlog, terug gratie. Maarten van  
 Polheim is uiteindelijk in 1489 Maria van Borssele gehuwd (Van Gent, 'Pertijelike 
  saken', 378). Ondanks een uitgebreid verweerschrift, besliste de orde van het  
 Gulden Vlies te Mechelen in mei 1491 Wolfert, wegens zijn dood (niet vanwege  
 een vrijspraak), niet verder te vervolgen (de Reiffenberg, 'Histoire', 197 en Sterchi,  

'Uber den Umgang', 534 en 545: i.t.t. Adolf van Kleef en Lodewijk van Gruuthuze is hij 
postuum amper gerehabiliteerd). 

 Extra Hendrik van Borssele (fs Wolfart V) en Beatrix van Borssele (beiden erfgenamen van 
  Adriaan van Borssele, heer van Brugdam) voerden een proces tegen Anna van  
 Bourgogne, vrouwe van Ravestein en weduwe van Adriaan, in 1468-71 over de  
 erfenis van Adriaan (De Smidt & Strubbe, 'Chronologische lijsten', 405). In 1480/1  
 werd hij door de Grote Raad veroordeeld voor een 'fol appel' voor de Raad tegen  
 Adolf van Kleef, tot een boete van 60 lb par (ARA: Rk. 21442, 4r). Dit proces  
 eindigde met het huwelijkscontract tussen Filips van Kleef en Anna van Borsele in  
 1481 (zie hoger en ARA: OV, II, 50, 4/11/1481). Ook in mei 1483 werd hij  
 veroordeeld voor een 'fol appel' voor de Raad van Holland tegen Jan Claiszone  
 (ARA: Rk. 21444, 2r). 
 
Bronnen Cools, 'Mannen met macht', 160-162; van Gent, 'Pertijelike saken', passim en id.,  
 'Wolfart', in: R. de Smedt, 'Les chevaliers', 192-194. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 855

 Naam Bosch, Geraard 

 Politieke carrière Gent: ontvanger-boekhouder 82; gedele 92 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: in september 1492 maakte hij deel uit van een Gentse delegatie die de hertog  
 van Saksen opzocht in Mechelen (SAG: 400, 31, 111r). Hij maakte samen met Jan  
 Hueribloc 3000 gulden van de boetes na Cadzand over aan Hypolyte de Berthoz in  
 november 1492 (116v). 
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 Naam Bossche, Filips van den 

 Politieke carrière Gent: keure juli85 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: In juli 1486 begaf hij zich te Antwerpen bij Maximiliaan om er over  
 stadszaken te onderhandelen (SAG: 400, 29, 79v). 

 Beroep Witledertouwer (Hancké, 'Conflict', II, 26). 

 Bezit Hij betaalde 320 gr oorlogsbelasting in 1477. Bij de verplichte lening van 1492  
 droeg hij 320 gr bij (Hancké, 'Conflict', II, 26). 
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 Naam Bossche, Gillis van den (1) 

 Naamgenoten Joris van den Bossche was deken der Witte Kaproenen van augustus 1482 tot in  
 1485, maar hij haalde 1489 niet (Hancké, 'Conflict', II, 25 en SAG: 20, 7, 220v). 

 Politieke carrière Gent: deken van de Witte Kaproenen november87-augustus91; stedekiezer 94  
 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: als 'cnape van den zweerde' reisde hij voor de stad naar Brugge in maart 80  
 (SAG: 400, 27, 89r). In 1484 wordt hij 'hoofdman' genoemd en voerde hij militaire  
 taken uit in het Gentse kwartier (SAG: 20, 3, 39r). Hij was militair kapitein bij de  
 uitbouw van de Gentse militaire cirkel eind 1487, begin 88 (zie 400, 29, 386r ev).  
 Ook in 1488-9 was hij meermaals aanvoerder van Witte Kaproenen die het Gentse  
 kwartier militariseerden (SAG: 20, 6, 92r). Ook na de Vrede van Cadzand is hij  
 'cnape van de neeringhen' en vervulde hij dus een militaire functie (31, 63v). 

 Bezit Als deken van de witte kaproenen ontving hij in januari 1488 5 lb gr (SAG: 20, 7,  
 10v). In de verplichte lening van 1492 betaalde hij 120 gr waarvan 40 werden  
 terugbetaald. Daarnaast als opperkoninkstavel nog 40 gr in de Drabstraat en 40 gr  
 in Onderbergen (Hancké, 'Conflict', II, 24). 
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 Naam Bossche, Gillis van den (2) 

 Politieke carrière Vorst: ontvanger generaal van Vlaanderen (kwartier van Ieper en Lille) 77-79  
 (ADN: B2118, 17r). 

 Taken-diensten Vorst: vanaf 1/6/1482 tot het bestand met Frankrijk op het einde van dat jaar was  
 hij verantwoordelijk voor de confiscatie van goederen van vijandige Fransen in het 
  kwartier van Ieper (ADN: B 33, 128r; B 2128, nr. 69036 en ARA: Rk. 19725, 1r).  
 In juli 1482 inde hij samen met Thomas Portinari de tol te Grevelingen (ADN: B  
 17742, 'Gravelines'). Op 4/10/1492 werd hij ontvanger van Kassel (ADN: B 33, 182r). 

 Rol in de opstand Hij behoorde tot de onderzoekscommissie die in oktober 1478 de  
verantwoordelijken van de opstand van Ieper van 1477 diende te berechten (Justice, 'La 
répression', 46). 
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 Naam Bossche, Hendrik van den 

 Bezit Hij betaalde 11,5 gr belasting in 1492 (Hancké, 'Conflict', II, 25). 

 Rol in de opstand In de periode 19/9/84-31/5/85 werd hij door de baljuw Joris van Schoorisse  
 veroordeeld 'van woorden bij hem ghesproken up de gouverneurs van den lande'  
 (Hancké, 'Conflict', II, 25, naar ARA: Rk. 14118, 53r). 
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 Naam Bossche, Lieven van de 

 Antecedenten fs Jan (Hancké, 'Conflict', II, 25). 

 Politieke carrière Gent: gedele 60, juni85; keure 63, 66 (bestand Gent) 

 Taken-diensten vorst: hij was de ontvanger van de nobel op haring in de Vier Ambachten in 1468- 
 71 (databank domeinbeheer) of betreft het iemand anders? 

 Beroep Meester in het wijnambacht (Hancké, 'Conflict', II, 25). 

 Bezit Meermaals pachter van de Gentse assizen in de periode 1457-1467, voornamelijk  
 op de Lieve en Spui te Damme. Hij leverde ook wijn aan de stad in 60, 63 en 66  
 (Hancké, 'Conflict', II, 25). Volgens het 'conestable bouc' (buiten Sint-Jorispoort)  
 betaalde hij 960 gr belasting in 1492-4 (Hancké, 'Conflict', II, 25). 

 Rol in de opstand In 1477 diende hij 3120 pensioenen terug te betalen (Hancké, 'Conflict', II, 25). Op  
 10 maart 1478 kreeg Jan Maes na een klacht voor de Grote Raad tegen Lieven van  
 den Bossche het ambt van kolfdrager toegewezen - als het dezelfde personen betreft  
 tenminste (De Smidt & Strubbe, 'Chronologische lijsten', 140). 
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 Naam Bost, Lieven van 

 Naamgenoten Een zekere Karel van Bost was deken der volders in schepenjaar 1482 (Hancké,  
 'Conflict', II, 26). 

 Politieke carrière Gent: gedele 84 (bestand Gent) 

 Beroep Bakker (Hancké, 'Conflict', II, 26). 

 Bezit In de verplichte lening van 1492 droeg hij 1200 gr bij die later terugbetaald  
 werden (Hancké, 'Conflict', II, 26). 
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 Naam Bouchoute, Pieter van 

 Data ?-ca. 1489 (SAB: SR89, 39r). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 78 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: in de periode maart 1480 - maart 1489 pachtte hij een tol van de 'caeshuse'  
 (SAB: SR81, 41v; SR82, 44r; SR83, 49v etc.). Het jaar erna doen zijn erfgenamen  
 dat (SAB: SR89, 39r). 

 Sociaal kapitaal In juni 1475 werkte hij in dienst van Jacob de Witte, waarvoor hij op elk 'coppele  
 fruuts' 1 gr ontving (SAB: MC74, 60r). 

 Bezit Hij leende 30 s gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het Sint- 
 Niklaaszestendeel; ze werden nog hetzelfde jaar terugbetaald (SAB: SR80, 202v).  
 Op 1/2/1487 gaf de stad hem 'den houden thol van den heynselee ten weichuuse  
 van den bueter ende case binder voorseide stede' voor drie jaar in pacht voor 29 lb  
 gr per jaar (SAB: CA, 4, 218v). Hij leende 2 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB:  

SR86, 197r). Hij leende 480 gr aan de stad Brugge in juli 1488 (Blockmans, 'De 
belastingsbetalers', 221). 

 Rol in de opstand Aanvankelijk werd hij als schepen in september 1477 aangesteld, maar als tollenaar 
  werd hij vervangen door Jan Duenkers (SAB: RW). 
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 Naam Boudeloot, Rycquaert 

 Politieke carrière Vrije: schepen 77, 82, feb88-88 (lijsten Vrije). 
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 Naam Bouderave, Laureins 

 Politieke carrière Ieper: schepen 86, 88; raad 90, 92 (KB: M 103, II). 
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 Naam Bouderave, Willem 

 Politieke carrière Ieper: schepen 22/5/77, 83, 85, 87; raad 88, 89 (KB: M 103, II). 
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 Naam Boudins, Pieter 

 Data ?-14/03/1477 (Dagboek van Gent, II, 251). 

 Antecedenten Hij was een neef van Joris de Bul (zie Dumolyn). 

 Huwelijk 

 Nageslacht Hij had een zoon Joris (SAG: 400, 28, 163r). 

 Politieke carrière Gent: herekiezer 44, 46 (databank Gent); commissaris 49; klerk van de keure 39-47; 
  raads- en sekwestmeester aan het hof (databank opstand). 

 Leenbezit In 1448 kocht hij twee lenen te Maeyeghem voor 167 lb, met jaaropbrengst 11 lb gr 
  (Hancké, 'Conflict', II, 27). Bij zijn dood betaalde zijn zoon 20 lb par  
 verheffingsgeld aan de baljuw van de Oudburg (ARA: Rk. 14159, 44r). 

 Bezit Hugo van Gramez kocht in 1482 van Joris Boudins een stuk land, hetgeen 400 lb  
 opbracht, een bedrag dat integraal naar de Gentse stadskas vloeide voor schulden  
 die Pieter Boudins nog bij de stad had. Ook Pieter de Gorges kocht een huis van  
 de erfgenamen van Boudins, hetgeen de stad 65 lb gr opleverde - het geld werd  
 gebruikt voor de bouw van het nieuwe schepenhuis (SAG: 400, 28, 163r-v/171v;  
 zie ook 27, 132r). 

 Extra In 1481 eisten zijn erfgenamen 2000 ecu terug van de stad Gent en daarvoor  
 schakelden ze Omaer Claissone in (ADN: B 17737, 'Boudins'). In augustus 1486  
 betaalde de stad aan Joos Polleijt de onkosten voor enkele 'orcondschepe' die hij  
 geproduceerd had voor de erfgenamen van Pieter Boudins (SAG: 400, 29, 225r). 

 Bronnen Dumolyn, 'Het hogere personeel', 945-946. 
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 Naam Boullin, Jean 

 Titel Meester v1460 

 Data ?-24/6/1500 (Despodt, 'Dat du best', III, 1.6/046: hij werd begraven in de Gentse  
 Sint-Michielskerk). 

 Huwelijk x Beatrix van Namen (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 877). 

 Nageslacht Cornelis (vanaf 1495 werkzaam in de Raad van Vlaanderen - met bastaardzoon  
 Philips, eveneens werkzaam aan de Raad, zie Van Peteghem', De Raad', 350);  
 Lodewijk (in 1503 schepen te Gent) (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 877). 

 Politieke carrière Vorst: secretaris en griffier in het Hof van Holland 67-77; ontvanger van de  
 exploten van de Raad 77-10/87; procureur-generaal van de Raad van Vlaanderen  
 26/10/87-12/89 (KB: Ms 20642, 169r-170v en Karagiannis). 

 Taken-diensten Vorst: Maximiliaan stelde hem aan als baljuw van de Redeninghe van Vlaanderen  
 op 20/6/1486 en nogmaals op 2/6/1487 (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 879 en  
 ADN: B 1611, 98v/99r). 

 Sociaal kapitaal Godevaart Hebbelin was diens 'adjoinct' in de Raad van Vlaanderen in 1483 (SAB: 
  SR83, 162r). 

 Leenbezit Hij bezat een leen te Desselgem van de Sint-Pietersabdij, in de Roede van Tielt en  
 enkele kleinere stukken grond verspreid over Vlaanderen (Dumolyn, 'Het hogere  
 personeel', 878). 

 Bezit In november 1482 betaalde de stad Brugge hem 5 lb gr terug die hij als boete aan de 
  stad had betaald, maar de stad had na een proces ongelijk gekregen (SAB: SR82,  
 154v/167v). Op 8/2/1485 leende hij Jan van Gruuthuze 60 lb gr (RAG: RV, 955,  

 Rol in de opstand Na de toekenning van het 'Groot Privilegie' keerde hij vanuit Holland terug naar  
 Vlaanderen (Karagiannis, 'De functionarissen', 76). Op 23/5/1488 werd hij door de  
 regentschapsraad benoemd tot procureur in de Raad van Vlaanderen (RAG: RV,  
 7513, 5r). 

 Bronnen Dumolyn, 'Het hogere personeel', 877-9 en Karagiannis, 'De functionarissen', 75-6. 
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 Naam Boulogne, Robert de 

 Data ?-1496 (Jean, 'La chambre', 287). 

 Huwelijk x Johanna van Oostende (fa Jan en Katherina van Dendermonde) (Jean, 'La chambre',  
 287). 

 Nageslacht Charles (ook auditeur in de Rekenkamer) x Marie de la Cambe (Jean, 'La chambre',  
 286); Jacqueline x Jean le Sauvage (president van de Raad van Vlaanderen vanaf  
 1503, zie aldaar); Isabeau x Jean du Chesne (ook auditeur in de Rekenkamer) (Jean,  
 'La chambre', 299). 

 Politieke carrière Vorst: auditeur in de Rekenkamer van Rijsel 24/5/72-4/1483 en 21/8/85-1496 (Jean). 

 Taken-diensten Vorst: hij oefende verscheidene taken uit in de Rekenkamer en andere officiële  
 functies, waaronder algemeen ontvanger van Henegouwen en Ponthieu, klerk van  
 Pieter Bladelin en later Guillaume Poupet en tresorier van het leger van Karel de  
 Stoute (Jean, 'La chambre', 287). 

 Sociaal kapitaal Jehan le Doulz was peetvader van één van zijn kinderen (Dumolyn, 'Het hogere  
 personeel', 881). Op 16/12/1477 duidde Maximiliaan hem samen met Philippe de  
 Brumeu, Thomas Malet en Philippe de Croÿ aan als de voogden van de kinderen  
 van Guy de Brumeu, bij wie hij vroeger rentmeester was (Paravicini, 'Guy', 512). 

 Leenbezit Hij bezat (via zijn vrouw) het leen 'La Hallerie' te Armentières (Dumolyn, 'Het  
 hogere personeel', 881). 

 Bezit In 1477 ontving hij voor een half jaar werk 62 lb (van 2 gr) 16 s 8 d (ADN: B 2115, 
  42v); in 1479 ontving hij een jaargeld van 200 lb van 40 gr (ADN: B 2118, 101r).  
 Hij ontving als auditeur een jaargeld van 100 lb par en een toelage van 64 lb par in  
 1487 (ADN: B 4123, 116v). 

 Rol in de opstand Hij werd door de Vlamingen afgezet als auditeur in 1483, en vervangen door Jan  
 Wouters, maar op 21/8/1485 werd Robert terug door Maximiliaan aangesteld  
 (ADN: B 33, 124v). In 1486 werd hij bevestigd in zijn ambt (Jean, 'La chambre',  
 287 en Dumolyn, 'Het hogere personeel', 883). 

 Bronnen Jean, 'La chambre', 287 en Dumolyn, 'Het hogere personeel', 880-3. 
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 Naam Bourbon, François de 

 Titel Graaf van Vendôme 
 Baron van Mondoubleau 
 Graaf van Sint-Pol v1486 

 Data ca. 1470-03/10/1495 ('Ordonnances', XX, 535, noot 3: bij zijn dood was hij 25 jaar 
  oud). 

 Antecedenten fs Jean de Bourbon, graaf van Vendôme (Harsgor, 'Recherches', I, 479). Zijn zus  
 huwde Gilbert de Chabannes, graaf van Curton in 1484 (Harsgor, 'Recherches', I,  
 272); een andere, Johanna, huwde Jan van Bourbon; Charlotte huwde Engelbert  

van Kleef in 1490, een neef van Filips van Kleef (Harsgor, 'Recherches', I, 480 en III, 
1753). 

 Huwelijk x Marie de Luxembourg, fa Pierre en de erfgename van de graaf van Sint-Pol, ze was  
 ook de zus van Françoise, de echtgenote van Filips van Kleef. Ze huwde op  
 8/9/1487 met François de Bourbon nadat Karel VIII haar gevangen had genomen na  
 de slag bij Béthune ('Ordonnances', XX, 535). 

 Leenbezit Het graafschap Vendôme was een klein graafschapje in het huidige departement  
 'Loir-et-Cher' en het was in 1364 in handen van de familie Bourbon gekomen, maar  
 het is vooral hun diensten aan de koning die deze tak groot gemaakt hebben  
 (Harsgor, 'Recherches', I, 478). In mei 1484 bepaalde Karel VIII dat het graafschap  
 Vendôme (afhankelijk van Anjou) en de baronie Mondoubleau (afhankelijk van  
 Maine) samengevoegd werden 'pour le bien et entretenement de la dite maison de  
 Vendosme' onder de naam 'le comté de Vendosmois', dat rechtstreeks afhankelijk  
 zou zijn van de Franse kroon ('Ordonnances', XIX, 350-3). In 1487 werd François  
 graaf van Sint-Pol door zijn huwelijk met Maria van Luxemburg, de weduwe van  
 Jacob van Romont, en erfdochter van Lodewijk en Pieter van Luxemburg (zie fiche  
 van Jacob van Savoye). In juli 1487 bevestigde Charles VIII nogmaals dat de erfenis 
  van Lodewijk van Luxemburg Maria en haar zus Françoise toekwam. Na de dood  
 van Jacob was Maria 'en bien jeune aage'; ze beschikte, 'gardant la loyauté qu'elle  
 nous doit', over 'Ham, Bouchain, Beaurevoir, Oysy, Saint-Paul, Tingry,  
 Hucqueliers, Villepernes, Frevent, Ligny sur Canche, et autres qu'elle a en nostre  
 obeissance sur les frontieres des pays de Flandre et de Hainaut', 'et avec ce, pour  
 tenir nostre party et demeurer en nostre obeissance, elle a abandonné les biens  
 qu'lle a esdits pays de Flandre, Hainaut et Brabant, en valeur de vingt à trente mille  
 francs de revenu par an'. Maar in juli 1487 bepaalde de Franse koning dat ze  
 François de Bourbon zou huwen, voor 'la chose publique de nostre royaume et le  
 danger qui au contraire eust pu s'ensuivre si elle fust alliée au party à nous  
 contraire'. Daarbij beloofde de koning het koppel te steunen om 'son ancien  
 patrimoine et heritaage' van Duinkerke, Broekburg en Grevelingen en andere  
 erflanden in Brabant en Henegouwen te heroveren ('Ordonnances', XX, 9-14 en  
 Godefroy, 'Histoire', 548-52; huwelijkscontract daar op 553-7). Omdat 'aucuns se  
 vantent y donner empeschement et contradiction', vaardigde de koning op  
 18/11/1487 nogmaals het edict uit dat de Luxemburgs in hun goederen herstelde  
 ('Ordonnances', XX, 26-8 en Godefroy, 'Histoire', 558-9). Op 10/2/1489 bevestigde 
  het Parlement van Parijs dat de twee dochters van Louis van Luxembourg over  
 diens erfenis mogen beschikken (Godefroy, 'Histoire', 559-64). Bij zijn dood was  
 hij graaf van Vendôme en van Soissons, burggraaf van Meaux, heer van Epernon,  
 Grevelingen, Broekburg en Duinkerke en kasteelheer van Lille ('Ordonnances', XX, 
  535). Via deze genealogische weg zouden de heerlijkheden van Louis de  
 Luxembourg uiteindelijk bij het Franse kroondomein gevoegd worden (een  
 beschrijving van de heerlijkheden en hun geschiedenis bij Potter, 'The  
 Luxembourg inheritance'). 
 Bezit Maria van Luxemburg had twee rentes van in totaal 5 lb par op de Brugse grute  
 (BNF: MN, 15, 2v). Ze ontving, als dochter van Pieter van Luxemburg en weduwe  
 van Jacob van Savoye, de Brugse tolheer, jaarlijks 600 lb gr uit de Brugse stadskas  
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 voor het pachtcontract dat haar overleden echtgenote met de stad had afgesloten,  
 sinds diens dood in 1483 (zie de fiche van Jacob van Savoy). De uitgavenposten  

staan elk jaar in de stadsrekening genoteerd; het ziet er naar uit dat zij het daadwerkelijk 
ontving, zij het met enige vertraging (zie bv SAB; SR88, 147v; SR89, 154v). In 1489 kreeg 
François nog eens 12 lb gr achtergestelde kosten van de stad (SAB: SR89, 172v). Het 
tolcontract werd beëindigd op 2/5/1499, zoals afgesproken, en toen schold de toldame de 
stad Brugge 6600 lb par kwijt omdat 'il y a eu quatre annees de guerre et hostilitez que le 
dit tonlieu a esté du petite ou nul valeur' (SAB: CA, 12, 112v). Op 22/2/1490 schonk hij 
Charlotte de Bourbon bij haar huwelijk met Engelbert van Kleef een bruidschat van 30000 
lb tourn. (ADN: B 432, 17791). In november 1491 beloofden hij en zijn echtgenote een 
akkoord inzake de regeling van een aantal schulden aan Thomas Portinari na te komen (De  

 Smidt & Strubbe, 'Chronologische lijsten', 249). 
 
Rol in de opstand Volgens de Markies de Pastoret was hij 'l'escarboucle es princes de son temps en  
 beauté, bonté, humanité, douceur et sagesse' ('Ordonnances', XX, 535, noot 3). Op  
 28/3/1483 ratificeerde hij het verdrag van Atrecht (ADN: B 359, 16382). Hij trad  
 voor het eerst op als prins van de bloede in de regentschapsraad van Karel VIII op  
 12/9/1483, waarvan hij vanaf dan regelmatig deel uitmaakte (Harsgor, 'Recherches',  
 I, 272-375). Op dat moment maakte een verre tak van de familie, de gebroeders  
 Bourbon fs Charles, het Franse beleid, waaronder Pierre de Bourbon die in de jaren  
 1460 aan het Bourgondische hof, bij zijn oom Filips de Goede, verbleef. Deze was  
 heer van Beaujeu en gehuwd met Anne de France en dus schoonzoon was van  
 Louis XI, die hem bij zijn dood het gouvernement van het koninkrijk  
 toevertrouwde. De clan van Louis d'Orléans bestreed lange tijd deze machtspositie, 
  maar Pierre bleef ook onder Karel VIII één van de belangrijkste politieke pionnen  
 in Frankrijk (zijn carrière in Harsgor, 'Recherches', I, 526-542). In de opvolging  
 van de Franse troon stond Pierre maar op de zesde plaats, Louis d'Orléans op de  
 eerst en François de Bourbon op de tiende (Harsgor, 'Recherches', I, 466). Hij  
 vertoefde bijvoorbeeld ook in de koninklijke raad wanneer Charles VIII een  
 politiek verdrag sloot met Filips de Schone (SAB: PO, 1201). Op 10/6/1486  
 verzekerde Karel VIII hem van zijn trouw; hij schrijft hem op naar hem te reizen  
 'pour le servir, accompagner et conseiller en ses affaires' (Godefroy, 'Histoire', 533).  
 Zijn huwelijk met Marie de Luxembourg kaderde in de Franse politiek om de  
 noordelijke graafschappen aan de troon te verbinden, een huwelijk, 'fait pour le très 
  grand bien et prouffit de nous et de nostre royaume' (Harsgor, 'Recherches', II,  
 1589), 'car il convient au roy approcher la lisiere et pays de frontiere' (Godefroy,  
 'Histoire', 533). Volgens een brief van Lodewijk van Halewijn van april 1488 aan  
 de Franse koning was François eerst niet te vinden voor militaire steun aan de  
 Vlamingen, maar Lodewijk heeft hem en de Franse koning weten te overtuigen  
 (Harsgor, 'Recherches', II, 1594). Op 29/11/1488 vroeg Pierre de Bourbon aan het  
 Parlement van Parijs om een proces tussen François en Guyot Pot over François'  
 huwelijk in het voordeel van de eerste te laten uitdraaien, omdat diens huwelijk  
 'n'a pas esté petit ouvrage pour le roy ne pour son royaume' ('Lettres de Charles  
 VIII', III, 396). Op 3/8/1487 machtigde hij Louis de Bourbon, bisschop van  
 Avranches, om zijn huwelijkscontract op te stellen en in zijn naam de alliantie met  
 Marie de Luxembourg te sluiten, 'pour l'alliance que desirons avoir et prendre a sa  
 [graaf van Romont] maison' (Godefroy, 'Histoire', 553). In 1489 stond François de  
 Bourbon zijn schoonbroer Filips van Kleef bij in diens strijd te Brabant en  
 Vlaanderen tegen Saksen en Nassau. In februari 1488 was hij op weg naar het  
 westland om samen met Crèvecoeur Saint-Omer terug in te nemen ('Lettres de  
 Charles VIII', II, 285). In april 1489 liet Karel VIII weten dat Jan van Gruuthuze, de  
 heer van Desquerdes, François de Bourbon en Lodewijk van Halewyn naar  
 Vlaanderen op weg waren om Filips van Kleef bij te staan ('Lettres de Charles VIII',  
 II, 318). In juni 1489 probeerde hij tevergeefs samen met Philippe de Crèvecoeur  
 Nieuwpoort te heroveren (Molinet, 'Chroniques', II, 138). In september 1489  
 installeerde hij zich te Sluis (Paviot, 'Philippe', 16-7). Hij was diplomatiek erg  
 actief bij de vredesonderhandelingen van het vredesverdrag van Tours, dat hij  
 ondertekende in naam van de Franse koning (SAG: 94, 774). Erna bleef hij actief in  
 Franse hofkringen en bekwam hij o.a. dat de Franse koning in oktober 1491 koren  
 en wijn naar de noodlijdende rebellen stuurde in Vlaanderen (SAG: 94, 779). Na de 
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  mislukte Vlaamse saga reisde hij naar Italië waar hij, als 'warlord' schone schijn  
 maakte ('Ordonnances', XX, 535, noot 3). In 1493 kreeg hij een laatste maal met de  
 Vlamingen te maken, toen hij Margaretha van Oostenrijk terug in handen van  
 Maximiliaan leverde (Labande-Mailfert, 'Charles VIII. Le vouloir', 180). 

 Extra In december 1488 (of is het 1487) vroeg Filips van Kleef de abt van Sint-Pieters te  
 Gent vanuit Brussel om naar Parijs te reizen om de erfeniskwestie van de graaf van  
 Sint-Pol voor het Parlement van Parijs in het voordeel van zijn schoonbroer, de  
 graaf van Vendôme, te laten uitdraaien (RAG: V3, 9). Hij had meerdere geschillen  
 met de stad Brugge i.v.m. het tolcontract, maar telkens bond de stad in; zo betaalde  
 ze hem in 1489 een boete van 25 lb 4 s 2 d gr (SAB: SR89, 172v). 
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 Naam Bourgogne, Antoine de 

 Titel Graaf van La Roche-en-Ardenne, Ste-Menehould (v1478) en Guînes (v1477) 
 Heer van Crèvecoeur en Beveren 

 Data ca. 1428-05/05/1504 (begraven te Tournehem, zie Cauchies, 'Antoine', 129). 

 Antecedenten fs Filips de Goede x Jehanne de Presles, fa Raoul, heer van Lisy (Cools, 'Mannen  
 met macht', 165). Hij nam de naam Grote Bastaard aan nadat zijn halfbroer Cornille  
 sneuvelde te Rupelmonde in 1452 (Cools, 'Mannen met macht', 165). 

 Huwelijk x Jehanne-Marie de Viefville (in 1446) , fa Pieter, raadsheer van Filips de Goede, en  
 Isabeau de Preure (Cools, 'Mannen met macht', 165 en Paravicini, 'Invitations', 80-2). 

 Nageslacht Filips, heer van Beveren (zie aldaar); Jehanne x Jasper van Culemborg; nog twee  
 dochters; ook een bastaardzoon Nicolas (Cools, 'Mannen met macht', 165).  
 Elisabeth van Cullemborg, zijn kleindochter huwde Jan van Luxemburg, heer van  
 Ville, zoon van Jacob I van Luxemburg, heer van Fiennes (Cools, 'Mannen met  
 macht', 257-9). Zijn bastaardzoon Antoine (bij Maria Braem) huwde Clara Andries,  
 fa Andries (Baete, De Decker & De Vleesschauwer, 'Het Prinsenhof', 44). 

 Politieke carrière Vorst: stadhouder van Luxemburg v1453; kamerheer van Filips de Goede, Karel de  
 Stoute en van Filips de Schone v28/6/95 (Cauchies, 'De la "régenterie") 

 Taken-diensten Vorst: in naam van de Bourgondische dynastie trad hij meermaals militair op,  
 bijvoorbeeld te Gent in 1452-3, te Utrecht in 1458, in de oorlog tegen Louis XI en  
 tegen Luik-Dinant in de jaren 1460 en te Nancy, waar hij gevangen werd (Cools,  
 'Mannen met macht', 166). 

 Sociaal kapitaal Hij werd als jonge bastaardzoon onmiddellijk in de Bourgondische hofhouding  
 opgenomen en samen met Adolf van Kleef en Karel de Stoute opgevoed door  
 Isabella van Portugal (Sommé, 'Isabelle', 68 en 308). Hij was onder andere  
 kamerheer van de jonge Karel de Stoute was en vanaf 1494 maakte hij deel uit van  
 de hofhouding van Filips de Schone (Cools, 'Mannen met macht', 165 en Cauchies,  
 'Antoine', 129). Hij was eerste hofmeester onder Karel de Stoute (Kruse, 'Hof', 170). 

 Cultureel veld Devies: ‘Nul ne s’y frotte’. Hij werd ridder van het Gulden Vlies in mei 1456. Na  
 1477 woonde hij geen kapittels meer bij, hij werd uitgesloten in 1481 zoals  
 Wymans ('Un témoignage', 69) stelt, zie Cauchies, 'Antoine', 129. Hij werd wel op  
 het matje geroepen en kort na 1500 kwam het tot een proces, maar er werd nooit een  
 definitieve beslissing genomen (Commies, 'Nul', 70 en Clément, 'Antoine', 178-179  
 die zich op de Reiffenberg, 'Histoire' baseren). Hij heeft een groot boekenbezit, zie  
 verwijzingen bij Cauchies, 'Antoine', 131. 

 Leenbezit In 1453 ontving hij het leen Temse van Filips de Goede, maar hij diende het weer af  
 te staan aan Pierre de Vasques (Geerts & Raemdonck, 'De burcht', 144 en 192). Hij  
 erfde de bezittingen (waaronder het leen Beveren) van zijn in 1452 gesneuvelde  
 halfbroer Corneille. Louis XI schonk hem een groot aantal lenen te Artesië en de  
 heerlijkheid Crèvecoeur in 1477 (Cools, 'Mannen met macht', 165-6). In maart 1477  
 ontving hij van Louis XI daarbovenop het graafschap Guines ('Ordonnances',  
 XVIII, 259 en 'Lettres de Louis XI', VII, 116). In 1478 ontnam Maximiliaan hem, na  
 advies van de Raad van Vlaanderen, het 'castelleynscip van onsen huyse te  
 Teylingen' dat Frank van Borssele hem voor zijn leven had toegekend, omdat hij  
 naar de Franse koning overgelopen was (RAG: RV, 175, 21). Louis XI schonk hem  
 in juli 1478 een nieuw graafschap, namelijk Sainte-Menehould dat bestond uit de  
 heerlijkheden Grant-Pré, Saincte-Menehoult, Vaissy, Chasteau-Thierry, Passeavant 
  et Chastillon-sur-Marne', zonder dat zijn zoon Filips dit ooit mocht erven  
 ('Ordonnances', XVIII, 467-470). 
 Bezit Sinds de troonsbestijging van zijn halfbroer Karel de Stoute ontving hij een  
 jaarloon van 5000 francs van 32 gr uit de centrale kas (Greve & Lebailly, 'Comptes', 
  37). Hij ontving aanzienlijke gelden van de Franse koning toen hij bij hem in  
 dienst kwam (Clément, 'Antoine', 179). 
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 Rol in de opstand Te Nancy viel hij in Franse handen (zie 'Lettres de Louis XI', VI, 123) waarna hij  
 gesoigneerd werd door Louis XI, 'lequel il avoit acheté aux Suisses' (Molinet,  
 'Chroniques', I, 195). Hij zetelde in de koninklijke raad van Louis XI en erna van  
 Charles VIII waar hij samen met Philippe de Crèvecoeur de Vlaamse factie  
 vertegenwoordigde. Hij werd er eveneens lid van de orde van St-Michel, wat tegen  
 de regels van het Gulden Vlies was (Commies, 'Nul', 70). Of zoals Louis XI in een  
 schenkingsoorkonde over Antoon schreef: 'tant par avant que depuis nostre  
 advenement a la couronne, tres-grandement et vertueusement employé a nostre  
 service a la conduite de plusieurs grans matieres concernans nostre personne et  
 autres noz plus grans affaires et de nostre royaume' ('Ordonnances', XVIII, 468). Het  
 kapittel van het Gulden Vlies te 's Hertogenbosch besliste in 1481 dat ze zijn zaak  
 over het gepleegde landsverraad verdaagde tot de volgende zitting (de Reiffenberg,  
 'Histoire', 110). Op 19/1/1483 ratificeerde hij het verdrag van Atrecht (ADN: B  
 358, 16340). Kort na de dood van Louis XI contacteerde Maximiliaan Antoon om  
 hem te overtuigen terug naar het Bourgondische hof terug te keren (ADN: B 18824, 
  23750), maar hij weigerde. In mei 1484 keerde hij terug naar Vlaanderen waar hij te 
  Brugge een Blijde Inkomst deed. Kort erna deed hij Gent aan waar er hem op 18 mei 
  een royaal banket aangeboden werd (SAG: 400, 28, 345v). Hij reisde naar Brussel  
 waar hij - tevergeefs - onderhandelde met Maximiliaan (Despars, 'Cronycke', IV,  
 241-2). Toen keerde hij terug naar Brugge om in juni 1484 te Dendermonde te  
 bemiddelen tussen de Vlaamse regentschapsraad en Maximiliaan op een bijzonder  
 kapitaal van het Gulden Vlies (de Reiffenberg, 'Histoire', 152). De Vlamingen eisten 
  dat hij samen met Filips van Kleef garant zou staan voor een eventuele vrede die  
 daar onderhandeld werd (ADN: B 1286, 17779). Op 5/2/1485 duikt hij opnieuw  
 op in de hofraad van Charles VIII toen deze een politiek verdrag sloot met Filips de  
 Schone (SAB: PO, 1201). Hij behoorde tot de raad van Maximiliaan die op 28/6/85 
  de vrede te Brugge uitsprak (SAG: 94, 737). Erna reisde hij samen met Maximiliaan 
  naar Gent om er prins Filips op te halen (Molinet, 'Chroniques', I, 462). Daarna is  
 hij weer naar Frankrijk gereisd om er terug in de hofhouding van de Franse koning  
 te fungeren (Molinet, 'Chroniques', I, 578). Hij fungeerde samen met Filips van  
 Beveren en Filips van Kleef in 1487 als Maximiliaans scheidsrechter te  
 Dendermonde om de komst van Coppenhole en de neven Adriaan Vilain te Gent te  
 onderzoeken (Fris, 'Rasseghem', 750). Ook in 1488 onderhandelde hij tussen beide  
 partijen, hij verbleef te Brugge en ondertekende de Vrede van Brugge van 16 mei  
 (Clément, 'Antoine', 179). Erna lijkt hij weer naar het Franse hof te zijn gereisd  
 (Clément, 'Antoine', 180). In mei 1491 dreigde de orde van het Gulden Vlies met  
 uitsluiting indien hij zich niet uit de orde van de Franse koning terugtrok (de  
 Reiffenberg, 'Histoire', 199). In 1492 zetelde hij opnieuw in de Franse koninklijke  
 raad (Cools, 'Mannen met macht', 166). Toen onderhandelde hij voor de Franse  
 koning met vertegenwoordigers van Maximiliaan (Molinet, 'Chroniques', II, 252).  
 Hij verbleef daarna definitief te Frankrijk (Clément, 'Antoine', 180), en hij diende  
 zich nog meermaals te verantwoorden voor het Gulden Vlies (de Reiffenberg,  
 'Histoire', 238). 

 Extra In 1468 had hij reeds een blaam gekregen van het Gulden Vlies ontvangen omdat  
 hij een te losbandig leven leidde, zoals overigens ook in 1473. Maar toen werd hem 
  vooral de omkoperij door Louis XI aangewreven: hij zou voor geld politieke  
 informatie versast hebben, een voorloper van zijn latere 'val en overloop' (Sterchi,  
 'Uber den Umgang', 429-30). 

 Bronnen Cools, 'Mannen met macht', 165-166; Cauchies, 'Antoine', in: R. de Smedt, 'Les  
 chevaliers', 129-131, Clément, 'Antoine' en Commies, ‘‘Nul ne s’y frotte’.  
 Verouderde notities bij De Crombrugghe, 'Bourgogne', Prevost, 'Antoine' en  
 Kooperberg, 'Bourgondië'. 
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 Naam Bourgogne, Jean de 

 Titel Heer van Herlaar (v1459) 
 Heer van Vlamerdinghe en Elverdinghe (Despars, 'Cronycke', IV, 143) 

 Naamgenoten Het is moeilijk twee Jean de Bourgognes uit elkaar te houden, de souverein baljuw  
 van Vlaanderen stierf hoe dan ook te Guinegatte (Molinet, 'Chroniques', I, 313). 
 De andere Jean de Bourgogne werd gevangen genomen in mei 1487 te Picardie na  
 een veldtocht van Maximiliaan (Despars, 'Cronycke', IV, 281). Was dit een  
 bastaardzoon van Jean de Bourgogne (bisschop van Kamerrijk en bastaardzoon van 
  Jan zonder Vrees en Agnes de Croÿ) en Margaretha Absolons (Cools, 'Mannen met  
 macht', 171)? Of betreft het de bastaardzoon van Filips de Goede en Maria Cupelins 
  (die later met Geroom van Viven huwde, zie ADN: B 4120, 55r) en die in maart  
 1484 proost van Sint-Donaas werd ('ghemerct dat hy ontwijffelick veel meer  
 gheneghen was om vraukijns tomtnastelen dan omme die Kercke ende dienst Godts  
 thantierene, Godt beteret'; Despars, 'Cronycke', IV, 240)? Deze Jean de Bourgogne  
 was ook proost 'tArien' en proost van de OLV in Brugge (Despars, 'Cronycke', IV,  
 281). Jean de Bourgogne, protonotaris van de Heilige Stoel, ontving 600 lb van 40  
 gr van Maximiliaan in mei 1479 (ADN: B 2118, 301v). Uit de staat van 1490 maken 
  we op dat hij jaarlijks een bedrag van 200 lb par uit de Vlaamse 'recette' ontving  
 (ARA: Rk. 997, 15v). 
 Data ?-07/08/1479 (te Guinegatte; Molinet, 'Chroniques', I, 313). 

 Antecedenten fs Corneille, de bastaardzoon van Filips de Goede (Cools, 'Mannen met macht', 171). 

 Huwelijk x Maria van Halewijn (SAB: PR85, 30r), fa Wouter (RAG: RV, 955, 20v: over dit  
 huwelijk liep lange tijd een proces voor de Raad van Vlaanderen). 

 Nageslacht Maria en Isabel (SAB: PR85, 30r). Isabel huwde Lodewijk van Praat in 1487 en  
 Maria huwde Arnould de Trazegnies en later Karel de Gruutere, heer van Exaerde  
 (Gailliard, 'Bruges', I, 216). 

 Politieke carrière Vorst: raadsheer-kamerheer van Maximiliaan 1477; souverein-baljuw van  
 Vlaanderen 13/6/77-20/8/79 (aldus Van Rompaey, 'Het grafelijk baljuwsambt', 615  
 en ADN: B 4122, 29r). 

 Sociaal kapitaal Lodewijk van Vlaanderen en Victor van der Vichte waren voogd over de kinderen  
 van Jan van Bourgogne, heer van Elverdinghe, in maart 1485 (RAG: RV, 955, 20v). 

 Rol in de opstand Op 22/3/1477 nam Maria de toekomstige souverein-baljuw op in haar hofhouding  
 (RAG: RV, 34323). Volgens Proost, 'Recherches', 296 werd hij op 13/6/1477  
 benoemd tot souverein-baljuw; op 19/5/1480 werd volgens hem Jacob van Gistel  
 aangesteld (bevestigd door ADN: B 4121, 36v). 

 Extra De kinderen van Joost van Belle voerden lange tijd een proces met Jean de  
 Bourgogne, heer van Elverdinghe, over het huwelijkscontract van hun vader (zie  
 RAG: RV, 955, 20v). 

 Bronnen Cools, 'Mannen met macht', 171. 
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 Naam Bourgondië, Filips van 

 Titel Heer van Beveren (v1464) 
 Heer van Vere (v1485) 

 Data ca. 1455-04/07/1498 (gestorven te Brugge; Cauchies, 'Philippe', 275). 

 Antecedenten fs Antoon van Bourgondië, de grote bastaard (zie diens fiche), x Jeanne-Marie de  
 Viesville (Cauchies, 'Philippe', 275). 

 Huwelijk x Anna van Borssele (op 4/7/1485), erfdochter van Wolfert van Borssele, ze  
 hertrouwde later met Lodewijk van Monfort (Cools, 'Mannen met macht', 168 en  
 Van Gent, 'Pertijelike saken', 399). 

 Nageslacht Adolf (heer van Beveren-Vere en later ook admiraal); Charlotte x Joost van  
 Kruiningen (fs Jan, zie aldaar); Anna x Jan III van Glymes-Bergen (zie aldaar);  

Margaretha x Jan Mallet-Coupigny (telg uit een Rijselse familie) (Cools, 'Mannen met 
macht', 168).  
  

Politieke carrière Vorst: gouverneur van Namen 4/3/78-28/3/82 en van Artesië 81-82, 93-97 (Baurin, 
  'Les gouverneurs', 94 en Poullet, 'Les gouverneurs', 171, 176); kapitein-generaal  
 van Vlaanderen 83-84 (RAG: V3, 7); admiraal-generaal van de Nederlanden 91-98  
 (Degryse, 'De admiraals', 202); financieel commissaris 87 (Walther, 'Die  
 burgundischen Zentralbehörden', 55); superintendant van de financiën en  
 kamerheer van Filips de Schone v28/6/95 (Cauchies, 'De la "régenterie"). 

 Taken-diensten -Vorst: hij was kapitein van Sint-Omaars in 1477-80 (Cools, 'Mannen met macht',  
 168), van Picardië en Artesië in 1480-2 (ADN: B 2121, 447v/588v; 2124, 69v;  
 2128, nr. 68960: augustus 82). Ook tijdens de periode van de eerste  
 regentschapsraad was hij kapitein van Sint-Omaars (RAG: RV, 34315, 52r). In  
 maart 1485 reisde hij samen met Jacob van Savoye naar Frankrijk om er met de  
 Franse koning te onderhandelen (ADN: B 2131, nr. 69236). Hij ondertekende in  
 1493 de Vrede van Senlis (Cools, 'Mannen met macht', 168).  
 -stad: in mei 1481 was hij aanvoerder van Vlaamse troepen te Sint-Omaars - ook de  
 daaropvolgende jaren was hij er militair actief (SAB: SR80, 82v; SR82, 61r). Hij  
 wederstond de militaire aanvallen van Philippe de Crèvecoeur in mei 1482  
 (Despars, 'Cronycke', IV, 223). In augustus 1483 ontving hij 40 lb gr van de stad  
 Brugge voor de vele dagvaarten die hij ondernomen had in het Brugse kwartier en  
 voor de onkosten van een reis naar Maximiliaan te Antwerpen 'omme te makene een  
 goed accoord ende eendrachtichede' tussen hem en zijn land (SAB: SR82, 77v). In  
 september 1488 was hij kapitein van Kortrijk in opdracht van de stad Gent (SAG:  
 20, 6, 136v). 

 Sociaal kapitaal In juli 1488 trad Charles de Longueval op als zijn stedehouder (SAG: 20, 6, 67r).  
 Op 19/11/1490 komen Filips van Beveren en Walraven van Brederode overeen dat  
 Lodewijk van Gruuthuze voogd wordt van Johanna van Borssele, fa Wolfert (ARA: 
  GR, 799, nr. 36). Anna van Bourgondië en Jean le Joly waren voogden over Adolf  
 van Bourgondië in 1502 (De Smidt & Strubbe, 'Chronologische lijsten', 367). 

 Cultureel veld Hij werd ridder van het Gulden Vlies in mei 1478 (Cauchies, 'Philippe', 198). Hij  
 kreeg in 1491 te Mechelen een blaam van het kapittel voor zijn politieke attitude  

tegenover Maximiliaan ten tijde van de tweede regentschapsraad (Cauchies, 'Philippe', 
198). 

 Leenbezit Antoon van Bourgondie schonk hem in 1464 de heerlijkheid Beveren (Cools,  
 'Mannen met macht', 168). In januari 1502 werkt het geslacht 'Bourgondië' een  
 regeling uit voor de opvolging van Filips (De Smidt & Strubbe, 'Chronologische 
 lijsten', 367). 

 Bezit In 1467 had hij reeds een pensioen van 120 lb par per maand, dat Karel toen  
 verving door een halfjaarlijkse toelage van 720 lb par (Greve & Lebailly,  
 'Comptes', 80 en 173). Op 2/8/1477 ontving hij 4500 lb van 40 gr uit de 'recette  
 générale de toutes les finances' (ADN: B 17725, 'Bevres'). Vanaf 22/9/1477 tot eind 
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  1477 ontving hij per dag 56 gr uit de 'recette générale de toutes les finances'  
 (ADN: B 2115, 39r) en nog een dotatie voor de vele onkosten in de oorlog in  
 november 1477 van 400 lb van 2 gr (ADN: B 2115, 117r). In november 1477 nam  
 Maximiliaan hem, voor 24 s daags, op in zijn hofhouding (Gachard, 'Analectes', 5,  
 117). In 1479 ontving hij een jaargeld van 1000 francs van 32 gr en nog een dotatie 
  waardoor zijn jaarlijkse inkomsten uit de 'recette générale' opliepen tot 2000 lb  
 van 40 gr (ADN: B 2118, 96r). Op 22/1/1480 ontving hij 5000 lb van 40 gr van de 
  hertog omwille van de schade die hij als kapitein van Sint-Omaars opliep in de  
 veldslag bij Viefville (ADN: B 2121, 447v en 483r-v). In 1480-1 ontving hij een  
 jaargeld 3000 franc van 32 gr (ADN: B 2121, 87r; 2124, 69v). In 1481 ontving hij  
 een habijt van Gent (SAG: 400, 27, 311r). In januari 1481 kreeg hij voor de vele  
 diensten aan de hertog een extraatje van 1440 lb van 40 gr (ADN: B 2124, 243v).  
 In 1482 ontving hij 3600 lb van 40 gr uit de 'recette' (ADN: B 2127, 75r). In maart  
 1482 schonk Maria hem 500 lb van 40 gr voor militaire diensten te Sint-Omaars  
 (ADN: B 2127, 254v). Op 28/7/1482 plunderen Franse troepen zijn goederen te  
 Aire, die hij er als kapitein achtergelaten had (Molinet, 'Chroniques', I, 373). Als  
 kamerheer van de hertog in 1487 kreeg hij een jaargeld van 4000 lb van 40 gr  
 (ADN: B 4123, 121v). Op 21/7/1488 leende Charles de Longueval 20 lb gr uit de  
 Gentse stadskas op de wedde van Filips van Bourgogne (SAG: 20, 7, 3v). Om als  
 kapitein van Kortrijk in zijn onderhoud te voorzien ontving hij op 14/9/1488 50  
 lb gr (SAG: 20, 6, 137r). Tijdens zijn verblijf in Gent in het najaar van 1488  

ontving hij 'voor zijnen persoon' 32 s gr daggeld, 3 paarden en soldij voor 100 personen uit 
de Gentse stadskas, in totaal 719 lb gr (SAG: 20, 6, 90r/93r). In augustus 1489 ontving hij 
de helft van de 800 lb (er staat niet welke munteenheid het betreft) uit de stadskas van 
Saint-Omer, 'que chacun an nous avons droit de prendre et avoir sur la dicte recepte de 
Saint-Omer (ADN: B 2139, nr. 69771). In mei 1490 bepaalde Maximiliaan dat hij voortaan 
800 lb van ongekende grootte zou ontvangen op de recette van Saint-Omer, waarschijnlijk 
voor een militaire functie die hij daar uitoefende (ADN: B 17755, 'Beveren'). In december 
1490 voerde hij samen met de heer van Brederode een proces tegen Lodewijk van 
Gruuthuze, de heer van Vuerhoute en Joost van Cruyningen over de erfenis van Wolfert 
van Borssele (De Smidt & Strubbe, 'Chronologische lijsten', 236). Uit de staat van 1490 
maken we op dat hij een jaarlijks bedrag van 8000 lb par uit de 'recette générale de Flandre' 
ontving (ARA: Rk. 997, 16r). In 1491 schonk de ontvanger-generaal van alle financiën 
8000 lb van 40 gr aan de stad Brugge die in de daaropvolgende jaren terugbetaald zouden 
worden aan Filips van Bourgogne (SAB: SR91, 41v). In 1492 leende Filips 651 lb 16 s gr 
aan de stad Brugge (SAB: SR92, 34v). Vanaf november 1493 ontving hij een jaarlijkse 
lijfrente van 300 lb gr uit de Brugse stadskas (SAB: SR93, 30r). In diezelfde maand liet hij 
weten dat hij dit jaar zijn 1000 pond, die hij voor zijn leven op de inkomsten van Sint-
Omaars had, nog niet ontvangen had, en evenmin zijn 4000 lb par uit de recette van  

 Vlaanderen (ADN: B 17764, 'Bourgogne'). In februari 1495 verklaarde de Grote  
 Raad het verzet van Walraven van Brederode en Filips van Bourgondië tegen een  
  inbeslagname en een openbare verkoop van goederen door Maarten von Polheim  
 bij Ridderkerk van Brederode ongegrond (De Smidt & Strubbe, 'Chronologische 
 lijsten', I, 284-5). 
 
Rol in de opstand In het voorjaar van 1477 verdedigde hij Saint-Omer tegen de oprukkende Franse  
 troepen, waarop Louis XI dreigde zijn vader te onthoofden - Filips gaf zich echter  
 niet over (Molinet, 'Chroniques', I, 195). In 1478 voerde hij een ordonnantiebende  
 aan van honderd 'lances' aan (Guillaume, 'Histoire', 54). In juli 1478 creëerde Louis 
  XI een nieuw graafschap voor zijn vader met de clausule dat Filips dit nooit mocht  
 erven, omwille van zijn vijandigheid aan de Franse troon ('Ordonnances', XVIII,  
 468). In dezelfde maand ontving Filips het gouverneurschap van Namen (zie  
 Baurin, 'Les gouverneurs', 94-5). In 1479 zou hij een geschil gehad hebben met  
 Jacob van Savoye, maar Maximiliaan zou dat geappaiseerd hebben (de Reiffenberg,  
 'Histoire', 104). Op 15/2/1482 kwam hij met Jean de Chalôn, prins van Oranje,  
 overeen dat hij zich ontdeed van alle functies die hij bezat in het graafschap Namen  
 (gouverneur, burggraaf, baljuwschap), op voorwaarde dat de hij dit recht kon  
 terugkopen voor 4000 ecu van 48 gr, in 1486 droeg hij dit recht over aan Filips  
 van Kleef (Gachard, 'Les archives', 304-5 en Baurin, 'Les gouverneurs', 101). Hij  
 maakte deel uit van de rouwstoet op de begrafenis van Maria van Bourgondië te  
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 Brugge in 1482 (Molinet, 'Chroniques', I, 370). Op 2/4/1482 dineerde hij samen  
 met Lodewijk van Gruuthuze, Engelbert van Nassau en de abt van Sint-Bertijns  
 (Jean de Lannoy) te Brugge (SAB: SR81, 161r). In juli 1482 verloor hij, als  
 kapitein van Aire, deze stad aan Philippe de Crèvecoeur (Harsgor, 'Recherches', II,  
 1093); de stad mocht de goederen van Filips van Beveren voor zich houden (ADN:  
 B 18824, 23744).  In januari 1483 vergezelde hij Filips de Schone bij diens Blijde  
 Inkomst in Gent (Despars, 'Cronycke', IV, 230 en Cools, 'Mannen met macht', 120).  
 Van dan af maakte hij deel uit van de Vlaamse regentschapsraad (zijn  
 aanstellingsbrief door Maximiliaan van 5/6/83 vindt men in RAG: OV, 832 en  
 Gachard, 'Les archives', 306). In november 1483 diende hij samen met Jacob van  
 Savoye in naam van graaf Filips de Schone bij de Franse koning om steun te vragen  
 in de pogingen om de Vlaamse delegatie die in Artesië gevangen genomen was door 
  Lancelot de Berlaimont, vrij te krijgen ('Lettres de Charles VIII', I, 372). Op  
 14/6/1484 nam hij deel aan de buitengewone vergadering van het Gulden Vlies te  
 Dendermonde om een vergelijk in het politieke geschil te vinden (ADN: B 1286,  
 17777 en de Reiffenberg, 'Histoire', 138), waarna hij zich terugtrok uit de  
 regentschapsraad (Cools, 'Mannen met macht', 123). In 1485 hield hij zijn  
 schoonvader Wolfert van Borssele een tijdje gevangen in opdracht van  
 Maximiliaan (Cools, 'Mannen met macht', 169). Kort daarop huwde hij, in  
 samenspraak met Maximiliaan, met diens dochter die eerst Filips van Kleef beloofd  
 was (Sicking, 'Zeemacht', 39-40 en Van Gent, 'Pertijelike saken', 375). Hij werd in  
 juni 1485 door de Bruggelingen aan Maximiliaan voorgesteld als hun nieuwe  
 kapitein, maar Maximiliaan stelde Karel van Halewijn aan (Despars, 'Cronycke', IV,  
 257). De Bruggelingen zagen hem als onderhandelaar voor de vredesbesprekingen  
 van juni 1485 wel zitten (RAB: RV, 222, 28v). Hij nam deel aan de  
 vredesbesprekingen van Gent en Maximiliaan op 23/6/1485 (Despars, 'Cronycke',  
 IV, 259). Hij behoorde tot de Raad van Maximiliaan die op 28/6/1485 de vrede te  
 Brugge uitsprak (SAG: 94, 737 en Despars, 'Cronycke', IV, 262). Erna vergezelde  
 hij Maximiliaan naar Gent om er prins Filips op te halen, waar hij op 11/7  
 bemiddelde tussen Maximiliaan en de nieuwe opstandelingen (Molinet,  
 'Chroniques', I, 462 en 465). Op 6/5/1486 legde hij de eed van heer van Vere af  
 (Sicking, 'Zeemacht', 40). Na de dood van Jacob van Romont en Wolfert van  
 Borssele werd hij zowat de edelman in Zeeland, hetgeen zich uitte in een stijgende  
 militaire macht op zee (Degryse, 'De admiraals', 187). In mei 1486 leverde hij de  
 halsketting van het Gulden Vlies van Wolfert van Borssele over aan Maximiliaan te 
  Brussel (de Reiffenberg, 'Histoire', 166). Op 26/12/1486 stond hij samen met  
 andere raadsheren van Maximiliaan garant voor een lening van 10000 ecus van 48  
 gr die Pieter Lanchals op de stad Brugge nam (RAG: FPR, 216). Hij fungeerde  
 samen met Filips van Kleef en Antoon van Bourgondië als Maximiliaans  
 scheidsrechter te Dendermonde in 1487 om de terugkeer van Jan van Coppenhole  
 en de neven Adriaan Vilain te Gent te evalueren (Fris, 'Rasseghem', 750); Gent wou 
  hem als 'onderpand' voor een goede afloop van het conflict (Despars, 'Cronycke',  
 IV, 293). Eind 1487 maakte hij deel uit van de nieuwe financiële raad die  
 Maximiliaan ingericht had (Walther, 'Die burgundischen Zentralbehörden', 55). Op  
 2/2/1488 bevond hij zich te Brugge toen Maximiliaan gevangen genomen werd -  
 hij onderhandelde toen, tevergeefs, met de Brugse ambachten over een eventuele  
 vrijlating (Molinet, 'Chroniques', I, 589). Eind februari 1488 geboden de Drie  
 Leden hem in het huis van Sint-Pol te Brugge te verblijven en het niet te verlaten  
 (KB: Ms 1132, 176-7 en Molinet, 'Chroniques', I, 599). Medio maart vertoefde hij  
 op de statenvergadering te Gent, om dan naar Mechelen te reizen met de gevangen  
 Lodewijk van Gruuthuze (Molinet, 'Chroniques', I, 633). Op 26/3 bevond hij zich  
 te Brussel om er over de akte van eendrachtigheid te onderhandelen met de Drie  
 Leden (Molinet, 'Chroniques', I, 633). Eind april, begin mei nam hij intensief deel  
 aan de onderhandelingen bij de totstandkoming van de Vrede van Brugge, waarop  
 hij samen met Maximiliaan op 16/5 de eed aflegde (Molinet, 'Chroniques', II, 13).  
 Daarna vergezelde hij Filips van Kleef naar Gent, waar hij toen het huis van Ferry  
 de Clugny (bij de Jacobijnen) bewoonde (Diegerick, 'Correspondance', 218). Hij  
 was lid van de tweede regentschapsraad (zie bijvoorbeeld SAB: PO, 1231 en RAG: 
  RV, 7513, 5v, waarin hij als lid van de raad samen met Filips van Kleef de Raad van 
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 Vlaanderen hertekende). In juni en juli 1488 trad hij op als stadhouder van Filips  
 augustus 1489 ontving hij de helft van de 800 lb (er staat niet welke munteenheid  
 het betreft) uit de stadskas van Saint-Omer, 'que chacun an nous avons droit de 
 strijders van 33 man onder zijn hoede (SAG: 20, 6, 65v/67r). In deze functie, maar  
 prendre et avoir sur la dicte recepte de Saint-Omer (ADN: B 2139, nr. 69771). In  
 mei 1490 bepaalde Maximiliaan dat hij voortaan 800 lb van ongekende grootte zou  
 ontvangen op de recette van Saint-Omer, waarschijnlijk voor een militaire functie  
 die hij daar uitoefende (ADN: B 17755, 'Beveren'). In december 1490 voerde hij 
 stadhouder van Filips van Kleef, te Gent met een troepenmacht (SAG: 20, 6,  
 samen met de heer van Brederode een proces tegen Lodewijk van Gruuthuze, de 
 90r/93r). Op 9/6/1489 voerde hij een Gentse troepenmacht van 4000 strijders aan  
 heer van Vuerhoute en Joost van Cruyningen over de erfenis van Wolfert van  
 Borssele (De Smidt & Strubbe, 'Chronologische lijsten', 236). Uit de staat van 
 (SAG: 20, 6, 146r). In juli 1489 bedelde hij, met succes, bij Maximiliaan om een  
 1490 maken we op dat hij een jaarlijks bedrag van 8000 lb par uit de 'recette  
 générale de Flandre' ontving (ARA: Rk. 997, 16r). In 1491 schonk de ontvanger-
 1706, 26r-v). Op hetzelfde moment versterkte hij echter Geraardsbergen samen met  
 generaal van alle financiën 8000 lb van 40 gr aan de stad Brugge die in de    
 regentschapsraad een voorgebod uit dat stelde dat niemand in Vlaanderen 'beesten'  
 mocht vangen, tenzij met toestemming van Filips van Beveren of Karel van  
 Massemen (SAG: 20, 7, 56v en 93, 26, 14v). In juli 1490 woonde hij een  
 vergadering van het Gulden Vlies bij te Bergen-op-Zoom (de Reiffenberg, 'Histoire', 
  174). Hij bemiddelde er tussen Maximiliaan en Engelbert van Nassau enerzijds en  
 Filips van Kleef anderzijds (zie ook Despars, 'Cronycke', IV, 474 en SAB: SR89,  
 138v). In 1491 stelde Maximiliaan hem aan tot admiraal van al zijn landen in plaats  
 van de opstandige edelman Filips van Kleef - hij vervulde deze functie tot zijn  
 dood (Degryse, 'De admiraals', 189 en Sicking, 'Zeemacht', 55). Hij onderhandelde  
 meermaals met Filips van Kleef in de jaren 1491-2 (zie oa ADN: B 18844, 29562-3). 
  In mei 1491 werd hij door het Gulden Vlies beschuldigd van medewerking aan de  
 Vlaamse Opstand toen Maximiliaan te Brugge opgesloten zat, maar hij werd van de  
 aanklacht ontlast (de Reiffenberg, 'Histoire', 195-6). De daaropvolgende dagen  
 verdedigde hij er Adolf van Kleef in zijn verdediging op diens aanklacht (Sterchi,  
 'Uber den Umgang', 531). Hij trok met een vloot tegen Sluis op in 1492, ook bij de  
 totstandkoming van de Vrede van Sluis was hij een belangrijke onderhandelaarj  
 (Cools, 'Mannen met macht', 169; Sicking, 'Zeemacht', 56 en Paviot, 'Philippe', 18).  
 Vooral vanaf juni 1492 werd hij daar militair actief als kapitein van Nassaus  
 troepen (SAB: SR91, 146v). Op 21/10/1492 dineerden de hertog van Saksen, de  
 prins van Chimay en de heer van Beveren met Filips van Kleef op het Brugse  
 schepenhuis, 'ter blijscepe ende blijdinghe van den payse' (SAB: SR92, 164v).  
 Daarna onderhandelde Filips meermaals met de hertog van Saksen over 'de welvaert  
 van den lande' (SAB: SR92, 150v). Hij maakte deel uit van de regentschapsraad van 
  Filips de Schone in 1493 (ADN: B 2147, nr. 70099). Hij was stadhouder van  
 Vlaanderen wanneer Engelbert van Nassau Nassau het land uit was (SAB: SR92,  
 171r). Op 20/8/1493 ratificeerde hij, als admiraal en gouverneur van Artesië, het  
 verdrag van Senlis (ADN: B 363, 16464(C), uitgegeven door Godefroy, 'Histoire',  
 653). In 1495 diende hij op de naleving van dit verdrag na te zien (ADN: B 364,  
 17819). En in 1496 maakte hij deel uit van de Grote Raad van Filips de Schone  
 (Cauchies, 'Croit Conseil', 394). 
Extra In januari 1476 had zijn vader voor hem een huwelijk met een onbekende gepland  
 (Paravicini, 'Invitations', 159). Op 22/12/1485 won hij samen met Catheline van  
 Gent, vrouw van Wacken, een proces tegen Daneel van Moerkerke, in verband met  
 het leen Zonnebeke, afhankelijk van de heerlijheid Beveren, voor de Raad van  
 Vlaanderen. Daneel had namelijk een poorter van deze heerlijkheid gevangen  
 genomen (RAG: RV, 692, 11). Hij woonde in 1486 Maximiliaans kroning bij te  
 Franfurt en hij was getuige van het huwelijk van Filips de Schone (Cools, 'Mannen  
 met macht', 169 en Cauchies, 'Philippe', 199). In 1492 procedeerde hij tegen de  
 hovelingen van Albrecht van Saksen (De Smidt & Strubbe, 'Chronologische lijsten', 436). 
 Bronnen Cools, 'Mannen met macht', 168-9.; J.-M. Cauchies, 'Philippe', in: R. de Smedt, 'Les  

chevaliers', 198-199; J.-M. Cauchies, 'Philippe de Bourgogne' en Kooperberg, 
‘Bourgondië’. 
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 Naam Bourleke, Willem de 

 Politieke carrière Ieper: schepen 84, 29/8/85, 91; hoofdman van de poorterie 86; tresorier 85, 88-91  
 (KB: M 103, II). 
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 Naam Bouverie, Jean de la 

 Titel Heer van Bierbeek en van Wiere 
 Licentiaat in de rechten  
 Ridder v1478 

 Naamgenoten Een 'seigneur de la Bouverie' was in dienst van de Franse koning in juli 1492 om te 
  onderhandelen met Maximiliaan (Molinet, 'Chroniques', II, 252). 

 Data ?-1493 (hij werd begraven in de kerk van de minderbroeders te Luik; de  
 Crombrugghe, 'Bouverie', 894). 

 Antecedenten fs Robert, ontvanger-generaal van Vlaanderen in 1459-64 (Kerckhoffs-de Hey, 'De  
 Grote Raad', 24). 

 Huwelijk x' X Mallet (fa Thomas); x² Elisabeth Colins, fa Andries, president van de Raad van  
 Vlaanderen (Cools, 'Mannen met macht', 173 en en Paravicini, 'Invitations', 121). 

 Politieke carrière Vorst: raadsheer in de Raad van Holland 63-67; procureur-generaal van de Grote  
 Raad 67-73; tweede president van het Parlement van Mechelen 73-77 (Cools);  
 raadslid-kamerheer van Maria sinds haar aantreden (zie bv SAG: 94, 708); hoofd  
 van de Grote Raad 26/3/77-81; kanselier van Brabant 81-83 (ADN: B 2121, 87r). 

 Taken-diensten Vorst: in 1478 maakte hij deel uit van de arbitragecommissie die in opdracht van  
 Maximiliaan onderzocht wie er de rechtmatige heer was van Artesië (RAG: V3, 243, 
  '1478'). In september 1480 nam hij deel aan een volgende onderhandelingsronde  

met de Franse koning te Lille en te Arras (ADN: B 343, 17734 en HHS, B PA, I, Konv 1, 
35r).  

 Bezit Als voorzitter van de Grote Raad ontving hij, sinds 26/3/1477 een jaargeld van  
 3000 francs van 32 gr (ADN: B 2118, 97r). Samen met andere dotaties ontving hij  
 in 1479 in totaal 3272 lb 6 s 6 d (ADN: B 2118, 97r). Voor de vele verliezen die hij 
  geleden had in de oorlog tegen de Fransen ontving hij in december 1479 600 lb  
 van 40 gr uit de geconfisqueerde goederen van de Fransen (ADN: B 2118, 315r). In  
 1481 ontving hij 2100 lb van 40 gr (ADN: B 2124, 75v). In september 1481 gaf  
 Maximiliaan hem 250 lb van 40 gr voor enkele diensten (ADN: B 2127, 253r). In  
 december 1482 kreeg hij, voor de onderhandelingen met de Fransen, een mantel ter  
 waarde van 176 lb van 40 gr (ADN: B 2127, 244v). 

 Rol in de opstand Maria van Bourgondië nam hem, als vertegenwoordiger van Artois, op in haar  
 eerste hofhouding in 1477 (ARA: MD 174, 32r en RAG: RV, 34323). Hij was een  
 concurrent van Jean Carondelet met wie hij verschillende van zijn juridische  
 functies afwisselde (zie Van Rompaey, 'De Grote Raad', 155). Hij volgde Hugonet  
 op in maart 1477 als hoofd van de Grote Raad omdat deze geen Nederlands sprak  
 (Cools, 'Mannen met macht', 173). Van dan af maakte hij deel uit van de raad van  
 Maria van Bourgondië (zie bijvoorbeeld SAB: PO, 1147). Hij was onderhandelaar  
 bij het verdrag van Atrecht in 1482 (Cauchies, 'Maximilien', 159). Medio maart  
 1488 vergaderde hij te Gent en erna te Mechelen met de statenvergadering over de  
 gevangenschap van de koning (Molinet, 'Chroniques', I, 633). 

 Bronnen Kerckhoffs-de Hey, 'De Grote Raad', 24-2, Cools, 'Mannen met macht', 173-4 en  
 Damen, 'De staat van dienst', 450; verouderde notitie bij de Crombrugghe, 'Bouverie'. 
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  Naam Boven, Jan van den 

 Politieke carrière Gent: keure februari77, 79, 94; stedekiezer 81; overdeken der wevers juni85-86  
 (bestand Gent) 

 Bezit Hij kocht verschillende goederen uit het geconfisqueerde bezit van Jan van Melle  
 (Blockmans, 'Peilingen', 255-7). Hij leverde veel laken in de stad in 1460, 1465-8,  
 1472 en 1479 (Hancké, 'Conflict', II, 27). Hij contribueerde in de oorlogsbelasting  
 van 1477 (met amper 6 gr - Hancké, 'Conflict', II, 27). 

 Verbanning In 1483 betaalde hij (of een naamgenoot?) 6 lb gr voor een gratie van ban die hij  
 van de stad ontvangen had (SAG: 400, 28, 203r). 
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 Naam Boxelaer, Pieter van 

 Politieke carrière Gent: keure 78 (bestand Gent); deken der tapijtwevers 67, 77 (SAG: 400, 26, 122v). 

 Beroep Tapijtwever (Hancké, 'Conflict', II, 26). 

 Bezit Volgens het 'conestable bouc' betaalde hij 300 gr belasting in 1492-4 (Hancké,  
 'Conflict', II, 27). 
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 Naam Braem, Lieven (1) 

 Naamgenoten Joos Braem werd onderbaljuw van de stad in juni 1485 (SAG: 400, 28, 432r). 

 Antecedenten fs Jan (bestand Gent) x Margriete van Gelder (De Herckenrode, 'Nobiliaire', I, 301). 

 Huwelijk x Catherine Fiaels (De Herckenrode, 'Nobiliaire', I, 301). 

 Nageslacht Pieter x Maria Laeps (De Herckenrode, 'Nobiliaire', I, 301). 

 Politieke carrière Gent: gedele 79; keure 82, november87 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: op 24/2/1488 reisde hij naar Brugge om er Maximiliaan te bewaken (SAG:  
 400, 29, 395r). 

 Bezit Hij woonde in de Kammerstraat, of is dit zijn naamgenoot (Hancké, 'Conflict', II, 28)? 
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 Naam Braem, Lieven (2) 

 Antecedenten fs Pieter (Hancké, 'Conflict', II, 28). 

 Politieke carrière Gent: gedele 71 (?); keure 88; deken der brouwers 81 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: hij inde als gedeputeerde van de Drie Leden de 'Brusselse bede' van februari  
 1489 (SAG: 20, 9, 2r). 

 Beroep Brouwer (Hancké, 'Conflict', II, 28). 

 Bezit Hij woonde in de Kammerstraat (of is dit zijn naamgenoot) (Hancké, 'Conflict', II,  
28)? Hij bezat een huis in de Molenaarstraat buiten de Zandpoort (Hancké, 'Conflict', II, 
28). 
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 Naam Brauwere, Jan de 

 Antecedenten fs Lanceloot (Hancké, 'Conflict', II, 28). 

 Politieke carrière Gent: keure 78, november87, 03 (bestand Gent) 

 Taken-diensten Gent: op 24/2/1488 reisde hij naar Brugge om er te onderhandelen met de andere  
 twee Leden (SAG: 400, 29, 395r). Eind maart vertrok hij opnieuw om er te  
 onderhandelen met de andere Leden (SAG: 400, 29, 397v). 

 Beroep Timmerman (Hancké, 'Conflict', II, 29). 

 Bezit Hij contribueerde met 72 gr in de oorlogsbelasting van 1477 (Hancké, 'Conflict', II, 
  29). Hij betaalde 720 gr volgens het 'conestable bouc' belasting in 1492-4  
 (Hancké, 'Conflict', II, 29). Hij had eigendom aan de Krommewal (Hancké, 'Conflict', 29). 
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 Naam Breydel, Adriaan 

 Data ?-27/04/1484 (begraven in de Walburgakerk; Vermeersch, 'Grafmonumenten', II,  
 309 en ARA: Rk. 17397, 2r). 

 Antecedenten fs Cornelis (zie diens fiche) x Margriete van Nieuwenhove fa Clais (ARA: Rk.  
 13796, 2v). 

 Huwelijk x Cornelia van den Raede (Gailliard, 'Bruges', III, 19). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 82; klerk van de stad 83 (SAB: SR83, 60v). 

 Taken-diensten -Brugge: in de periode van april 1482 tot aan zijn dood hield hij een  
 oorlogsrekening bij voor de stad (SAB: SR81, 178r; SR83, 46v). In 1483-4 was hij 
  rekenmeester bij de werken aan de kastelen te Sluis (ADN: B 17745, 'l'Ecluse.  
 Châteaux'). 
 -Vorst: hij inde vanaf april 1483 de domeinontvansten van Sluis (ADN: B 33, 83v)  

en in 1483-84 de Vlaamse oorlogsbeden in het Brugse kwartier (RAG: RV, 34315, 52r en 
ADN: B 17745, 'De Keyt'). 

 Beroep Vleeshouwer (SAB: RW: hij was vinder van dat ambacht in 1475 en 1481). 

 Leenbezit In 1482 of 1483 kocht hij een rente van 5 lb par op de Grote Brief van Jan  
 Metteneye (ARA: Rk. 13796, 2v), die na zijn dood geërfd werd door zijn broer  
 Ghislain (ARA: Rk. 17397, 2r). 

 Rol in de opstand In november 1485 stelde Maximiliaan een onderzoek in naar zijn activiteiten als  
 inner van de beden in het Brugse kwartier (ADN: B 17745, 'De Keyt'). 

 Extra Op 20/9/1482 nam Michiel van Theimseke ontslag als schepen om, na het  
 overlijden van zijn vrouw, priester te worden. Hij werd vervangen door raadslid  
 Cornelis Breydel, die op zijn beurt vervangen werd door Adriaan Breydel (SAB: RW).  
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 Naam Breydel, Arnoud 

 Data ?-04/1489 (Despars, 'Cronycke', IV, 433 en SAB: SR88, 158v). 

 Antecedenten fs Jan x' Maria Baert; x² Martine van Varsenare (SAB: PR85, 23r en Gailliard,  
 'Bruges', III, 13). 

 Politieke carrière -vorst: baljuw van het Houtsche 85-88 (ADN: B 4123, 80r; RAB: BVR, 224, 143v  
 en Gachard, 'Inventaire', II, 393). 
 -Brugge: raadslid 87 (SAB: RW). 

 Beroep Vleeshouwer (SAB: RW: hij was vinder van dat ambacht in 1480, 1486). 

 Cultureel veld Hij werd in 1487 lid van de Sint-Sebastiaansgilde (Godar, 'Histoire', 124). Hij was 
  forestier van de Witte Beer in 1487 (Van den Abeele, 'De Witte Beer', 139). 

 Rol in de opstand Hij werd in februari 1488 gevangen gezet door de Brugse opstandelingen maar hij  
 wist in mei te ontkomen (Despars, 'Cronycke', IV, 400). Hij werd begin 1489 in  
 Hulst gevangen genomen en geëxecuteerd op de Brugse Burg (Despars, 'Cronycke', 433). 

 Extra Op 14/1/1488 gaven de Brugse schepenen het bevel om Arnoud Breydel gevangen  
 te nemen omdat hij al viermaal een dagvaart naast zich neer had gelegd (SAB:  
 CSK87, 79r). 
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 Naam Breydel, Cornelis 

 Data 01/10/1423 ('Mémoires de Jean de Dadizeele', 152) - 23/01/1487 (hij werd  
 begraven in de Walburgakerk; Vermeersch, 'Grafmonumenten', II, 333; Gailliard,  
 'Bruges', III, 18 en ARA: Rk. 17404, 1r). 

 Antecedenten fs Jacob x Catherine van der Beurse (SAB: PR85, 98r en Gailliard, 'Bruges', III, 18).  
 Jacob had Barbara x ridder Diederik van Halewijn, Jacob, Cornelis, Jan en Kateline  
 als kinderen ('Mémoires de Jean de Dadizeele', 151-2). 

 Huwelijk x Margriete van Nieuwenhove, fa Clais x Agneta Metteneye (SAB: PR85, 98r en  
 Gailliard, 'Bruges', III, 18). 

 Nageslacht Hij had een zoon Cornelis, Ghislain (zie diens fiche), Nicolaas (kannunik te Sint- 
 Donaas) en Adriaan x Cornelia van den Raede (ARA: Rk. 13796, 2v), en dochters  
 Margriete x Lopez de la Garda, Isabelle x Jacob Gheerolf, Catherine x' Martin van  
 den Houte, x² Frans van Pamele (Gailliard, 'Bruges', III, 18). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 58, 60, 78, 82; schepen 61, 64, 66, 75, 80, 82; raadslid 84*;  
 thesaurier 68, 72; deken der vleeshouwers 79, 83 (SAB: RW). 

 Taken-diensten -vorst: hij was commissaris van de wetsvernieuwing van het Brugse Vrije in 1484  
 (RAB: BVR, 222, 7r). 
 -Brugge: in oktober 1479 werd hij door de negen leden belast met een onderzoek  
 naar de kwaliteit van het in de stad gebrouwen bier (SAB: CA, 14, 309r). 

 Beroep Beenhouwer (SAB: RW). 

 Sociaal kapitaal In juli 1475 stond hij samen met Jacob Metteneye borg voor Jan van Nieuwenhove  
 fs Clais (SAB: MC75, 4r). In maart 1485 was hij samen met Jan Dhondts fs Pieter  
 voogd over de kinderen van Guillaume Hautain (SAB: SR84, 113r). Gillis van den  
 Damme was diens 'scadebeletter' in 1486-7 (SAB: SR86, 44r). In 1485 was hij  
 samen met Jan Dhondt voogd van de kinderen van Guillaume Haultain (SAB:  
 Adornes, 712, 36v). Hij was voogd van de kinderen van Arnoud Adornes nadat  
 diens vrouw Agnete van Nieuwenhove, fa Clais, in 1485 gestorven was (SAB:  
 WRSJan, 6, 46v). Op 31/3/1486 maakte hij zijn vrouw, Jan van Overbeke, Michiel  
 de Vroede, Gillis de Ruedic, Roeland Breydel, Pieter Taye, Willem Schoutharinc,  
 Loy Diericx, Wilem van den Voorde, Gillis van den Damme, Jan van der Schelde,  
 Lauwers van Bassevelde, Gheleyn Breydel, Pieter van der Muelene en meester  
 Lodewijk Hauweel machtig over zich (SAB: PR85, 98r). 

 Leenbezit Bij zijn dood liet hij zijn zoon Cornelis een rente van 55 s 4 d par na op een leen te  
 Adegem (ARA: Rk. 17404, 4r en RAB: BB, 64, 261v). 

 Bezit Hij leende 4 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het Sint- 
 Janszestendeel (SAB: SR80, 189r). In februari 1484 was hij Jan de Coppelare 25 lb  
 gr schuldig (naar SAB: KV, 828bis, 21). Hij kocht een rentebrief van 6 lb gr op de  
 drie steden van het graafschap Vlaanderen in april 1485 (SAB: OR, 4, 148r). 

 Rol in de opstand Op 26/3/1477 diende hij in opdracht van Maria van Bourgondië verantwoording af 
  te leggen in het Brugse Steen aan het Brugse gemeen voor zijn vroegere  
 bestuurlijke taken in de stad (Despars, 'Cronycke', IV, 126-7). Hij diende 190 lb gr  
 aan de stad terug te betalen in 1477 (SAB: SR76, 34v). In 1478 eiste hij deze terug  
 en 'bij hooftmannen ende dekenen deser stede' kreeg hij deze terug 'uter name ende  
 over den ghemeenen buuc ende lechame van der zelver stede' (SAB: SR77, 153r). In  
 december 1479 diende hij samen met Willem Moreel en Jan de Taye voor de Grote  
 Raad te verschijnen in de rechtszaak tussen de stad en de graaf van Sint-Pol (SAB:  
 SR79, 68r). Daarin werd hij samen met enkele schepenen, persoonlijk  
 verantwoordelijk gesteld voor het juridische conflict met de graaf van Sint-Pol, die  
 tol wou eisen van 'ghecochte poorters' (ARA: GR, 796, 210v-212v). Hij werd  
 daarvoor in december 1480, samen met Willem Moreel, Jan de Taye, Rijkaert  
 Macharis 'et autres leurs consors' op 19/12/1480 veroordeeld tot een symbolische  
 knieval en een boete van 1350 lb van 40 gr, 'pour certains excez et abuz par eulx  
 commis', maar Maximiliaan schold hen deze boete kwijt (ARA: Rk. 21442, 2v/10v).  
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 In 1488 begeleidde hij (of een naamgenoot?) burgemeester Joost de Deckere op zijn 
  terugreis van Gent naar Brugge; maar beiden werden gevangen genomen. Cornelis 
 verbleef 15 maanden te Mechelen en ontving hiervoor achteraf 50 lb gr ter  
 compensatie uit de Brugse stadskas (SAB: SR88, 166v). 

 Extra Op 20/09/1482 nam Michiel van Theimseke ontslag als schepen om, na het  
 overlijden van zijn vrouw, priester te worden. Hij werd vervangen door Cornelis  
 Breydel, die op zijn beurt vervangen werd door Adriaan Breydel (SAB: RW). 
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 Naam Breydel, Ghislain 

 Data ?-05/05/1513 (hij werd begraven in de Walburgakerk; Gailliard, 'Bruges', III, 20  
 en Vermeersch, 'Grafmonumenten', II, 163). 

 Antecedenten fs Cornelis x Margriete van Nieuwenhove (ARA: Rk. 17397, 2r). 

 Huwelijk x Anna de Wilde, fa Michiel (Gailliard, 'Bruges', III, 20). 

 Nageslacht Jan x' Jooszine Cortsack, x² Petronella Drost (Gailliard, 'Bruges', III, 21). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 88 (SAB: RW). 

 Beroep Vleeshouwer (SAB: RW: hij was vinder van dat ambacht in 1485). 

 Leenbezit Bij de dood van zijn broer Adriaan in 1484 erfde hij 5 lb par op de brieven van  
 Roye en na de dood van zijn vader in 1487 erfde hij een rente van 55 s 4 d par op  
 een leen te Adegem (ARA: Rk. 17397, 2r en 17404, 4r). 
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 Naam Breydel, Jan 

 Data 29/09/1421 ('Mémoires de Jean de Dadizeele', 151) - 05/03/1484 (hij werd  
 begraven bij de Minderbroeders; Despars, 'Cronycke', IV, 238 en Vermeersch,  
 'Grafmonumenten', II, 311). 

 Antecedenten fs Jacob x' Johanna van Schathille; x² Catherine van der Beurse, met kinderen Jan,  
 Barbara x Diederik van Halewyn, Catherine x Jan van Dadizeele, Cornelis (zie diens 
  fiche) en Jacob x Clara Ghiselin (Gailliard, 'Bruges', III, 8 en 'Mémoires de Jean de  
 Dadizeele', 151-2). 

 Huwelijk x Maria Baert, fa Jacob x Martine van Varsenare (Gailliard, 'Bruges', III, 12). 

 Nageslacht Arnoud (zie diens fiche), Agnes (religieuze in de Potterie), Johanna x Karel Pattyn,  
 Thobias en Arnould (Gailliard, 'Bruges', III, 12-3). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 45, 47, 57, 68*, 71*, 76; schepen 61 (SAB: RW). 

 Taken-diensten -Vorst: hij stelde kwitanties op voor de rentes op het grutegeld te Brugge in 1479  
 (ADN: B 4120, 72r). 
 -Brugge: hij voerde Brugse troepen aan eind jaren 1470, bijvoorbeeld in mei 1478  
 te Sint-Winoksbergen, waar hij samen met Jan van Nieuwenhove fs. Clais en Jan  
 van Gruuthuze opereerde (SAB: SR77, 53v). Hij was samen met Antonis Labe  
 Brugs toponderhandelaar met de Fransen in 1482 (waarvoor hij 36 lb gr ontving,  
 zie SAB: SR81, 176r). 

 Sociaal kapitaal Gillis van den Damme was diens 'scadebeletter' in 1477-82 (SAB: SR76, 39r etc.). 

 Cultureel veld Hij was hoofdman van de gilde van de Sint-Sebastiaanskapel bij de  
 Minderbroeders (Despars, 'Cronycke', IV, 238). 

 Leenbezit Hij verkocht in 1482 of 1483 een leen in Sint-Pieters bij Brugge aan Lyon van der  
 Dut voor 21 lb gr (ARA: Rk. 13710, 73v) en in 1483 een leen in Leffinghe aan Jan  
 Lampaert voor 22 lb gr (ARA: Rk. 13710, 83r). In 1483 of het jaar nadien verkocht  
 hij een leen van 7 gemeten te Sint-Pieters aan Yeronimus Lauwerein (RAB: BB, 64,  
 150v en ARA: Rk. 17397, 2r). In 1484 of 1485 verkocht hij een leen in Leffinghe  
 van 10 gemeten aan Jan van Riebeke (ARA: Rk. 17398, 2r en RAB: BB, 64, 172v). 

 Bezit Voor zijn kapiteinsfunctie in 1477 eiste hij een loon van 136 lb 12 s gr , maar na  
 protest van de stad en arbitrage van 'goede mannen' ontving hij maar 67 lb gr (SAB: 
  SR76, 142r; 77, 35r). 

 Rol in de opstand Op 13/2/1477 werd meester Jan Roegiers naar Gent gezonden bij Maria ‘omme van  
 haer te vercrighene dat Jan Breydel ghestelt zoude zijn capitein ende hooft van  
 deser stede die daer toe bij den ghemeenen buke van deser stede ghecoren was’  
 (SAB: SR76, 50r). Hij bedaarde samen met Lodewijk van Gruuthuze, diens zoon en  
 Anselmus Adornes op 23/2/1477 het gemeen (Despars, 'Cronycke', IV, 123). In  
 maart 1477 opereerde hij als stedehouder van kapitein Lodewijk van Gruuthuze  
 toen deze afwezig was (SAB: SR76, 127r). Het is dus niet onmiddellijk duidelijk of 
  Brugge twee kapiteins telde of of Gruuthuze en Breydel elkaar aflosten. Hoe dan  
 ook, Breydel kreeg in augustus 1477 het loon van 76 dagen als kapitein uitbetaald  
 (SAB: SR76, 141v). Hij voerde erna een proces over zijn loon van kapitein en werd 
  maar gedeeltelijk in het gelijk gesteld (SAB: SR76, 142r). Hij (of betreft het een  
 naamgenoot?) diende samen met Jacob van de Vagheviere 230 lb gr aan de stad  
 terug te betalen in 1477, maar ze staan niet ingeschreven (SAB: SR76, 34v). Ook in  
 1478 treedt hij nog op als vervanger van de kapitein indien deze afwezig was  
 (SAB: SR77, 160v). Hij werd in februari 1484 'zeer scherpelick gheexamineert' (en  
 erna onthoofd) omdat hij in februari 1482 Maximiliaan en zijn troepen in de stad  
 zou binnen gelaten hebben (Despars, 'Cronycke', IV, 237). 
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 Naam Brievere, Anceel de 

 Politieke carrière Ieper: raad 70-74, 15/2/75-26/2/77, 82; hoofdman van de poorterie 85; schepen 88  
 (KB: M 103, II). 
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 Naam Brievere, Andries de 

 Politieke carrière Ieper: raad 71-73, 15/2/75-26/2/77; schepen 74 (KB: M 103, II). 
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 Naam Brievere, Joos de 

 Politieke carrière Ieper: raad 74, 15/2/75-26/2/77, 78, 84; schepen 72, 1/3/77, 79, 81, 83, 87;  
 hoofdman van de Besant 28/1/88-na 95; tresorier 15/2/75-26/2/77, 80 (KB: M 103, II). 

 Rol in de opstand Op 29/4/1477 werd hij te Ieper gevangen gezet 'by laste van der vorseide  
 ghemeene' (Diegerick, 'Episode', 446). Op 31/7 werd hij vrijgelaten en veroordeeld 
  tot 20 lb boete (ibidem, 462). Hij kocht het hoofdmanschap van de Besant voor het  
 leven op 28/1/1488, nadat zijn voorganger Jan de Wale twaalf dagen eerder zijn  
 ontslag had aangeboden (KB, M 103, II). Zie ook KB, M 107, I: tussen folio’s 116  
 en 117 vinden we een middeleeuws briefje met korte annotatie: 'den 17de dach van  
 laumaent anno 87, so resignerde [sic] Jan de Wale tofficie vanden hooftmansceipe  
 zijn recht behoudende'. Het vervolgt: 'up den 28° dach van lauwe anno 87 bleef  
 ende betaelde Joos de Brievere tofficie vanden hoofmanscepe van den Besante…'. 
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 Naam Brievere, Joris de 

 Naamgenoten Er waren ongetwijfeld twee naamgenoten, met name ene Joris fs Jacob en Joris fs  
 Joris (zie KB, M 103, II). Joris de Brievere fs Jacob kocht in januari 1482 een rente  
 van 3 lb gr voor 45 lb gr op de stad Brugge (SAB: TR, rentebrief van Joris de  
 Brievere) en nog eens een rente samen met Pauwels Buedin als voogden over de  
 kinderen van Pauwels van Passendale x Kateline de Brievere van 3 lb gr op de stad  
 Brugge in maart 1482 (SAB: TR, rentebrief van Kateline de Brievere). 

 Politieke carrière Ieper: schepen 71, 15/2/75-26/2/77, 78, 80, 82, 84, 89, 91, 93, 95; raad 72-74,  
 1/3/77, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 92, 94; hoofdman van de poorterye 71, 73;  
 tresorier 81-82, 85-87 (KB: M 103, II). 

 Rol in de opstand Op 29/4/1477 werd hij te Ieper gevangen genomen 'by laste vander vorseide  
 ghemeene'. Op 4/8/1477 kwam hij weer vrij, maar hij werd veroordeeld tot een  
 boete van 500 lb (Diegerick, 'Episode', 446 en 462). Hij was Iepers afgevaardigde  
 op 19/1/1488 in de spoedvergadering te Gent (Despars, 'Cronycke', IV, 311). 
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 Naam Brouckaert, Jan 

 Politieke carrière Gent: keure 84, 88 (bestand Gent). 

 Bezit Volgens het 'conestable bouc' droeg hij 240 gr bij aan de belasting in 1492-4  
 (Hancké, 'Conflict', II, 29). 

 Verbanning 20/7/1485, voor vijftig jaar uit het graafschap Vlaanderen, door Gent, omdat hij het  
 in de revolte van juli 1485 tegen Maximiliaan opgenomen had (SAG: 212, 1, 78v).   
 27/1/1486, voor vijftig jaar uit het graafschap omdat hij (samen met de moeder van  
 Adriaan Vilain en anderen) een aanslag zou beraamd hebben op de wethouders in  

de stad (SAG: 212, 1, 84r). In 1486 betaalde hij 6 lb gr aan de stad voor de gratie (SAG: 
400, 29, 144r). 
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 Naam Brouckaert, Lieven 

 Politieke carrière Gent: gedele 83 (bestand Gent). 

 Bezit Hij betaalde 30 gr oorlogsbelasting in 1477 (Overschelde) (Hancké, 'Conflict', II,  
 29). Hij kocht een erfrente op het graafschap Vlaanderen van 2 lb gr voor 24 lb gr in 
  juni 1488 (ADN: B 2137, nr. 69603). 

 Verbanning 27/1/1486, voor vijftig jaar uit het graafschap omdat hij (samen met de moeder van  
 Adriaan Vilain en anderen) een aanslag zou beraamd hebben op de wethouders in  
 de stad (SAG: 212, 1, 84r). Hij betaalde in 1486 2 lb gr aan de stad voor gratie van  
 ban die hij ontvangen had (SAG: 400, 29, 12r). 
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 Naam Broucke, Gillis van der 

 Data ?-18/06/1492 (Molinet, 'Chroniques', II, 255). 

 Politieke carrière Gent: herekiezer 79, 91 (bestand Gent) 

 Beroep Volder (Molinet, 'Chroniques', II, 255). 

 Bezit Hij betaalde 23 gr oorlogsbelasting in 1477 (Overschelde) (Hancké, 'Conflict', II, 30). 

 Rol in de opstand Na de revolte van Mathijs Pehaert in juni 1485 werd hij gevangen gezet en buiten  
 de Vrede van Brugge van juli 1485 gesloten (Dagboek van Gent, II, 261-2 en  
 Despars, 'Cronycke', IV, 262). Kort erna werd hij door de baljuw ondervraagd  
 (ARA: Rk. 14118, 55r) en erna verbannen (SAG: 93, 7, 43v). Hij werd te Gent  
 gevangen genomen op 27/7/1492 (De Doppere, 'Chronique', 33) en erna onthoofd,  
 als medestander van de gebroeders van Coppenhole (Molinet, 'Chroniques', II, 255). 

 Verbanning 1485: door Gent (SAG: 93, 7, 43v). 
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 Naam Broucke, Jan van den 

 Titel Meester 

 Naamgenoten Een Jan van den Broucke was deken van de Brugse timmerlieden in 1478 (SAB:  
 SR77, 61r). Hij werd in mei 1479 door de negen leden belast met een onderzoek  
 naar bebouwing op Brugse oevers (SAB: CA, 14, 305r). 

 Politieke carrière Vorst: raadsheer in de Raad van Vlaanderen 17/5/82-28/11/84 (KB: Ms 20642,  
 169r-170v en Karagiannis). 

 Taken-diensten Vorst: hij was wetsvernieuwingscommissaris te Gent in 1475 (Karagiannis, 'De  
 functionarissen', 76). 

 Rol in de opstand Meester Jan van den Broucke werd na de revolte van Mathijs Pehaert in juni 85  
 gevangen genomen (Despars, 'Cronycke', IV, 259). Hij zou samen met Remeeus  
 Hubert, Meeukin Bollaert en Arnout de Clerck een complot gesloten hebben om in  
 het voorjaar van 1492 de stad over te leveren aan Engelbrecht van Nassau; hetgeen  
 uitmondde in de terechtstelling van de gebroeders van Coppenhole in juni 1492;  
 maar hij werd toen zelf gevangen genomen (Despars, 'Cronycke', IV, 519-20). 

 Verbanning 20/7/1485, voor vijftig jaar uit het graafschap Vlaanderen, door Gent, omdat hij het  
 in de revolte van juli 1485 tegen Maximiliaan opgenomen had (SAG: 212, 1, 78v). 

 Bronnen Karagiannis, 'De functionarissen', 76. 
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 Naam Brouckere, Jacob de 

 Naamgenoten Een Brugs naamgenoot leende 2 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner  
 van het Sint-Jacobszestendeel (SAB: SR80, 198v). 

 Politieke carrière Ieper: raad 74, 22/5/77, 92, 93, 95; schepen 70, 73, 78, 80, 83, 94; hoofdman  
 vulderie 15/2/75-1/3/77; hoofdman van de draperie 87; hoofdman van de poorterie  
 89, 91; tresorier 91-93, 95 (KB: M 103, II). 
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 Naam Brouckere, Mattheeus de 

 Antecedenten fs Jan (meermaals Brugs schepen) x Kateline van der Banc, fa Simon (RAB: BB, 64,  
 179v en ARA: Rk. 17400, 3v; bevestigd door Gailliard, 'Bruges', I, 405: hij had  
 Luc en Leonard als broers). 

 Politieke carrière Brugge: schepen 82, juni85, jan90, 92, 97, 99; raadslid 76, 02, 05; hoofdman sint- 
 jans april82 (RAB: RW); sluismeester van de Blankenbergse watering 97-03  
 (databank Soens). 

 Taken-diensten Brugge: in juli 1483 diende hij in opdracht van de stad Engelse en Franse  
 kooplieden te berechten die de privileges van de stapel hadden overtreden (SAB:  
 SR82, 167v). In november 1485 reisde hij naar de Grote Raad te Mechelen in  
 verband met juridische problemen (SAB: SR85, 128v). Op 13/2/1490 maakte hij  
 deel uit van de Brugse delegatie die te Damme met de hertog van Saksen over de  
 'welvaert' van de stad onderhandelde (SAB: SR89, 132r). Begin april 1490 reisde  
 hij naar Mechelen om te onderhandelen met Albrecht Saksen (SAB: SR89, 135r) en  
 met Filips van Kleef te Sluis (136v). 

 Beroep Hij was bestuurslid van het medeambacht in 1490 (Blockmans, 'De belastingbetalers', 224). 

 Sociaal kapitaal In februari 1482 en maart 1485 was hij samen met Boudin Petyt voogd van de  
 kinderen van Jan van der Banc (SAB: SR81, 143r en SR84, 113v). Lodewijk van  
 der Perboome stond borg voor zijn vrijlating uit het Brugse schepenhuis op  
 20/3/1488 (SAB: CSK87, 92v). Samen met Willem Gryspere, Simon en Ghislain  
 van der Banc, Antoon Utenhove, Jan Losschaert en Gaspard Kinrue behoorde hij  
 tot de vrienden en magen van Simon Kinrue in mei 1491 (SAB: PO, 1242). Samen  

met Gheerwijn Firmijn was hij voogd van de kinderen van Jan van der Banc in januari 
1493 (SAB: PR92, 48v). 

 Cultureel veld Hij was lid van de Brugse Witte Beer (Van den Abeele, 'De Witte Beer', 142). 

 Leenbezit Bij de dood van zijn vader in 1485 erfde hij een leen van 32 gemeten in Leffinghe  
 (ARA: Rk. 17400, 3v en RAB: BB, 64, 171r) en één van 31 gemeten in Hettelgem  
 (RAB: BB, 64, 215r). Na de dood van zijn moeder erfde hij 28 lb 13 s 8 d par rente  
 op gronden in Mannekensvere (RAB: BB, 64, 179v). 

 Bezit Sinds 1453 ontving hij een jaarlijkse rente van 24 lb par op de stad Nieuwpoort  
 (ADN: B 5392, 27v). Hij leende 8 lb gr aan de stad in mei 1480 als bewoner van  
 het Sint-Janszestendeel en 'als hebbende de weduwe Jans Vos' (SAB: SR80, 188v).  
 Enkel in eigen naam leende hij 4 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner  
 van het Caermerszestendeel (SAB: SR80, 204v). Hij kocht een rentebrief van 3 lb gr 
  op de drie steden van het graafschap Vlaanderen in april 1485 (SAB: OR, 4, 106r).  
 In januari 1486 ontving hij samen met Jacob van Riebeke een lijfrente van Barbara  
 de Hond op Saint-Omer (SAB: PR85, 75v). Hij leende 1 lb gr aan de stad in juni  
 1487 (SAB: SR86, 189r). Eind 1488 ontving hij 4 lb 10 s gr uit de Gentse  
 oorlogskas omwille van achterstallige betalingen uit de periode van oktober 1485  
 tot april 1486, verschenen van de 3 lb gr rente die zijn vader op de Drie Leden  
 kocht in 1485 (SAG: 20, 6, 129r). In september 1490 leende hij 50 lb gr aan de stad 
  Brugge (SAB: SR90, 22v). Hij leende 2160 gr aan de stad Brugge in juli 1488 en  
 1080 gr in oktober en 1000 gr in december 1490, als bewoner van het Sint- 
 Jakobszestendeel (Blockmans, 'De belastingsbetalers', 224). 

 Rol in de opstand Hij vluchtte in april 1490 uit Brugge naar Damme waar de hertog van Saksen  
 verbleef (Despars, 'Cronycke', IV, 452). 

 Extra Over hem bleef een gedichtje bewaard: "Ons medegheselle Matheus de Brouckere 
 als sluusmeester een van den principale, traech int labuer, maer ghij zijt gheen zouckere, 

ons medeghezelle Matheeus de Brouckere, om raed, avijs thebbene vint men gheen 
cloukere, maer ghij en comt niet gheerne in Plasschendale, ons medegheselle Matheeus de 
Brouckere, als sluusmeester een van den principale" (RAB, Blankenbergse Watering 334, 
rk 1498-99, achterzijde  schutblad). 
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 Naam Bruaen, Christoffel van 

 Beroep Scheemaker (Despars, 'Cronycke', IV, 489). 

 Rol in de opstand Hij werd buiten de Vrede van Damme van 6/12/1490 gesloten; zijn zonen hadden  
 nochtans kort daarvoor voor vrede gepleit (Despars, 'Cronycke', IV, 486 en 489). 
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 Naam Bruel, Jan de 

 Rol in de opstand Als Gents gedeputeerde werd hij feestelijk onthaald in Brugge op 10/2/1488  
 (Despars, 'Cronycke', IV, 337). 
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 Naam Brugghe, Antoon van der 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 86 (SAB: RW). 

 Beroep 'Brouwer in den Hane' (Blockmans, 'De belastingbetalers', 224). 

 Bezit Hij leende 480 gr aan de stad Brugge in juli 1488 en 360 gr in oktober en 1000 gr  
 in december 1490, als bewoner van het Sint-Janszestendeel (Blockmans, 'De  
 belastingsbetalers', 224). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 905

 Naam Brugghe, Jan van der (1) 

 Politieke carrière Gent: gedele 91, 94 (bestand Gent). 

 Bezit Hij woonde te Sint-Baafs en hij pachtte het huisgeld in de ramen in 1475 (Hancké,  
 'Conflict', II, 30). Hij contribueerde 45 gr in krijgsdiensten voor de stad (Hancké,  
 'Conflict', II, 30). In de verplichte lening van 1492 betaalde hij 120 gr en volgens  
 het conestable bouc (buiten de Dendermondse poort) 240 gr als belasting (Hancké,  
 'Conflict', II, 30). Een Jan van der Brugghe alias 'prince' huurde een toren staande  
 op de veste bij de Waalpoort in 1489 (SAG: 400, 30, 127r). 
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 Naam Brugghe, Jan van der (2) 

 Data ?-29/02/1488 (Despars, 'Cronycke', IV, 367). 

 Taken-diensten Vorst: hij was ontvanger (in regie) van de brief van de Mardijk 1487 (databank 
domeinbeheer). 

 Bezit Hij leende 2 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 185r). 

 Rol in de opstand Hij werd eind februari 1488 te Brugge gevangen genomen en op 29/2/1488 door de 
  opstandelingen onthoofd (Despars, 'Cronycke', IV, 350 en 367). 
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 Naam Brugghe, Joos van der 

 Rol in de opstand Als Gents afgevaardigde werd hij feestelijk onthaald in Brugge op 10/2/1488  
 (Despars, 'Cronycke', IV, 337). 
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 Naam Brugghe, Klaas van der 

 Politieke carrière Gent: gedele 86, 10; keure 94, 02, 05; herekiezer 96, 00, 04; stedekiezer 07;  
 overdeken der neringen 01-02, 08-09 (bestand Gent); secretaris van gedele juli85;  
 ontvanger 87; gezworene der brouwers in 78 (zie Schoups, 'Een aanzet', 57), 83;  
 deken der brouwers 84, 86, 98 (Hancké, 'Conflict', II, 30). 

 Bezit Hij bezat de brouwerij 'Het Hoefijzer' in de Drabstraat (Derycke, 'De Sint- 
 Michielswijk', 222). Hij kocht kandelaars uit het geconfisqueerde bezit van Jan van 
  Melle (Blockmans, 'Peilingen', 257). Hij contribueerde 40 gr in de belasting in  
 1492-4 (Hancké, 'Conflict', II, 30). 

 Verbanning 25/6/1491, voor vijftig jaar uit Vlaanderen samen met talrijke kompanen, 'omme dat  
 zij niet achtende de voorgheboden … daerbij expresselic gheseit was dat alle  
 deghene absenteerde hemlieden in justicien voughen zouden', daarna waren ze  
 gedagvaard en doken ze nog niet op (SAG: 212, 1, 102v). 
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 Naam Brulinc, Marc 

 Naamgenoten Daneel Brulinc was in 1467 klerk van Lodewijk van Gruuthuze (Paravicini,  
 'Invitations', 120). 

 Huwelijk x Agnes Dumolin, weduwe van Jan l'Hermite (SAB: PR85, 91r). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 89 (SAB: RW). 

 Bezit Hij kocht een rentebrief van 2 lb gr op de drie steden van het graafschap Vlaanderen 
  in april 1485 (SAB: OR, 4, 113r). In februari 1486 maakte hij een lijfrente van 17  
 gulden op de stad Ath over aan Cornelis Mielins en Matheeus van der Haghe, als  
 voogden van zijn stiefbastaardzoon Simonet l'Hermite (SAB: PR85, 91r). Hij  
 leende 960 gr aan de stad Brugge in mei en 1440 gr in juli 1488 en 1080 gr in  
 oktober en 8000 gr in december 1490, als bewoner van het Karmerszestendeel  
 (Blockmans, 'De belastingsbetalers', 224). In oktober 1492 verplichtte hij Geraard  
 de Wymes een huis te verkopen om zijn schulden aan Marc te betalen (SAB: HG, I,  
 117r). 
 Rol in de opstand In 1478 veroordeelde de Brugse baljuw hem tot een boete van 10 lb par (ARA: Rk.  
 13781, 12r). 
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 Naam Brumeu, Guy de 

 Titel Heer van Humbercourt 
 Ridder (v1452) 

 Data ca. 1434-03/04/1477 (Gent, begraven in de kathedraal van Atrecht, Paravicini,  
 'Guy', 490). 

 Antecedenten fs Jan II, heer van Humbrecourt (raadsheer van Filips de Goede) en Marie de Mailly- 
 Mailly (stiefzuster van Jan II, zie Stinissen, 'De heren', 41 en Paravicini, 'Guy', 654- 
 655). 

 Huwelijk x Antoinette van Rambures (in 1463), fa Jacques van Rambures en Maria van Sint- 
 Winoksbergen. Ze werd op 13/12/1477 door Vilain van Rasseghem geschaakt (zie  
 diens fiche). 

 Nageslacht Hij had vijf volwassen kinderen: Adriaan, die sinds 1483 aan het Franse hof  
 vertoefde en later raad- en kamerheer van Louis XII en Frans was; Eustache,  
 kamerheer van Filips de Schone en Karel V; Adrienne (huwde Jean III de Glymes in  
 1487, zie Cools, 'Mannen met macht', 219); Lamberte (huwde Ferry de Croÿ); Guye  

(huwde Jean du Bos in 1497, die eerst Louise de Crèvecoeur gehuwd was, zie Paravicini, 
'Guy', 515). 

 Politieke carrière Vorst: baljuw van Aalst en Grammont 61-68; luitenant-generaal in Luik en Namen  
 66-77; souverein-baljuw van Namen 70-77 (zie ook Baurin, 'Les gouverneurs', 80); 
  gouverneur van Overmaas 68-73 … (van 1473-1477 beheerde Brumeu het zuiden  
 van de Nederlanden; hij was er de machtigste man na de hertog, De Win, 'Brumeu', 179). 

 Taken-diensten Vorst: hij was, zonder overdrijven, één van de architecten van het beleid van Karel  
 de Stoute (zie de biografie van Paravicini). Brumeu stond onder andere persoonlijk  
 in voor de verovering en bestraffing van Luik in 1465-68. Hij had voornamelijk  
 een militaire carrière en dus was hij een leidsman bij Karels veldtochten. Als  
 heerser over de Zuidelijke Nederlanden was hij daarvoor uitstekend geplaatst. Zijn  
 laatste taak voor het Bourgondische hof was de onderhandeling met de Franse  
 koning februari 1477. Bij zijn terugkomst werd hij opgepakt.  
 Kleinere taken: meermaals wetscommissaris, bijvoorbeeld te Ieper in 1475-77 (KB,  
 M 103, II), te Gent (databank Gent), ontvanger van de erfelijke rente van de  
 Posteerne te Gent 1470-75 (databank domeinbeheer), etc. 

 Sociaal kapitaal Hij was één van de raadsheren van de minderjarige Karel de Stoute, en hij zou  
 vooral vanaf diens troonsbestijging een grote rol spelen (Paravicini, 'Acquérir',  
 365, 379). Vanaf 1444 tot 1466 werd hij opgevoed met Karel de Stoute, waarvan hij 
  kamerheer werd in 1462. Maar hij had ook vijanden: de Luikse prinsbisschop  
 Louis de Bourbon, Evrard en Willem van der Marck, Pieter van Luxemburg en zelfs  
 Adolf van Kleef (Stinissen, 'De heren', 53; Boone, 'La justice', 53 en Paravicini,  
 'Guy', 480-485). Jan III de Baenst verving hem als commissaris voor de Brugse  
 wetsvernieuwing in 1472-6 (Buylaert, 'Crisis', I, 36). Ook na diens dood bleef zijn  
 netwerk in stand (zie Prevenier, 'Geforceerde huwelijken', 302). Op 6/6/1484 werd  
 Adolf van Kleef voogd over zijn kinderen (Gachard, 'Les archives', 307). 

 Cultureel veld Zijn devies was: 'Non force'. Hij werd ridder van het Gulden Vlies in mei 1473, een  
 eer die werd aangevuld met meerdere honorifieke functies (zoals paltsgraaf van het  
 Duitse rijk; zie de opsomming bij De Win, 'Brumeu') 

 Leenbezit Hij bezat Moyenneville (dat hij ontvangen had bij zijn huwelijk), het graafschap  
 Megen (gekocht in 1469), Wezemaal (gekocht in 1472), Westerlo en Herselt  
 (gekregen van Karel de Stoute in 1472 - hij werd in het bezit bevestigd door Maria  
 in mei 1477, zie ADN: B 17725, 'Humbercourt'), Peer (gekocht in 1473, zie  
 Stinissen, 'De heren', 43-46). Na diens dood keerden de goederen terug naar de  
 kinderen, behalve Peer en een aantal te Luik geconfisqueerde goederen die aan Raas 
  van Heers en Willem van der Marck toekwamen (Stinissen, 'De heren', 54). Zijn  
 vrouw ontving van de hertog de 'gaigerie' van de heerlijkheden van Perlecques en  
 Bello, nadat Philippe de Croÿ deze aan de aartshertog had teruggeschonken;  
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 Antoinette betaalde hiervoor 30000 francs van 32 gr (ADN: B 2121, 50v en B  
 1610, 283v). Na vele geschillen kwam Westerlo in 1488 in handen van Jean de  
 Merode (Paravicini, 'Guy', 501). 
 
 Bezit Paravicini schatte zijn persoonlijk inkomen op zijn hoogtepunt op 23000 pond.  
 Hij bewoonde o.a. een hotel in Brugge en het hotel 'Posteerne' in Gent (Paravicini,  
 'Guy de Brumeu', 459). 
 
Rol in de opstand Hij oefende samen met Hugonet de facto het beleid van Karel de Stoute uit in de  
 Nederlanden toen die in de laatste jaren van zijn leven in het buitenland vertoefde  
 (Paravicini, 'Guy de Brumeu', 479). Hij bereikte Gent vanuit Maastricht op  
 5/2/1477, om kort daarop naar Frankrijk in een hertogelijk gezantschap te reizen,  
 samen met Guillaume Hugonet, Lodewijk van Gruuthuze en Wolfert Van Borssele.  
 Hij maakte deel uit van een tweede gezantschap dat van 28/2 tot 13/3 met de  
 Fransen onderhandelde te Arras. De dag erna werd hij gevangen gezet in het  
 Gravensteen, samen met Guillaume de Clugny toen ze zich te Rooiegem verschanst  
 hadden. De Gentenaars verplichtten Maria van Bourgondië op 28/3 een  
 onderzoekscommissie van acht edellieden, schepenen en overdekens van Gent  
 samen te stellen onder leiding van Evrard van der Marck. Hij had bovendien vele  
 vijanden bij het hertogelijke hof: Adolf van Kleef, de hertog van Kleef, Pieter van  
 Luxemburg en vooral de Luikenaar Louis de Bourbon (Paravicini, 'Guy de  
 Brumeu', 480-5). Brumeu bekende de beschuldigingen onder tortuur en hij werd  
 veroordeeld. Op 31/3 richtte Maria nog een smeekbede aan het Gentse volk en ze  
 hoopte dat zijn goederen onaangetast zouden blijven, de Franse koning bevestigde 
  dit (Paravicini, 'Guy de Brumeu', 489). Zijn nageslacht kwam willens nillens in het 
  oppositionele kamp van Maximiliaan terecht: zijn weduwe werd geschaakt door  
 Adriaan Vilain van Raveschoot, zijn dochter huwde de zoon van Philippe de  
 Crèvecoeur die samen met een andere zoon van Guy tegen Maximiliaan vocht te  
 Saint-Omer (hij, Adriaan, de voornaamste erfgenaam, vertoefde sinds 1483  
 bovendien aan het hof van Karel VIII) (Paravicini, 'Guy', 516). 

 Extra Zijn echtgenote lag in maart 1479 in proces voor de Grote Raad tegen de markies  
 van Baden die het hotel 'De Posteerne' in Gent van Maximiliaan in bezit gekregen  
 had, maar waar zij, volgens haar, recht op had. Ondertussen had ze het wel al  
 verkocht aan de dame van Doulxlieu (ADN: B 17728, 'Humbercourt'). 

 Bronnen Gebaseerd op Paravicini, 'Guy', tenzij anders aangegeven. Korte samenvatting door 
  De Win in de Smedt, 'Les chevaliers', 177-179 en in NBW. Verouderde notitie bij  
 de Saint-Genois, 'Brimeu'. Aanvullende info bij Stinissen, 'De heren'. 
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 Naam Brune, Jacob de 

 Titel Meester 

 Data ?-29/06/1491 (onthoofd volgens het Dagboek van Gent, II, 267). 

 Politieke carrière Gent: gedele 56; stedekiezer 89 (bestand Gent); gezworene van het ambacht der  
 houtbrekers 84 

 Beroep Houtbreker (Hancké, 'Conflict', II, 31). 

 Bezit Hij woonde in 1477 in de Abeelstraat en hij betaalde 20 gr in de oorlogsbelasting  
 van 1477 (Hancké, 'Conflict', II, 31). 

 Rol in de opstand In 1477 diende hij 720 gr pensioenen terug te betalen (Hancké, 'Conflict', II, 31). 

 Verbanning 6/4/1490, voor vijftig jaar uit Vlaanderen, 'omme dat hij hem vervoordert heeft vele  
 ende diverssche woorden te stroyene onder tvolc omme tweedracht ende commotie  
 te makene binnen dezer stede contrarie den paeyse' (SAG: 212, 1, 95r). 
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 Naam Brune, Jan de 

 Nageslacht Een Jan de Brune had Frans (x Anna van der Zijpe) als zoon (bij Clara de Pape);  
 deze was secretaris van de Gentse keure in 1513-22 en erna advocaat-fiscaal in de  
 Raad van Vlaanderen tot 1547 (Van Peteghem, 'De Raad', 324). 

 Politieke carrière Gent: keure 91, 06; stedekiezer 00; ontvanger 94; deken der smeden 00 (bestand Gent). 

 Beroep Smid (Hancké, 'Conflict', II, 31). 

 Bezit Hij woonde aan de Waalpoort (Hancké, 'Conflict', II, 31). In de verplichte lening  
 van 1492 betaalde 120 gr die werden terugbetaald, toen opperkoninkstavel  
 (Hancké, 'Conflict', II, 31). 

 Rol in de opstand Hij diende 1920 gr pensioenen terug te betalen in 1477 (Hancké, 'Conflict', II, 31). 

 Verbanning 27/1/1486, voor vijftig jaar uit het graafschap omdat hij (samen met de moeder van  
 Adriaan Vilain en anderen) een aanslag zou beraamd hebben op de wethouders in  
 de stad (SAG: 212, 1, 84r). In 1486 betaalde hij 5 lb gr voor de gratie van ban die  
 hij van de stad Gent ontvangen had (SAG: 400, 29, 143r). 
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 Naam Brune, Joos de 

 Politieke carrière Gent: gedele 81; keure 83; ontvanger 84 (bestand Gent) 

 Bezit Hij leverde voor 270 gr laken aan de stad in 1483 (Hancké, 'Conflict', II, 32). Als  
 raadslid van de stad ontving hij een weekloon van 4 s gr (SAG: 20, 6, 14v). Hij  
 betaalde 80 gr in de verplichte lening van 1492 die later werden terugbetaald en  
 volgens het 'conestable bouc' 480 gr (Hancké, 'Conflict', II, 32). 

 Rol in de opstand Hij was 'raadslid' van de stad Gent van 23/11/1487 tot 19/1/1488 (SAG: 20, 6, 14r). 

 Verbanning 20/7/1485, voor vijftig jaar uit het graafschap Vlaanderen, door Gent, omdat hij het  
 in de revolte van juli 1485 tegen Maximiliaan opgenomen had (SAG: 212, 1, 78v).  
 In maart 1487 ontving hij hiervoor gratie van Maximiliaan (ADN: B 1703, 179v). 
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 Naam Brune, Maarten de 

 Data ?-27/07/1477 (SAB: RW). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid april77 (SAB: RW). 

 Extra Hij overleed in functie en werd vervangen door Jan Crabbe (SAB: RW). 
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 Naam Brune, Tristam de 

 Politieke carrière Brugge: schepen 83; raadslid dec90; deken der cordewaniers 82, 94 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: in oktober 1479 werd hij door de negen leden belast met een onderzoek  
 naar de kwaliteit van het in de stad gebrouwen bier (SAB: CA, 14, 309r). Hij  
 maakte deel uit van de commissie die de Brugse financiën diende te saneren in maart  
 1494 (SAB: CA, 12, 102r). 

 Beroep Cordewanier (SAB: RW: hij was vinder van dat ambacht in 1478 en 1480). 

 Bezit Hij leende 1 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 197v). Hij leende 800 gr in 
  december 1490, als bewoner van het Sint-Niklaaszestendeel (Blockmans, 'De  
 belastingsbetalers', 225). 
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 Naam Bruneel, Pieter 

 Politieke carrière Gent: secretaris van de keure 90 (bestand Gent) 

 Rol in de opstand Als Gents gedeputeerde werd hij feestelijk onthaald in Brugge op 10/2/1488  
 (Despars, 'Cronycke', IV, 337). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 918

 Naam Bruwaen, Jan van 

 Antecedenten fs Jan (bestand Gent) 

 Politieke carrière Gent: gedele juni85, 07; keure 92, 01; herekiezer 86 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: in de verplichte lening van 1492 was hij ontvanger (Hancké, 'Conflict', II, 32). 

 Confiscatie 1488-9: 1440 gr voor een pacht in Lovendegem en 564 gr voor een pacht te Heerne  
 (Hancké, 'Conflict', II, 32). 
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 Naam Buc, Jan de 

 Politieke carrière Gent: overdeken der neringen 5/9-4/11/87 (SAG: 400, 29, 289v). 

 Rol in de opstand Hij volgde Mathijs Pehaert op als overdeken der neringen op het ongewone  
 tijdstip van 5/9/1487 (SAG: 400, 29, 289v). Maar op de verwisseling van de wet  
 op 5/11/1487 werd hij reeds vervangen door Pieter Ghyselins (353r). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 920

 Naam Bueckele, Antoon 

 Politieke carrière Brugge: raadslid juni85; deken der huidevetters 86 (SAB: RW). 

 Beroep Huidevetter (SAB: RW: hij was vinder van dat ambacht in 1470, 72, 74, 76, 81 en 88). 
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 Naam Bueckele, Jan de 

 Politieke carrière Gent: gedele 80, 92; keure juli85, 95; gezworene van de weverij 98; deken der  
 volders 81 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: in de verplichte lening van 1492 was hij ontvanger (Hancké, 'Conflict', II, 33). 

 Beroep Wever (bestand Gent). 

 Bezit Hij leverde laken aan de stad in 1472, 1483 en 1492 (Hancké, 'Conflict', II, 33). 

 Rol in de opstand Hij werd door baljuw Jacques de Gouy in 1481/3 veroordeeld omdat hij de  
 voorgeboden van de stad m.b.t. het graan overtreden had (Hancké, 'Conflict', II, 33). 
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 Naam Buedin, Pauwels 

 Politieke carrière Ieper: schepen 85; hoofdman van de draperie 84; hoofdman van de poorterie 93-95  
 (KB: M 103, II). 
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 Naam Buedin, Pieter 

 Politieke carrière Ieper: schepen 22/5/77, 83 (KB: M 103, II). 
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 Naam Buendere, Jan van der 

 Data ?-03/1483. Volgens het Dagboek van Gent (II, 258) en Molinet (I, 414) stierf hij op 
  19/3; tijdens het auweet. In de stadsrekening wordt hij echter al begraven op 12/3  
 (SAG: 400, 28, 130r). 

 Nageslacht hij had een zoon Klaas (Dagboek van Gent, II, 256). 

 Politieke carrière Gent: gedele februari77; keure 78; stedekiezer 80, 82; overdeken der neringen 78- 
 12/3/83; deken der tijkwevers 78 (bestand Gent en de Gentse stadsrekeningen). 

 Taken-diensten Gent: in juni 1477 reisde hij naar Antwerpen om Maria van Bourgondië te  
 overtuigen Gent aan te doen (SAG: 400, 25, 147v en 150v: hij begeleidde haar ook 
  op de reis naar Dendermonde). In januari 1481 maakte hij deel uit van een delegatie 
  naar Maximiliaan te Brugge om over 'voordeele van den lande' te onderhandelen  

 Beroep Tijkwever (Hancké, 'Conflict', II, 34). 

 Rol in de opstand Tegen de privileges in werd hij na een eerste ambtstermijn van overdeken (1478- 
 79) herverkozen in 1480 (SAG: 400, 27, 239r). Samen met Jan van Coppenhole en  
 Willem Rijm werd hij in 1481 door Jacob van Wijmeersch, Jan de Vechtere en  
 Zegher de Mey aangeklaagd voor makelaardij waarna Adriaan Vilain van  
 Rasseghem, Jan van Dadizeele en Joos van Wijchuis samen met de schepenen de  
 drie aanklagers openbaar veroordeelden (SAG: 93, 3, 77v; Memorieboek, 325-6 en  
 gedeeltelijk foute informatie in het Dagboek van Gent, II, 256-7). Hij wordt voor de 
  derde maal als overdeken verkozen op 15/814/82 (SAG: 400, 28, 127r). Na zijn  
 dood werd hij op 20/3/1483 als overdeken vervangen door Jan van den Abeele  
 (130r). 
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 Naam Buendere, Martin van den 

 Data ca. 1450 -? (RAG: RV, 34315, 138r). 

 Politieke carrière Gent: secretaris van gedele 80-84, 89-95; secretaris van de keure november87-88;  
 gedele 09; stedekiezer 81, 83; gezworene van het ambacht der tijkwevers 79  
 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: samen met de Brugse leden onderhandelde hij in april 1484 met de Brugse  
 natiën (SAG: 400, 28, 320r). In de verplichte lening van 1492 was hij ontvanger  
 (Hancké, 'Conflict', II, 35). 

 Beroep Tijkwever (Hancké, 'Conflict', II, 35). 

 Verbanning In 1487 betaalde hij 2 lb gr aan de stad omwille van de gratie van ban die hij  
 ontvangen had (SAG: 400, 29, 261v). 
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 Naam Buerstin, Joris 

 Politieke carrière Ieper: schepen 83, 85 (KB: M 103, II). 
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 Naam Buisson, Jacob du 

 Politieke carrière Gent: gedele 92; ontvanger-boekhouder 94 (bestand Gent). 

 Taken-diensten -Vorst: in februari 1477 werd hij door Maria van Bourgondië aangesteld om de  
 schulden die de Vlaamse steden hadden aan wijlen algemeen ontvanger Christoffel  
 Buridaen te innen (SAB: SR76, 24v). 
 -Gent: in de verplichte lening van 1492 was hij ontvanger in de  
 opperkoninkstavelrij van Jacob Rotaert en Eloy Claeiszoone (Hancké, 'Conflict', II, 60). 

 Beroep 

 Sociaal kapitaal Jacotin du Buisson was een klerk van Christoffel Buridaen (ADN: B 2112, nr.  
 68114 en ARA: Rk. 13709, 64r: schulden van Buridaen worden aan hem terugbetaald). 
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 Naam Bul, Jacob de 

 Naamgenoten Was hij familie van meester Pieter de Bul, die geconfisqueerd werd in 1488-9  
 (Hancké, 'Conflict', II, 34)? 

 Politieke carrière Gent: gedele 76; herekiezer 97 (bestand Gent). 

 Verbanning 3/12/1485, voor vijftig jaar uit Vlaanderen door Gent, omdat hij, tegen zijn rechten  
 in, Gentse poorters had laten arresteren (SAG: 212, 1, 81v). 
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 Naam Bullinck, Jan 

 Beroep Smid (Despars, 'Cronycke', IV, 489 en SAB: RW: hij was vinder van dat ambacht in  
 1477 en in juni 1485). 

 Rol in de opstand Hij werd buiten de Vrede van Damme van 6/12/1490 gesloten (Despars, 'Cronycke', 
  IV, 489). 
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 Naam Bultinc, Pieter 

 Huwelijk x Kateline van Riebeke, fa Godevaart (Martens, 'De opdrachtgevers', 18 en SAB:  
 SR80, 152v). 

 Nageslacht Adriaan (Martens, 'De opdrachtgevers', 18). 

 Politieke carrière Brugge: schepen april77, 78, 80, 93 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: in juli 1482 en juli 1488 was hij 'steenwaerdere' van Brugge (SAB: SR82,  
 39v en CSK87, 126r). 

 Beroep Huidevetter en koopman (Martens, 'De opdrachtgevers', 17). 

 Cultureel veld In 1480 schonk hij het doek 'De zeven vreugden van Maria' (waarop hij zelf  
 afgebeeld staat) van Hans Memling aan de huidevettersgilde, waarvoor hij ook een  
 missenreeks in de huidevetterskapel in de OLV-kerk te Brugge startte (Martens, 'De 
  opdrachtgevers', 18 en Gailliard, 'Inscriptions', II, 334). 

 Bezit In de lening van juni 1478 droeg hij 5 lb gr bij aan de Brugse stadskas (SAB:  
 SR80, 48r). Hij leende 3 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het  
 Sint-Janszestendeel (SAB: SR80, 190r). Een naamgenoot leende 20 s gr aan de stad  
 Brugge in mei 1480 als bewoner van het OLV-zestendeel (SAB: SR80, 196r). Pieter 
  Bultinc 'de steenwaerdere' huurde vanaf juli 1482 een kelder naast een huis aan 'ter 
  steeghere' (SAB: SR82, 39v; SR83, 43v). Pieter Bultinc, droogscheerder, leende 1  
 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 193v). Hij leende 720 gr aan de stad  
 Brugge in oktober 1490, als bewoner van het OLV-zestendeel (Blockmans, 'De  
 belastingsbetalers', 226). 
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 Naam Bungueteur, Colard le 

 Naamgenoten Marc le Bungueteur was muntmeester van Brugge in 1474-80 (ARA: Rk. 18110-15  
 en ADN: B 17726, 'Monnaies de Flandre') en deze deed een 'exploit' op de stad  
 Brugge in september 1478 (SAB: SR78, 62r). Op 3/12/1479 kreeg Marc in een  
 rechtszaak voor de Grote Raad tegen de 'monnoyers de notre monnoie de Flandres'  
 ongelijk (SAB: PO, 1171; ADN: B 17731, 'Bruges. Monnaie'; B 17732, 'Le  
 Buigneteur'; B17734, 'Bruges. Monnaie') omdat hij premies van de arbeiders niet  
 zou hebben uitbetaald (ARA: GR 795, 27v). 
 Clays de Bungueteur was door Maria van Bourgondië in haar hofhouding  
 opgenomen in maart 1477 (RAG: RV, 34323). 
 Nicolas de Bungueteur, zoon van Marc (ADN: B 33, 64r) was muntmeester van  
 Brugge en Gent in 1480-84 (ARA: Rk. 18116/18197) en in 1489 (ADN: B 33,  
 189r). In december 1480 en  juli 1482 legde hij de eed af als muntmeester van  
 Vlaanderen (ADN: B 33, 64r en B 17741, 'Minorité de Philippe le Beau'). In juli  
 1489 trad hij op als algemeen muntmeester van Vlaanderen, althans in dat deel dat  
 de regentschapsraad onder controle hadden (ARA: Rk. 18200, 2v). 

 Antecedenten fs Marc met dochter Kateline x Andrien du Vuellaume (SAB: KV, 828bis, 268). 

 Politieke carrière -Brugge: gecommitteerde feb88 (SAB: RW). 
 -vorst: muntmeester van Vlaanderen 12/80-84 (ADN: B 2124, 42v en ARA: Rk.  
 18197, 2r), november 87-89 (SAG: 400, 29, 323r en ARA: Rk. 21859, 2r). 

 Taken-diensten Gent: eind april 1490 werd hij te Gent ontboden door de Drie Leden van  
 Vlaanderen 'omme met hem te communiquierne zekere zaken den lande angaende',  
 ongetwijfeld i.v.m. de devaluatie van de munt (SAG: 400, 30, 262v). In april 1492  
 werd hij door de stad gelastigd om koren te kopen en verkopen (SAG: 147bis, 1, 3r). 

 Sociaal kapitaal Willem Schoutharinck en Mathieu de Tilly waren voogden van zijn vaders  
 kinderen in augustus 1487 (SAB: KV, 828bis, 268). 

 Leenbezit In 1484 kocht hij het leen 'tHof ten Broucke' in Lovendegem van Jan Reverdey  
 voor 135 lb gr (ARA: Rk. 14160, 37v). 

 Bezit Hij leende 6 lb gr aan de stad in mei 1480 als bewoner van het Sint-Janszestendeel  
 (SAB: SR80, 189r). Hij leende aan de stad Brugge 720 gr in oktober en 8000 gr in  
 december 1490, als bewoner van het Sint-Donaaszestendeel (Blockmans, 'De  
 belastingsbetalers', 220). 

 Rol in de opstand In december 1480 had hij de functie van muntmeester gepacht 'van elken maerc  
 zelvers ter munte commende zeven groten ende zes miten', maar dit reglement werd  
 in juli 84 door de Drie Leden aangepast: hij mocht voortaan niet meer rekenen dan  
 3 groten en 6 miten (ADN: B 33, 97v). In juli en augustus 1486 vroeg de  
 rekenkamer hem tot tweemaal toe om dringend zijn rekening te komen presenteren  

uit de periode toen hij muntmeester van Vlaanderen was (ADN: B 17749, 'Monnaie de 
Flandre’) 

 Verbanning 13/8/1485, voor vijftig jaar uit Vlaanderen, 'omme zekere injurieuse woorden bij  
 hem ghesproken in cleenicheden van onsen gheduchten heere den ertshertoghe van  
 Oestrike' (SAG: 212, 1, 79v). In maart 1487 verkreeg hij gratie van ban van  
 Maximiliaan (ADN: B 1703, 184r). 

 Extra Hij werd in februari 1488 als 'ghecommitteerde' vervangen door Jacob Despaers  
 (SAB: RW). Op 21/3/1481 werd hij als muntmeester, samen met collega Marc le  
 Bungueteur, door de schepenbank van Brugge veroordeeld tot 1000 lb van 40 gr  
 boete, 'pour certains mesuz par eulx perpetrez et commis pour avoir envoyé aucun  
 bullion en la monnoye de Utrecht et en avoir fait forgier florins d'Utrecht' (ADN: B 
 2124, 42v). Marc diende in 1480 al een boete van 100 lb gr te betalen aan de stad  
 Brugge ten gevolge van een 'submissie ghewijst ter camere' of ter vierschare (SAB:  
 SR80, 35v). In november 1487 werd hij kwijtgescholden van een eis van een  
 wisselaar die 12 lb gr  van hem eiste. De stad besliste zelf te betalen (SAB: CSK87,  
 39v-40r). In 1489 diende hij nog een achterstallige boete van 60 lb par voor fraude  
 aan de Raad van Vlaanderen te betalen (ARA: Rk. 21859, 2r). 
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 Naam Burch, Willem van der 

 Politieke carrière Gent: keure november87 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: hij maakte deel uit van de Gentse commissie die in februari 1488 de Brugse  
 schepenbank vernieuwde (SAB: SRfeb88, 142v). 

 Beroep Wijnschroder (Hancké, 'Conflict', II, 34). 

 Rol in de opstand Als Gents gedeputeerde werd hij feestelijk onthaald in Brugge op 10/2/1488  
 (Despars, 'Cronycke', IV, 337). 
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 Naam Buridaen, Christoffel 

 Data ?-25/05/1477 (hij werd begraven in de Gentse Augustijnerkerk; Despodt, 'Dat du  
 best', III, 2.3/006). 

 Antecedenten fs Jacob (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 900). 

 Huwelijk x Philippote de Maech, fa Laureins (zie Boone, 'Maech'). 

 Nageslacht Filips x Jacqueline Pascharis (met dochter Jooszine die Jan van Overbeke huwde -  
 zie diens fiche); Philippote x Jacob Hueribloc (fs Jacob fs Pieter); Jan, Jacqueline en  
 Louise (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 900). 

 Politieke carrière Vorst: algemeen ontvanger van Vlaanderen 6/8/62-31/12/76; baljuw van Male  
 24/6/70-24/6/76; raadsheer-commissaris in de Raad van Vlaanderen 74-27/3/77  
 (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 903). 

 Taken-diensten Vorst: hij was ontvanger van de renten te Damme in 1457-62, 1468-76 en te Sijsele  
 in 1453-62 (databank domeinbeheer). Hij was commissaris voor de  
 wetsvernieuwing te Gent in 1475 (SAG: 400, 24, 355r). 

 Sociaal kapitaal Hij was voogd van de wezen van Laureins de Maech, zijn voormalig broodheer  
 (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 900). Ywein van Vaernewijck en Jan van  
 Boeyeghem waren voogd over zijn kinderen en kochten in die hoedanigheid een  
 erfrente van 8 lb op de inkomsten van de stad Brugge in juni 1479 (ADN: B 4122,  
 76r en SAB: SR78, 150v). 

 Cultureel veld In 1472 stelde Pieter Bladelin hem samen met Donaas de Moor, Guilbert de Ruple  
 en Joost van Halewijn aan tot gouverneur en administrateur van het Sint- 
 Janshospitaal in Middelburg (ADN: B 17743, 'Middelbourg'). Hij was lid van de  
 Gentse Sint-Jorisgilde (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 902). 

 Leenbezit In 1467 verleende Filips de Goede een bedijkingsoctrooi aan Christoffel Buridaen,  
 Clais van Nieuwenhove, Ghijsbrecht Hysson en Willem Haultain in Boekhoute  
 (Gottschalk, 'Historische Geografie', I, 84). Hij had een leen van de heer van Poeke, 
  gehouden van het kasteel van Kortrijk, gelegen in Wingene met 7lb 17s  
 jaaropbrengst en een achterleen van Jan van Overbeke in Astene; met jaaropbrengst 
  11s en 2d par. In 1473 hield hij een tiende in Astene in achterleen van Lieven van  
 Leyns, van het burggraafschap van Gent (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 902). 

 Bezit Hij kocht een rente van de stad Gent in 1472 (Boone, 'Plus deuil', 19). Hij kocht in 
  1475-6 een lijfrente van 2 lb 10 s gr op de inkomsten van de stad Gent (SAG: 400,  
 31, 270v). In 1492 werd de opbrengst van een rente van zijn weduwe op de Brugse  
 stadskas uit de periode 1490-91 geconfisqueerd ten belope van 6 lb gr (SAB:  
 SR91, 37v). 

 Rol in de opstand In de periode 1471-5 diende hij, in opdracht van de hertog, samen met Jan de Witte  
 goederen van de partijgangers in Vlaanderen van de Fransen te confisqueren (ARA,  
 Rk. 19718). 

 Bronnen Dumolyn, 'Het hogere personeel', 900-4. 
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 Naam Busche, Maarten van den 

 Naamgenoten Was hij dezelfde persoon als 'Maarten Busken'? 

 Politieke carrière Vrije: schepen 69-76 (71*, 76*) (lijsten Vrije). 
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 Naam Busken, Maarten 

 Naamgenoten Was hij dezelfde persoon als 'Maarten van den Bussche'? 

 Rol in de opstand Hij werd buiten de Vrede van Damme van 6/12/1490 gesloten (Despars, 'Cronycke', 
  IV, 489). 
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 Naam Cabelliau, Jan 

 Antecedenten fs Jacob (KB, M 102, II). 

 Politieke carrière Ieper: schepen 22/5/77, 86 (KB: M 103, II). 

 Taken-diensten Vorst: hij was wetscommissaris te Ieper 1/3/77 (KB, M 103, II). 
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 Naam Caboot, Joost 

 Data ?-18/12/1490 (Despars, 'Cronycke', IV, 492). 

 Politieke carrière Brugge: schepen feb88, 89 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: in juli 1490 was hij vertegenwoordiger van de negen leden in de Brugse  
 delegatie die in Brussel de revaluatie van de munt met Engelbert van Nassau  
 besprak (SAB: SR89, 145r). 

 Beroep Makelaar (Despars, 'Cronycke', IV, 342). 

 Bezit Hij leende 2 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het  
 Caermerszestendeel (SAB: SR80, 205v). Hij leende 30 s gr aan de stad in juni 1487  
 (SAB: SR86, 202v). 

 Rol in de opstand In augustus 1490 maakte hij deel uit van de nieuwe 'gouvernemente' van Brugge  
 (Despars, 'Cronycke', IV, 463). Hij werd buiten de vrede van Damme gesloten en  
 kort erna onthoofd (Despars, 'Cronycke', IV, 492 en ARA: Rk. 13782, 16v). 
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 Naam Caluwe, Simon 

 Politieke carrière Gent: keure 91; stedekiezer 88; deken van de schipmakers 89 (bestand Gent). 

 Beroep Schipmaker (bestand Gent). 
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 Naam Cameren, Willem van der 

 Titel Ridder  
 Schildknaap (bij zijn dood; Despodt, 'Dat du best', III, 1.4/019). 

 Naamgenoten Hendrik van der Cameren betaalde 19 lb gr restitutie in 1477 (Hancké, 'Conflict', II,  

 Data ?-01/07/1495 (Despodt, 'Dat du best', III, 1.4/019: hij werd begraven in de Gentse  
 Sint-Jacobskerk). 

 Antecedenten fs Willem (Despodt, 'Dat du best', III, 1.4/019). 

 Huwelijk x Catheline Onredene, fa Raas (Despodt, 'Dat du best', III, 1.4/019). 

 Politieke carrière -Gent: gedele 50, 62*, 66*; keure 53, 57, 70, februari77, 87, 90*; herekiezer 78,  
 juni85 (bestand Gent). 
 -Vorst: rekwestmeester in de Raad van Vlaanderen 23/5/88-eind 89 (RAG: RV,  
 7513, 5r). 

 Taken-diensten Gent: in juni en juli 1477 begeleidde hij Margaretha van York op haar reis door  
 Vlaanderen (SAG: 400, 25, 151v/152r). In oktober 1487 reisde hij naar  
 Dendermonde om samen met Filips van Kleef en Filips van Beveren te  
 onderhandelen over de terugkeer van de neven Adriaan Vilain naar de stad (29,  

277r). Op 4/2/1488 maakte hij deel uit van de Gentse delegatie die naar Brugge reisde 
(433r). 

 Sociaal kapitaal Hij was de erfgenaam van Daneel Onredene (RAG: RV, 2418, 60r). 

 Bezit Simoen van der Cameren kocht tapijten uit het geconfisqueerde bezit van Jan van  
 Melle (Blockmans, 'Peilingen', 256). In 1492 werd de opbrengst van een rente op  
 de Brugse stadskas (die Willem eertijds gekocht had) uit de periode 1486-91  
 geconfisqueerd ten belope van 48 lb gr (SAB: SR91, 38r). Bij de verplichte lening  
 van 1492 draagt hij 2400 gr bij; ze worden later terugbetaald en volgens het  
 'conestable bouc' (buiten sintjorispoort) betaalde hij 744 gr belastingen in 1492-4  
 (Hancké, 'Conflict', II, 37). 

 Rol in de opstand Hij betaalde 4080 gr restitutie van pensioenen in 1477 (Hancké, 'Conflict', II, 36).  
 Als Gents gedeputeerde werd hij feestelijk onthaald in Brugge op 10/2/1488  
 (Despars, 'Cronycke', IV, 337). Op 23/5/1488 werd hij door de regentschapsraad  
 benoemd tot rekwestmeester in de Raad van Vlaanderen (RAG: RV, 7513, 5r). 
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 Naam Camerling, Mattheeus 

 Politieke carrière Brugge: schepen 86; raadslid 92 (SAB: RW). 

 Sociaal kapitaal Victor van Praet stond borg voor zijn vrijlating uit het Brugse schepenhuis op  
 20/3/1488 (SAB: CSK87, 92r). 
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 Naam Caneel, Jacob 

 Antecedenten fs Nikolaas (SAB: RW). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 92 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: hij inde de Brugse assizen op de vis in 1492 (SAB: SR92, 23v). Hij maakte 
  deel uit van de commissie die de Brugse financiën diende te saneren in maart 1494  
 (SAB: CA, 12, 102r). 

 Bezit Hij leende 2 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het Sint- 
 Donaaszestendeel (SAB: SR80, 192r). Jacob Caneele fs Clais leende 30 s gr aan de  
 stad in juni 1487 (SAB: SR86, 200v). 

 Rol in de opstand In de periode 1482-3 werd hij door schout Maarten Lem veroordeeld tot een boete  
 van 36 lb par omdat hij de rechtsgang in de stad belemmerd had (ARA: Rk 13781, 41v). 
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 Naam Caneel, Jan 

 Naamgenoten Was hij dezelfde als het Brugse raadslid in 1457 (magistraatsvernieuwing  
 Brugge)? 

Adam Caneel was samen met Thomas Houtmaerct tresorier bij de dichting van het Zwarte 
Gat (SAB: SR85, 199v).  

 Data ?-1493 (ARA: Rk. 17411, 1r). 

 Antecedenten Jan Caneel had Jacob en Klaas als broers (naar SAB: KV, 828bis, 20). 

 Huwelijk x Anthonine (SAB: SR76, 5r). 

 Politieke carrière -Vorst: baljuw van Male 22/3/78-22/3/81 (ADN: B 4121, 38v). 
 -Brugge: klerk van wezen 65-76, juli85-92 (SAB: SR76, 43r; SR85, 53v etc.). 

 Taken-diensten Vorst: hij was ontvanger van de Grote Brief (van de kasselrij van Brugge, in regie)  
 in 1481-93, van de brieven van de Camere van Brugge (in regie) 1471-87, van de  
 leenverheffingsgelden van Brugge en het Vrije (in regie) in 1467-84, van het  
 grutegeld van Blankenberge (in pacht) in 1478-81, van dat van Brugge (in pacht)  
 in 1477-80 en van de Warande te Male (in pacht) in 1478-81 (databank  
 domeinbeheer). Op 3/1/1480 stelde Maximiliaan hem aan als ontvanger van de  
 Grote brief en de kleinere brieven rond Brugge (ADN: B 1610, 276r). 

 Sociaal kapitaal Hij was samen met Staessin van de Woestijne en Jan Coolbrant borg over Jacob  
 Coolbrant toen deze op 26/3/1488 vrijgelaten werd uit het Brugse schepenhuis  
 (SAB: CSK87, 94v). 

 Cultureel veld Hij was lid van de Brugse Witte Beer (Van den Abeele, 'De Witte Beer', 142). 

 Leenbezit In 1473/4 kocht hij lenen te Oostkerke en te Oedelem van Jacob Martin (ARA: Rk.  
 13787, 3r-v). In 1478/9 kocht hij een leen, afhankelijk van de Burg van Brugge, te  
 Schoondijke van Jacob van Nieukerke voor 4 lb gr (ARA: Rk. 13709, 80r) én een  
 rente van 4 lb 11 s 8 d par op de Grote Brief van Vlaanderen van Jacob van den  
 Woestijne (ARA: Rk. 13792, 1r). In 1482 verkocht hij een leen te Oostkerke aan  
 Jan Lampaert voor 46 lb gr (ARA: Rk. 13710, 56r). Bij zijn dood in 1493 liet hij  
 lenen te Oostkerke en te Oostkamp na, evenals een rente van 4 lb 11 s 8 d gr op de  
 Grote Brief van Vlaanderen (ARA: Rk. 17411, 1v en RAB: BB, 64, 237r). 

 Bezit Zijn woonst bevond zich ten westen van de Hallen, 'daer Onser Vrauwe van der  
 Snee uytstickt' (Despars, 'Cronycke', IV, 337). Hij huurde het van de stad (SAB:  
 SR76, 5r). Als ontvanger van de verheffingsgelden van de Burg van Brugge  
 ontving hij jaarlijks een tiende penning van zijn inkomsten (ARA: Rk. 17397, 4v  
 ea). In de lening van juni 1478 droeg hij 10 lb gr bij aan de Brugse stadskas (SAB:  
 SR80, 48v). Hij leende 6 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het  
 OLV-zestendeel; ze werden het jaar erop terugbetaald (SAB: SR80, 194r). Hij  
 verkocht zijn stalletje in de cruudhalle in het schepenjaar 1483 (SAB: SR83, 22v).  
 Hij leende 960 gr in mei en 1440 gr aan de stad Brugge in juli 1488 en 1080 gr in  
 oktober en 7987 gr in december 1490, als bewoner van het OLV-zestendeel  
 (Blockmans, 'De belastingsbetalers', 227). 
 Rol in de opstand Hij werd medio mei 1477 gevangen gezet te Brugge (Despars, 'Cronycke', IV, 139).  
 Op 16/7/1477 smeekte hij op de Brugse markt openlijk om vergiffenis voor  
 oorlogsverraad (ibidem, 147). Hij diende 112 lb gr aan de stad terug te betalen in  
 1477 (SAB: SR76, 35r), ze werden hem volledig terugbetaald in 1480-1 (SAB:  
 SR80, 46v; SR81, 45v). Hij lag voor de Raad van Vlaanderen in proces met de stad  
 Brugge in 1482 (SAB: SR81, 154r-v) over zijn klerkschap, dat in 1477, 'in tijden  
 van commocien ghespolieert heeft gheweest', en door het stadsbestuur gegeven was 
  aan Jan de Keyt (RAG: RV, 955, 33r). Maximiliaan stelde hem weer tot klerk aan op 
  8/7/1485 (Despars, 'Cronycke', IV, 269 en RAG: RV, 955, 33r). Op 10/2, 9/3 en  
 16/5/1488 dineerden de Drie Leden in zijn huis (Despars, 'Cronycke', IV, 337 en  
 341 en SAB: SRfeb88, 134r). 

 Verbanning 30/4/1484 uit Brugge (Despars, 'Cronycke', IV, 243). 
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  Naam Cardevaghere, Jan de 

 Politieke carrière Ieper: schepen 1/3/77, 86; raad 89; hoofdman van de Gemeene Neringen 78, 88;  
 hoofdman van de vulderie 29/8/85; hoofdman van de draperie 22/5/77 (KB: M 103,  
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 Naam Carondelet, Jean 

 Titel Ridder 
 Heer van Champvans, Solre en van Potelles 

 Data ca. 1428/9-ca. 1501/2 (Cools, 'Mannen met macht', 183). 

 Antecedenten fs Jean x Jehanne de Basan (Cools, 'Mannen met macht', 183). 

 Huwelijk x Marguerithe de Chassey (Cools, 'Mannen met macht', 183). 

 Nageslacht Hij had zes zonen en vijf dochters (Cools, 'Mannen met macht', 183). 

 Politieke carrière Vorst: raadsheer-kamerling van Maria van Bourgondie en Maximiliaan; raadsheer in 
  de Grote Raad 67-73; voorzitter Parlement van Mechelen 73-77, van Bourgondië  
 77-80; kanselier 80-96; kamerheer van Filips de Schone v28/6/95 (Cauchies, 'De la  
 "régenterie"). 

 Bezit Hij was afkomstig uit Dôle (Cools, 'Mannen met macht', 183), maar hij was naar  
 Mechelen verhuisd toen het Parlement daar zetelde en Karel hem daar een huis  
 kocht (Van Rompaey, 'De Grote Raad', 133). Hij ontving 32 gr per dag dat hij het  
 ambt van kanselier uitoefende (ADN: B 4123, 113v). Sinds 1/10/1477 ontving hij  
 als voorzitter van het Parlement van Bourgondië een jaarloon van 1200 escus van  
 48 gr, dat alvast uitbetaald werd tot in 80 (ADN: B 2118, 97v/2121, 87r). In  
 oktober 1479 ontvangt hij 1200 lb van 40 gr uit het geconfisqueerde bezit van  
 Fransen (ADN: B 2118, 313v). In 1481 ontving hij in totaal 2800 lb van 40 gr  
 (ADN: B 2124, 75r-v) en een gift van 12 lb in september (221v). In augustus 1482  
 ontving hij een gift van 23 lb van 40 gr (ADN: B 2127, 230r). In 90 ontving hij  
 2000 lb van 40 gr uit de 'recette' van Maarten van Nieuwenhove (ADN: B 2140,  
 92r). Ook in 1492 ontving hij 2000 lb van 40 gr als pensioen (ADN: B 2144, 32r),  
 en nogmaals 800 lb (75r). Op 20/7/1492 beloofde de stad Gent hem 1000 lb van 40  
 gr voor zijn rol in de totstandkoming van de vrede van Cadzand (SAG: 93, 7, 107r). 
 Rol in de opstand Maria van Bourgondië nam hem, als vertegenwoordiger van Bourgogne, op in haar  
 eerste hofhouding in 1477 (ARA: MD 174, 31v en RAG: RV, 34323). Op  
 10/2/1477 raadde hij Maria Mechelen als vaste verblijfplaats voor de Grote Raad  
 tevergeefs aan (Van Rompaey, 'De Grote Raad', 133). Hij was lid van de  
 regentschapsraad die Maximiliaan in 1485-6 en 1490 installeerde toen hij zich  
 buiten de Nederlanden begaf  (Cools, 'Mannen met macht', 184 en De Fouw, 'Filips', 
  92). Samen met Adolf van Kleef en Gruuthuze reisde hij in 1478 naar Holland om er 
  de lopende bedes te innen (Cools, 'Mannen met macht', 183). Op 26/3/1480 schreef  
 hij vol vreugde naar Jan van Dadizeele dat Maximiliaan hem tot kanselier benoemd  
 had ('Mémoires de Jean de Dadizeele', 107). In april 1480 kreeg hij de  
 kanselierspost, tegen de priviliges van 1477 in (Cools, 'Mannen met macht', 184 en  
 ADN: B 17732, 'Carondelet'). In 1484-5 vaardigde hij een edict uit waarin het  
 verboden werd om in de Nederlanden pauselijke bullen inzake het collatierecht toe  
 te laten en in 1486 verbood hij dat leken gedagvaard werden voor de officiaals van  
 de bisdommen (Kerckhoffs-De Hey, 'De Grote Raad', 38). Van november 1485 tot  
 juni 1486 bestuurden Nassau, Carondelet, Filips van Kleef en Olivier de la Marche  
 de Nederlanden tijdens Maximiliaans afwezigheid. Ze voedden eveneens Filips de  
 Schone op (Cools, 'Mannen met macht', 270). Op 26/12/1486 stond hij samen met  
 andere raadsheren van Maximiliaan garant voor een lening van 10000 ecus van 48  
 gr die Pieter Lanchals op de stad Brugge nam (RAG: FPR, 216). Hij werd samen  
 met Maximiliaan gevangen genomen op 14 februari 1488, en hij werd kort erna op  
 23/2/1488 naar Gent gevoerd (SAG: 20, 6, 37v en KB: Ms 1132, 171). Op  
 12/11/1488 schold Maximiliaan hem alle schulden die hij aan Gent, Brugge, Ieper,  
 Brussel, Leuven en hun aanhangers had, kwijt (ADN: B 1611, 207r). Op  
 16/1/1489 beloofde hij aan de Vlamingen zijn rantsoen van 20000 gulden van 48  
 gr indien hij vrijkomt. Hij verhuisde wel naar het huis van Filips Wielant, maar hij
 kwam niet vrij (SAG: 93, 7, 63v). Na de Vrede van Tours, waarin hij een  
 schadevergoeding kreeg, eind 1489 lieten de Gentenaars hem uiteindelijk vrij  
 (Kerckhoffs-De Hey, 'De Grote Raad', 38). In mei 1491 stelde hij samen met abt Jean  

de Lannoy de aanklacht van de orde tegen Adolf van Kleef en Lodewijk van Gruuthuze op 
(Sterchi, 'Uber den Umgang', 531). 
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 Extra Hij kreeg geen functie in de Grote Raad die na 1477 het Parlement van Mechelen  
 verving omdat hij geen Nederlands sprak (Cools, 'Mannen met macht', 184). 

 Bronnen Cools, 'Mannen met macht', 183-5 en Kerckhoffs-De Hey, 'De Grote Raad', 38-9.  
 Verouderde notie bij Gachard, 'Carondelet' en Coquibus, 'Jean Carondelet'. 
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 Naam Carrebrouc, Geraard 

 Politieke carrière Gent: gedele 87, 03; keure 89 (bestand Gent). 
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 Naam Casenbroot, Leonard 

 Naamgenoten Pieter Casenbroot was gouverneur van het ambacht der schilders in 1486 (SAB:  
 SR85, 172v). 

 Data 03/03/1451 of 1452 - 16/10/1514 (Gailliard, 'Bruges', IV, 378). 

 Antecedenten fs Gaspard Casebon, handelaar uit Fossano (Piemont), die zich Casenbroot zou  
 noemen, x Maria Reyphin (Gailliard, 'Bruges', IV, 378). 

 Huwelijk x Barbara Van Nieuwkerke, fa Clement (Gailliard, 'Bruges', IV, 378). 

 Nageslacht Maria en Leonard x' Marie Reyvaert, x² Godelieve Brest (Gailliard, 'Bruges', IV,  

 Politieke carrière Brugge: schepen 82, feb88; raadslid 80; deken der kuipers 78, 81, 83;  
 gecommitteerde 89 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: in juli 1483 diende hij van de stad een geschil tussen Bretoense en  
 Spaanse handelaars op te lossen (SAB: SR82, 169r). In de periode van september  
 1489 tot februari 1490 inde hij de assizen op het Brugse bier (SAB: SR89, 23v). Op 
  24/12/1489 maakte hij deel uit van de Brugse delegatie die onderhandelde met de  
 hertog van Saksen te Brussel (SAB: SR89, 143r). 

 Beroep Kuiper (Despars, 'Cronycke', IV, 342 en SAB: RW). 

 Sociaal kapitaal In juli 1486 maakte hij Jehan Roeland, Clais Pierins, Pieter Casenbroot en Willem  
 Schoutharinck over zich machtig (SAB: PR85, 120r). 

 Bezit Hij leende 4 lb gr aan de stad in mei 1480 als bewoner van het Sint-Janszestendeel  
 (SAB: SR80, 189r). Hij kocht twee rentebrieven van 4 lb gr op de drie steden van  
 het graafschap Vlaanderen in april 1485 (SAB: OR, 4, 102v en 109r). Hij leende 3  
 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 185r). Op 1/8/1488 gaf de stad hem 'den 
  ganc ende wech ligghende ondere ende an de noordzijde van zijnen huuse  
 gheheeten Oudebrouc' voor eeuwig gesloten te houden, in ruil voor het onderhoud 
  van dit steegje (SAB: CA, 4, 219v). 

 Rol in de opstand In augustus 1490 maakte hij deel uit van de nieuwe 'gouvernemente' van Brugge  
 (Despars, 'Cronycke', IV, 463). Hij werd buiten de Vrede van Damme van 6/12/1490 
  gesloten (Despars, 'Cronycke', IV, 489). 
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 Naam Cathon, Pieter 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 87, jan90 (SAB: RW). 

 Beroep Makelaar (Despars, 'Cronycke', IV, 289). 
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 Naam Cauwenberghe, Joris van 

 Politieke carrière Gent: gedele 78; keure 67 (bestand Gent). 

 Bezit Volgens het 'conestable bouc' (buiten dendermondse poort) betaalde hij 720 gr  
 belastingen in 1492-4 (Hancké, 'Conflict', II, 37). 
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 Naam Cauweric, Jacob 

 Politieke carrière Gent: gedele 69; keure 72, 87 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: hij pachtte de tafels van de vismarkt en de stalletjes in het Vleeshuis in 1489- 
 90 (SAG: 400, 30, 120v/121r/273r) en van de assizen op het pontgeld (31, 2v). 

 Bezit Hij pachtte Gentse assizen in 1470-2, 86, 88-90, 92-4, 97 (meestal op stalletjes in  
 het vleeshuis of op de vismarkt - zie Hancké, 'Conflict', II, 38). 

 Verbanning 25/10/1477, voor vijftig jaar uit Vlaanderen omdat hij, als pachter van de stad, de  
 privileges overtreden zou hebben (SAG: 212, 1, 15v). 
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 Naam Centurion, Joris 

 Huwelijk x Elisabeth Adornes (?, naar Geirnaert, 'Het archief', bijlage 3). 

 Nageslacht Hij had een zoon Adriaan (die een erfrente van 2 lb gr had op de hertogelijke  
 inkomsten van Damme; ADN: B 4121, 65v). 

 Politieke carrière -Vorst: baljuw van Damme 76 (De Smidt & Strubbe, 'Chronologische lijsten', 131),  
 15/5/88-10/9/89 (ARA: Rk., 13895).  
 -Brugge: schepen 84, feb88 (SAB: RW). 

 Taken-diensten vorst: hij was ontvanger van de gevangenis van Damme (in pacht gegeven) in  
 1473-76 (databank domeinbeheer). 

 Beroep Makelaar (Despars, 'Cronycke', IV, 342 en SAB: RW: hij was vinder in dat ambacht  
 in 1480, 1483 en 1495). 

 Sociaal kapitaal In april 1486 was hij, als hotelier, getuige hoe Adriaan Hoofsche een contract  
 afsloot met enkele Gentenaars (Doehaerd, 'Etudes', III, 132). 

 Leenbezit In 1485 kocht hij het leen 'Ten Bossch' in het land van Beveren voor 50 lb gr  
 (ARA: Rk., AL, 51, 21/3/1486). 

 Bezit In 1457 droeg hij een derde deel van het huis de 'Witte Poorte' over aan Anselmus  
 Adornes (SAB: Adornes, 39, 107r). Hij leende 2 lb gr aan de stad in juni 1487  
 (SAB: SR86, 186v). 

 Rol in de opstand In augustus 1492 werd hij door de Gentse schepenbank veroordeeld tot een boete  
 van 50 lb par (ARA: Rk. 14118, 84r). 

 Extra In oktober 1487 veroordeelde het schepenbestuur hem tot de teruggave van 10 lb  
 gr die hij, als voogd, uit het wezenbezit van de kinderen van Michiel van der  
 Haghe had genomen (SAB: CSK87, 18r-v). De rekening van zijn baljuwschap uit  
 1488-9 stelde hij op in het Vlaams (Gachard, 'Inventaire', II, 372). Van de periode  
 1469-1477 zijn hiervoor geen rekeningen bewaard, maar Joris Centurion werd als  
 baljuw van Damme vermeld in 1476 (De Smidt & Strubbe, 'Chronologische lijsten',  
 131). In 1472 verloor hij samen met Mathijs Wakins en andere kooplui uit Brugge  
 een proces tegen kooplui uit Bayonne voor de Grote Raad nadat de Bruggelingen  
 een lading wijn in Damme van de Fransen hadden aangeslaan (De Smidt & Strubbe,  
 'Chronologische lijsten', 47-8). In augustus 1476 werd hij nogmaals veroordeeld  
 voor een gelijkaardige zaak. Toen had de baljuw ten onrechte een lading wijn van  
 Henry van de Velde aangeslaan. Centurion diende een schadevergoeding te betalen  
 aan de koopman (De Smidt & Strubbe, 'Chronologische lijsten', 131). In 1482  
 diende hij een boete van 3 s 4 d gr aan de stad Brugge te betalen (SAB: SR82, 35r). 
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 Naam Claeissone, Omaer 

 Titel Meester v1487 

 Data ?-20/03/1502 (hij werd begraven in de Sint-Veerlekerk te Gent, aldus Dumolyn,  
 'Het hogere personeel', 913 en Despodt, 'Dat du best', III, 1.8/010). 

 Antecedenten Zijn zus Petronella was gehuwd met een broer van Jacob Donche (Dumolyn, 'Het  
 hogere personeel', 912). 

 Huwelijk x Catharina Boudins (zus van Maria x Jacob Donche)? (zie Dumolyn, 'Het hogere  
 personeel', 912). 

 Nageslacht Zijn zoon Nicasius (raadsheer onder Karel V) huwde vijfmaal, waaronder met  
 Johanna van Leyns fa Lieven en met Livine de Grutere fa Lieven en Catharina de  
 Wale fa Pieter (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 912 en Van Peteghem, 'De Raad',  
 341-5); zijn zoon Lauwers (?) was werkzaam in Veurne-ambacht. Enkele van de  
 kleinzonen bekleedden eveneens belangrijke posten in de Raad van Vlaanderen  
 (zie Van Peteghem, loc. cit. en Dumolyn, 'Het hogere personeel', 913). 

 Politieke carrière Vorst: klerk in de Raad van Vlaanderen 67-74; raadsheer-commissaris in de Raad  
 van Vlaanderen 18/10/74-4/80, er procureur-generaal 8/85-23/5/88 en 12/89-01,  
 opnieuw raadsheer 93-99 (KB: Ms 20642, 169r-170v en Dumolyn); baljuw van de  

Wetachtige Kamer van Vlaanderen 10/11/86-4/9/95 (Opsommer, 'Omme dat leengoed', 
179).  

 Taken-diensten Vorst: hij was commissaris van wetsvernieuwing te Oudenaarde in 1479 (hij  
 ontving hiervan regelmatig inkomsten - zie Dumolyn, 'Het hogere personeel', 914).  
 Hij was commissaris voor de wetsvernieuwing te Ieper in 1490 (KB, M 103, II) en  
 te Brugge (Despars, 'Cronycke', IV, 447). Hij was onderhandelaar voor Maximiliaan 
  bij de totstandkoming van de vrede van Cadzand in 1492 (ADN: B 2144, 168r). 

 Sociaal kapitaal Hij was acht jaar klerk van Joris Baert (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 914). Hij  
 hielp de erfgenamen van Pieter Boudins in 1481 in hun eis i.v.m. teruggave van  
 geconfisqueerd geld door de stad Gent (ADN: B 17737, 'Boudins'). 

 Cultureel veld Hij was lid van de Gentse Sint-Jorisgilde (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 913). 

 Leenbezit Hij was leenman van de Oudburg te Gent, hij bezat namelijk een huis in Gent (waar 
  hij verbleef) en aanpalende tuinen die voor 39 lb in cijns gegeven werden - zijn  
 familie bezat een groot aantal lenen in Veurne (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 914). 

 Bezit Een huis van Omaer Claeissone aan het Gravensteen werd aan Renault Cortewille  
 verpatst (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 914). In februari 1478 kocht hij een  
 lijfrente van 96 lb par op Hulst (ADN: B 5392, 39v). In 1487 ontving hij 220 fr  

van 32 gr jaargeld als procureur-generaal van de Raad van Vlaanderen (ADN: B 4123, 
115r). 

 Rol in de opstand Op 2/10 en 15/12/1485 droegd de Rekenkamer Omaer Claissone op de goederen  
 van Frans van Coppenhole te confisceren (ADN: B 17445, 'Van Coppenhole' en  
 Hancké, 'Conflict', I, 120). Hij maakte deel uit van de commissie die in opdracht van 
  de hertog van Saksen op 4/1/1490 de Vlaamse magistraten diende te benoemen en  
 de Vlaamse kastelen moest innemen (SAB: CA, 12, 84r). 

 Verbanning 27/4/1480 (samen met Olivier van Royen en Jacob Goetghebuer), voor vijftig jaar  
 uit Vlaanderen, 'omme dat zij in diverssche vergaderinghen bij hemlieden  
 ghehouden groote cleenicheden, quade ende versmadelijcke woorden gheseyt ende  
 ghesproken hebben ter vermindertheden van deser stede contrarie den rechten,  
 previlegien ende vryheden van diere' (SAG: 212, 1, 37r). Maar Maximiliaan maakte  
 reeds in april deze straf ongedaan (ADN: B 1702, 2v). In 1482 diende hij 40 lb gr  
 aan de stad Gent te betalen voor de remissie van zijn ban (SAG: 400, 28, 17v). 

 Bronnen Dumolyn, 'Het hogere personeel', 912-5, Kerckhoffs-De Hey, 'De Grote Raad', 47,  
 Simons, 'De functionarissen', 67-8 en Karagiannis, 'De functionarissen', 77-9. 
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  Naam Claeys, Amand 

 Politieke carrière Gent: stedekiezer 88, 02, 05, 08, 10; knaap der neringen november87-90;  
 overdeken der neringen 10-11; deken der ticheldekkers 00-01 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: op 20/2/1488 reisde hij met verscheidene deken der neringen naar Brugge  
 (SAG: 400, 29, 390r). 

 Beroep Ticheldekker (Hancké, 'Conflict', II, 39). 

 Verbanning 25/6/1491, voor vijftig jaar uit Vlaanderen samen met talrijke kompanen, 'omme dat  
 zij niet achtende de voorgheboden […] daerbij expresselic gheseit was dat alle  
 deghene absenteerde hemlieden in justicien voughen zouden', daarna waren ze  
 gedagvaard en doken ze nog niet op (SAG: 212, 1, 102v). 
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 Naam Claeys, Christoffel 

 Naamgenoten Jacob Claeys was artilleriemeester van de stad Gent in februari 1489 (SAG: 20, 7,  
 175v). 

 Politieke carrière Gent: hoofdman van de weverij 23/11/87-20/2/88 (SAG: 20, 6, 6v). 

 Taken-diensten Gent: in november 1487 ondernam hij samen met Remeeus Hubert en Filips van der  
 Zickelen een militaire expeditie naar Kortrijk (SAG: 20, 6, 46v). In maart 1488  
 reisde hij met 1000 strijders naar Deinze (SAG: 20, 6, 144v). 

 Bezit Als hoofdman verdiende hij 4 s gr daags (SAG: 20, 6, 6v). 

 Rol in de opstand Op 23/11/1487 werd hij als hoofdman van de weverij aangesteld, hij kreeg zes  
 bewakers en werd drie maand uitbetaald (SAG: 20, 6, 6v). 
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 Naam Claeys, Jan 

 Data ?-1485 (Hancké, 'Conflict', II, 39). 

 Politieke carrière Gent: gedele juni85 (bestand Gent). 

 Taken-diensten -Gent: hij was kapitein van de stad tijdens de regering van de eerste  
 regentschapsraad (ARA: Rk. 14118, 51v). 
 -Vorst: was hij de Gentse muntmeester in 1484-85 (zie databank domeinbeheer en  
 ADN: B 33, 100v: hij legde zijn eed af in mei 1484)? 

 Beroep Ticheldekker (Hancké, 'Conflict', II, 39). 

 Bezit In juni (?) 1485 leende hij 'in zekere haesteghe affairen' 60 lb gr aan de stad (SAG:  
 20, 3, 85r). 

 Rol in de opstand In de Gentse baljuwsrekening van 19/9/1484 tot 31/5/1485 staat te lezen dat Jan,  
 'in dien tijt een van den capitainen van der stede', samen met Hannekin van  
 Lancbrugghe slaags geraakt is met Frans van Coppenhole en Joris Crabbe, maar na  
 een tussenkomst van Adriaan Vilain van Rasseghem werd het conflict bezworen;  
 Jan werd gewond en toch veroordeeld tot een compositie van 12 lb gr (ARA: Rk.  

 Verbanning 25/6/1491, voor vijftig jaar uit Vlaanderen samen met talrijke kompanen, 'omme dat  
 zij niet achtende de voorgheboden […] daerbij expresselic gheseit was dat alle  
 deghene absenteerde hemlieden in justicien voughen zouden', daarna waren ze  
 gedagvaard en doken ze nog niet op (SAG: 212, 1, 102v). 
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 Naam Claeyszone, Jacob 

 Data ?-18/12/1490 (Despars, 'Cronycke', IV, 492). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 89 (SAB: RW). 

 Rol in de opstand Hij behoorde tot de oorlogsgezinde strekking die in november 1490 besloot de  
 vrede van Damme tegen te werken (Despars, 'Cronycke', IV, 486). Hij werd buiten  
 deze vrede gesloten en kort erop terechtgesteld (Despars, 'Cronycke', IV, 492 en  
 ARA: Rk. 13782, 16v). 
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 Naam Clapdorp, Joris van 

 Data ?-14/09/1502 (hij werd begraven in Sint-Salvators; Vermeersch, 'Grafmonumenten', 
  III, 432). 

 Huwelijk x Catherina Goethals (Vermeersch, 'Grafmonumenten', III, 432). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 92 (SAB: RW). 

 Extra In mei 1490 kwam hij bij schout Cornelis Metteneye tot een compositie omdat hij  
 zonder reden Pieter Tulpin verwond had (ARA: Rk. 13782, 1v). 
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 Naam Claus, Daneel 

 Naamgenoten Adriaan Claus was procureur van de Gentse confiscaties in 1488-9 en 1491-2  
 (Hancké, 'Conflict', II, 39). 

 Politieke carrière Gent: gedele februari77, 87; keure 79, 82; stedekiezer 78 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: in mei 1480 reisde hij samen met Jan Assaert naar Brugge om zich 'te  
 informerene van zekere quade woorden die daer bij eenighen ten laste van deser  
 stede gheseyt zouden zijn daer' (SAG: 400, 27, 90v). 

 Beroep Goudsmid (Hancké, 'Conflict', II, 40). 

 Bezit Volgens het 'conestable bouc' van buiten de Sint-Jorispoort betaalde hij 360 gr  
 belasting in 1492-4 (Hancké, 'Conflict', II, 40). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 959

 Naam Cleerc, Arend de 

 Naamgenoten Was hij verwant met Arnout de Clerck (alias Ploughenare) die op het eind van de  
 oorlog Gents kapitein was (Despars, 'Cronycke', IV, 518)? Het 'Dagboek van Gent' 
  (II, 270) spreekt daarentegen wel van 'Arent De Cleerck'. 

 Politieke carrière Gent: keure 78, juli85; stedekiezer 77, 80, 83; overdeken der wevers 81-83;  
 ontvanger 77 (bestand Gent). 

 Beroep Wolwever (Hancké, 'Conflict', II, 40). 
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 Naam Cleerc, Arnout de (alias Ploughenare) 

 Naamgenoten Het 'Dagboek van Gent' (II, 270) noemt hem wel 'Arent de Cleerck' wat een  
 identificatie met de vroegere schepen vergemakkelijkt. 

 Rol in de opstand Hij zou samen met Remeeus Hubert, Jan van den Broucke en Meeukin Bollaert een  
 complot gesloten hebben om in het voorjaar van 1492 de stad over te leveren aan  
 Engelbert van Nassau; hetgeen uitmondde in de terechtstelling van de  
 Coppenholes in juni (Despars, 'Cronycke', IV, 519-20). Erna staakte hij de strijd  
 echter niet (Despars, 'Cronycke', IV, 521). 
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 Naam Cleerc, Danneel de 

 Politieke carrière Gent: keure 90 (bestand Gent) 

 Beroep Witledertouwer (Hancké, 'Conflict', II, 40). 

 Bezit Hij kocht in 1487 een huis aan het Gravensteen (Hancké, 'Conflict', II, 40). Bij de  
 verplichte lening van 1492 betaalde hij 480 gr die worden terugbetaald en nog  
 eens 960 gr (Hancké, 'Conflict', II, 41). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 962

 Naam Cleerc, François de 

 Politieke carrière Gent: secretaris van gedele februari77-77, 83, november87, 89-90 (Hancké,  
 'Conflict', II, 41). 

 Bezit Hij droeg 40 gr bij in de verplichte lening van 1492 (Hancké, 'Conflict', II, 41). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 963

 Naam Cleerc, Gillis de 

 Data ?-04/05/1488 (Dagboek van Gent, II, 266). 

 Politieke carrière Gent: overdeken der wevers februari77-78 (SAG: 400, 26, 107r). 

 Taken-diensten Gent: in het schepenjaar februari 1477 werd hij belast met de uitbetaling van de  
 troepen van de weverij (SAG: 400, 25, 105r). Hij was vertegenwoordiger op de  
 Ledenvergadering te Brugge in augustus 1477 (SAG: 400, 26, 85r). Hij reisde in  
 december 1477 naar Brussel om bij Maximiliaan te overleggen over de  
 gevangenschap van jonkheer Adriaan Vilain (SAG: 400, 26, 88r). 

 Rol in de opstand Als overdeken maakte hij deel uit van de uitzonderingsrechtbank die Hugonet,  
 Humbrecourt en Clugny diende te berechten eind maart 1477 (Paravicini, 'Guy de  
 Brumeu', 486). In het Dagboek van Gent (II, 266) werd vermeld dat hij op 4/5/1478  
 stierf en als deken van de weverij vervangen werd door Gillis de Bels. Niets  
 daarvan in de stadsrekeningen. Deze vermelden wel een gelijkaardige moeilijkheid  
 voor eind jaren 1470. Dan werd hij samen met Jacob de Steenwerpere als overdeken  
 vernoemd (SAG: 400, 25, 155r); in augustus 1477 nogmaals samen met Gillis de  
 Bels (26, 102r) en in augustus 1478 alleen (107r: hij wordt verkozen op Pasen  
 1478). In augustus 1479 duikt echter weer Gillis de Bels alleen als overdeken op  
 (27, 96r). Onduidelijkheid troef. 
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 Naam Cleerc, Jacob de 

 Politieke carrière Gent: gedele 77 (bestand Gent) 

 Taken-diensten Vorst: was hij ontvanger van het ammanschap van Ursel 1483-89 of betreft het een  
 naamgenoot (databank domeinbeheer)? 

 Bezit Hij contribueerde 56 gr in de Gentse oorlogsbelasting van 1477 (Hancké,  
'Conflict', II, 41). Bij de verplichte lening van 1492 betaalde hij 360 gr (Hancké, 'Conflict', 
II, 41). 
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 Naam Cleerc, Jan de 

 Naamgenoten Lieven de Cleerc leende 50 lb gr aan de stad Brugge in mei 1482 (SAB: SR81,  

 Antecedenten fs Lieven (SAB: RW). 

 Politieke carrière Brugge: hoofdman sint-donaas 82, feb88, 89 (SAB: RW). 

 Beroep Wapenmaker (Despars, 'Cronycke', IV, 490). 

 Cultureel veld Hij werd in 1487 lid van de Sint-Sebastiaansgilde - of betreft het een naamgenoot  
 (Godar, 'Histoire', 124)? 

 Bezit Hij huurde een stalletje van de meerseniers in Brugge in 1476 (SAB: SR76, 8v). Hij 
  leende 5 lb gr aan de stad Brugge in 1477 (SAB: SR76, 32v). Hij leende 2 lb gr aan 
  de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het Sint-Donaaszestendeel (SAB:  
 SR80, 192r). Hij leende 2 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 186v). Jan de  
 Cleerc fs Lievens leende 960 gr aan de stad Brugge in juli 1488 en 360 gr in  
 oktober 1490, als bewoner van het Sint-Jakobszestendeel (Blockmans, 'De  
 belastingsbetalers', 229). Op 18/9/1490 leende hij 12 lb gr aan de stad (SAB:  

 Rol in de opstand Hij werd buiten de Vrede van Damme van 6/12/1490 gesloten (Despars, 'Cronycke', 
  IV, 490). 
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 Naam Cleerc, Willem de 

 Antecedenten fs Gillis (bestand Gent) 

 Politieke carrière Gent: gedele 89; keure 95, 01, 07; stedekiezer 09; ontvanger 00 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: op 29/12/1489 maakte hij deel uit van de Gentse delegatie die met de hertog  
 van Saksen te Mechelen onderhandelde over de vredesvoorwaarden van het verdrag 
  van Tours (SAG: 20, 7, 294v). 

 Bezit Hij woonde in de Kammerstraat (Hancké, 'Conflict', II, 42). Hij leverde laken aan de  
 stad in 1481-2, 1486-8 en 1500 (Hancké, 'Conflict', II, 42). Hij kocht een erfrente  
 op het graafschap Vlaanderen van 5 lb gr voor 60 lb gr in juni 1488 (ADN: B 2137, 
  nr. 69599). In de verplichte lening van 1492 droeg hij 600 gr bij die later werden  
 terugbetaald en schonk hij nog 40 gr (Hancké, 'Conflict', II, 42). 
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 Naam Clerc, Willem de 

 Politieke carrière Brugge: schepen 69(?), 81 (SAB: RW). 

 Beroep Hij was lid van de ambachten van 'tleder' (RAB: AW, 1478). 

 Bezit Hij leende 10 lb gr aan de stad Brugge in 1477 (SAB: SR76, 30v). Hij bezat een  
 erfrente van 20 s gr op inkomsten van de hertog in Brugge (ADN: B 4120, 76v). Hij 
  leende 6 lb gr aan de stad in mei 1480 als bewoner van het Sint-Janszestendeel  
 (SAB: SR80, 189r). 
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 Naam Clerck, Jacob de 

 Data ?-18/12/1490 (Despars, 'Cronycke', IV, 492). 

 Beroep Hostelier (Despars, 'Cronycke', IV, 492). 

 Rol in de opstand Hij werd buiten de vrede van Damme gesteld en kort erna onthoofd (Despars,  
 'Cronycke', IV, 492). 
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 Naam Clincke, Filip 

 Politieke carrière Vorst: baljuw van Ursel, Wessegem en Knesselare 29/10/88-15/7/95 en 15/7/95- 
 15/7/98 (ARA: Rk., 14455). 

 Extra Hij verving in 1488 Joost Ruebs als baljuw van Ursel (Gachard, 'Inventaire', II, 416). 
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 Naam Clocman, Simon (1) 

 Nageslacht Hij had een zoon Simon (zie diens fiche). 

 Politieke carrière Gent: gedele 60, 76; keure 79; ontvanger 80, 88; herekiezer 90 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: hij reisde in maart 1480 naar Antwerpen en Brugge om met de autoriteiten te  
 onderhandelen over de gevangenschap van Willem van der Scaghe (SAG: 400, 27,  
 88r). In 1489-90 hield hij voor de stad een oorlogsrekening bij (30, 257v). In  
 dezelfde periode kwam hij meermaals militair in actie als aanvoerder van Gentse  
 troepen (SAG: 20, 6, 76v). In 1489 was een Simon Clocman auditeur van de  
 oorlogsrekening van Lieven Yoens (SAG: 20, 6, 155r). 

 Sociaal kapitaal Hij was borg over de geëxecuteerde Jacob van Bucstale in 1478 (SAG: 400, 27, 133v). 

 Bezit Hij woonde in de Veldstraat (Hancké, 'Conflict', II, 43). 

 Rol in de opstand Hij betaalde in 1477 720 gr pensioenen terug (Hancké, 'Conflict', II, 43). 

 Extra Simon Clocman fs. Jan kreeg op 12/8/1493 3 lb gr presentwijnen van de stad terug  
 die in 1487 onterecht geconfisqueerd waren 'meenende dat hij Symoen partye  
 contrarie hilt twelcke niet en was' (SAG: 400, 31, 95v). 
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 Naam Clocman, Simon (2) 

 Data 11/11/1517 (Despodt, 'Dat du best', III, 1.7/038: hij werd begraven in de Gentse  
 Sint-Niklaaskerk). 

 Antecedenten fs Simon (zie diens fiche). 

 Politieke carrière Gent: gedele juli85, 99, 06, 10; herekiezer 87; ontvanger 87, 92 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: hij was baljuw van Sint-Pieters vanaf november 1487 (SAG: 400, 29, 357v).  
 In 1489 was een Simon Clocman auditeur van de oorlogsrekening van Lieven  
 Yoens (SAG: 20, 6, 155r). 

 Bezit Als raadslid van de stad verdiende hij 4 s gr per week (SAG: 20, 6, 14v). Hij  
 betaalde 120 terugbetaalde gr in de verplichte lening van 1492 en volgens het  

'conestable bouc' (sintjorispoort) betaalde hij toen 816 gr belasting (Hancké, 'Conflict', II, 
43). 

 Rol in de opstand Hij was 'raadslid' van de stad Gent van 23/11/1487 tot 29/12/1487 (SAG: 20, 6,  

 Confiscatie 1488-9: 720 gr voor schuld van de stad voor presentwijn en 960 gr schuld bij  
 onderbaljuw Joos Braem (Hancké, 'Conflict', II, 43). 
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 Naam Cloot, Jan de 

 Data ?-08/1490 (Despars, 'Cronycke', IV, 474). 

 Politieke carrière Brugge: schepen 88 (SAB: RW). 

 Bezit Hij leende 2 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het Sint- 
 Donaaszestendeel; ze werden nog hetzelfde jaar terugbetaald (SAB: SR80, 192r).  
 Zijn weduwe leende 480 gr in december 1490, aan de stad Brugge, als bewoner van  
 het Sint-Donaaszestendeel (Blockmans, 'De belastingsbetalers', 229). 

 Rol in de opstand Hij werd door vorstelijke legers gevangen genomen in juni 1489 na een veldslag  
 in het westkwartier (Despars, 'Cronycke', IV, 436). Een jaar later werd hij samen met 
  Roeland Stroybier en Ghijselbrecht de Pape onthoofd door de Brugse schout  
 (ARA: Rk. 13782, 16v). 
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 Naam Clouckaert, Laureins 

 Data ?-09/09/1486 (Dagboek van Gent, II, 263 en SAG: 400, 29, 221v). 

 Rol in de opstand In de baljuwsrekening van Jan van Cruininghe werd hij samen met Ghijselbrecht  
 Puppin veroordeeld voor een 'secrete assemblee' die tot doel had oproer te  
 veroorzaken in Gent en schepenen te doden; hij werd bijgevolg onthoofd in het  
 Gravensteen (Hancké, 'Conflict', II, 43; naar ARA, Rk 14118, 68r). 
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 Naam Clutere, Jacob de 

 Data ?-05/03/1479 (Dagboek van Gent, II, 254). 

 Rol in de opstand Hij werd onthoofd als een van de aanstokers van het oproer van februari 1479  
 (Dagboek van Gent, II, 254). 
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 Naam Cockaert, Jan 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 79; deken der timmerlieden 81 (SAB: RW). 

 Beroep Timmerman (SAB: RW: hij was vinder van dat ambacht in 1474 en in april 1477). 
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 Naam Cockuit, Pieter 

 Beroep Volder (Diegerick, 'Episode', 432). 

 Rol in de opstand De Ieperse baljuw en de hoofdman van de Besant meldden medio maart 1477 aan de  
 wet dat een zekere Pieter Cockuit geruchten verspreidde. Deze hielden in dat  
 enkele stedelingen 'dezelve stede vercocht hadden ende leveren zouden den  
 coninc'. Hij werd ervoor op 29/3/1477 gevangen gezet, waarop de Ieperse revolte  
 een aanvang nam (Diegerick, 'Episode', 432-3). Hij werd publiekelijk bestraft; de  
 baljuw stak een gloeiende staaf door zijn tong (ARA: Rk., 1455, 54r). 
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 Naam Cockuut, Martin 

 Antecedenten fs Zegher (Hancké, 'Conflict', II, 44). 

 Politieke carrière Gent: gedele 79; deken der molenaars 84 (bestand Gent) 

 Taken-diensten Gent: bij de verplichte lening van 1492 was hij opperkoninkstavel van de  
 Hoogstraat-Poortakker (Hancké, 'Conflict', II, 44). 

 Beroep Molenaar (Hancké, 'Conflict', II, 44). 

 Bezit Hij pachtte de assizen op de visserij op de vesten aan de Waalpoort in 1481-3  
 (Hancké, 'Conflict', II, 44). Zijn weduwe schonk de stad 110 gr bij de verplichte  
 lening in 1492 (Hancké, 'Conflict', II, 44). 
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 Naam Colaert, Jan (1) 

 Data ?-29/04/1484 (RAG: RV, 34315, 121r: hij stierf bij de afbraak van het kasteel van  
 Dadizeele). 

 Politieke carrière Brugge: schepen 83 (SAB: RW). 

 Bezit In maart 1485 had Jan Colaert fs Jacob een schuld van 112 lb gr bij Jan de Valkenare 
  (RAG: RV, 955, 22v). 

 Extra Na zijn overlijden werd hij als schepen vervangen door Joris Horneweder (SAB: RW). 
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 Naam Colaert, Jan (2) 

 Politieke carrière Ieper: schepen 74-26/2/77; raad 1/3/77-93; tresorier 78-80, 83-84, 29/8/85-89, 92  
 (KB: M 103, II). 

 Taken-diensten Vorst: hij werd in 1483-4 door de regentschapsraad aangesteld om beden te innen  
 in het kwartier van Ieper (ARA: Rk. 48837, 1r). 

 Bezit In maart 1485 had Jan Colaert fs Jacob een schuld van 112 lb gr bij Jan de Valkenare 
  (RAG: RV, 955, 22v). 

 Rol in de opstand Geruchten deden in maart 1477 te Ieper de ronde dat hij 'dezelve stede vercocht  
 hadde' (Diegerick, 'Episode', 432). Op 29/4/1477 werd hij te Ieper gevangen gezet  
 'by laste van der vorseide ghemeene' en op 4/8 weer vrijgelaten voor 20 pond borg  
 (Diegerick, 'Episode', 446 en 461). Volgens KB, M 103, II (jaar 1486) werd hij na  
 1486 afgezet als tresorier maar de schepenlijsten vermelden hem nog steeds als tresorier. 
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 Naam Colin, Andries 

 Titel Meester v1446 

 Data ?-1480 (gestorven te Mechelen; Dumolyn, 'Het hogere personeel', 918). 

 Antecedenten fs Andries, algemeen ontvanger van Filips de Goede (Dumolyn, 'Het hogere  
 personeel', 917). 

 Huwelijk x Jacqueline de Groote (+1480) (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 917). 

 Nageslacht Jooszine x Jehan de Verdiere; Elisabeth x Jean de la Bouverie (Dumolyn, 'Het  
 hogere personeel', 917). 

 Politieke carrière -Vorst: raadsheer in de Raad van Vlaanderen 20/11/51- 5/4/60 en later president  
 ervan 5/4/60-11/7/75 en 16/5/77-25/5/79 (zie Dumolyn). 
 -Vrije: pensionaris van het Vrije v1446 (lijsten Vrije). 

 Taken-diensten Vorst: hij leende geld aan Karel de Stoute voor diens militaire activiteiten  
 (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 920). Hij was commissaris van wetsvernieuwing 
  te Gent in 1477 (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 921). 

 Cultureel veld Hij was gouverneur van het Sint-Magdalenahospitaal in 1450-80 (Dumolyn, 'Het  
 hogere personeel', 921). 

 Leenbezit Hij had twee lenen in het Rijselse in 1475 met jaaropbrengst van 123 lb gr. Ook  
 lenen te Veurne en Bulskamp, afhangend van het leenhof van Veurne (Dumolyn,  
 'Het hogere personeel', 919). 

 Bezit Hij had een eeuwige jaarrente te Sijsele van 1lb 5s (Dumolyn, 'Het hogere  
 personeel', 920). 

 Rol in de opstand In 1475 had hij wegens zijn hoge leeftijd het voorzitterschap in de Raad van  
 Vlaanderen ter beschikking gesteld van Thomas de Plaine, maar in mei 1477 werd  
 hij opnieuw president (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 921). Hij nam later  

ontslag en op 15/12/1479 werd Paul de Baenst benoemd tot president (ADN: B 2119, nr. 
68465). 

 Bronnen Dumolyn, 'Het hogere personeel', 916-21 en Karagiannis, 'De functionarissen', 79- 
 80. Verouderde notitie bij Varenbergh, 'Colin'. 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 981

 Naam Colin, Gillis 

 Politieke carrière Vorst: griffier van de vorstelijke financiën 1/10/77-? (in 87 nog in functie - ADN: B 
  2134, nr. 69394); griffier in de financiële raad van Filips de Schone v28/6/95  
 (Cauchies, 'De la "régenterie"). 

 Taken-diensten Vorst: in 1479 reisde hij heel Vlaanderen rond om financiële beslissingen van de  
 vorst ten uitvoer te brengen (ADN: B 2118, 231v/238r-239r). In november 1482  
 onderhandelde hij met Brugge voor Maximiliaan (ADN: B 2127, 180r). Zijn  
 diplomatieke reizen (voornamelijk i.v.m. financiële aangelegenheden) in 1492 staan 
  opgesomd op ADN: B 2144, 161r-162r. 

 Bezit Als griffier van de vorstelijke financiën ontving hij een jaargeld van 200 ecus van  
 48 gr in 1477-82 (ADN: B 2115, 41r/2118, 102r/2124, 78r/2127, 84r). In 1492  
 kreeg hij een dubbel jaargeld (ADN: B 2144, 72r). 

 Rol in de opstand Hij verving Hypolyte de Berthoz als griffier in 1477; Maximiliaan stelde hem aan  
 (ADN: B 2115, 41r). 

 Confiscatie 1488: 14 lb gr (SAB: SR88, confiscatierekening, 2r). Of betreft deze Brugse  
 confiscatie iemand anders? 
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 Naam Colve, Antonius 

 Data ?-31/05/1529 (hij werd begraven in de Gentse Sint-Janskerk; zie Van Peteghem,  
 'De Raad', 264). 

 Antecedenten fs Jan (raadslid in Brugge)? 

 Huwelijk x Catherine Boreel, fa Joris (Van Peteghem, 'De Raad', 264). 

 Nageslacht Catharina x Willem Hanot (Van Peteghem, 'De Raad', 264). 

 Politieke carrière -Brugge: pensionaris 87 (SAB: RW). 
 -Gent: pensionaris 93-95, 99-02 (Van Peteghem). 
 -vorst: raadsheer in de Raad van Vlaanderen 02-29 (Van Peteghem). 

 Bezit Op het einde van zijn leven woonde hij te Gent (Van Peteghem, 'De Raad', 264). 

 Bronnen Van Peteghem, 'De Raad', 264. 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 983

 Naam Colve, Jan 

 Naamgenoten Was hij familie van Antonius Colve ? 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 72, 75 (SAB: RW). 

 Bezit Jan Colve fs Mathijs pachtte grond in de polder 'Moreel' in 1476-7 (SAB: SR76,  
 14v; 77, 14r). 
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 Naam Coninc, Jacob de 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 81 (SAB: RW). 

 Beroep Hij was lid van de ambachten van het 'leder' (RAB: AW, 1478). 

 Bezit Jacob de Coninc en zijn moeder leenden 720 gr aan de stad Brugge in oktober 1490, 
  als bewoner van het Sint-Jakobszestendeel (Blockmans, 'De belastingsbetalers',  
 230). Een andere Jacob de Coninc (lakendrager) leende 2000 gr aan de stad Brugge  
 in december 1490, als bewoner van het Sint-Janszestendeel (Blockmans, 'De  
 belastingsbetalers', 230). Een derde (huidevetter) leende 1000 gr aan de stad  

Brugge in december 1490, als bewoner van het Sint-Jakobszestendeel (Blockmans, 'De 
belastingsbetalers', 230). 
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 Naam Coninc, Jan de 

 Antecedenten fs Jan (bestand Gent) 

 Politieke carrière Gent: gedele 67; keure 77, 80; stedekiezer 79; secretaris van de keure 79 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Vorst: was hij de ontvanger van het ammanschap van Aardenburg in 1486-9  
 (databank domeinbeheer) - of betreft het een naamgenoot? 

 Beroep Tijkwever of metser (Hancké, 'Conflict', II, 44). 

 Bezit Bij de verplichte lening van 1492 betaalde hij 120 gr die later worden terugbetaald 
  en volgens het 'conestable bouc' (buiten sintjorispoort) betaalde hij 60 gr  
 belasting in 1492-4 (Hancké, 'Conflict', II, 44). 

 Verbanning 6/7/1482: hij werd door Gent verbannen wegens corruptie (Dagboek van Gent, II,  
 257), het ballingboek schrijft deze verbanning in op 3/11/1481 met als reden dat  
 hij een banneling van de stad 'acte van den inlande' gedaan had (SAG: 212, 1, 56v). 
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 Naam Conrault, Philippe 

 Antecedenten Zijn oom Philippe Conrault was reeds abt van 44-71 van de Sint-Pietersabdij  
 (Monasticon belge, VII, 1, 130). 

 Politieke carrière Abt van de Sint-Pietersabdij van 1471 tot 1490 (Monasticon belge, VII, 1, 131). 

 Rol in de opstand Hij was onderhandelaar bij het verdrag van Atrecht in 1482 (Cauchies,  
 'Maximilien', 158). Hij was betrokken bij zowat alle belangrijke  onderhandelingen 
  van de Staten met Maximiliaan (Monasticon belge, VII, 1, 131). In 1487 had de  
 paus aan hem gedacht om hem aan te stellen als bisschop van Doornik (Monasticon  
 belge, VII, 1, 132). Hij stierf op missie naar Engeland waar hij voor Maximiliaan  
 onderhandelde met Henry VII (Monasticon belge, VII, 1, 132). 

 Extra Hij werd opgevolgd door Jean van Cauwerburch die door Maximiliaan aangesteld  
 werd (Monasticon belge, VII, 1, 132). 
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 Naam Coolbrant, Jacob (1) 

 Naamgenoten Ene Jan Coolbrant, kanunnik van Sint-Donaas, werd samen met Jacob gevangen  
 gezet in het Brugse Steen op 9/4/1477. Later diende hij openbaar verantwoording  
 voor zijn beleid van de voorbije jaren af te leggen (Despars, 'Cronycke', IV, 130-2). 
 Meester Jan Coolbrant was meermaals gedeputeerde voor de stad eind jaren 1470;  

in juli 1478 bijvoorbeeld reisde hij 'van slandsweghe van Vlaendren' naar Jacob van 
Savoye om zijn vertrek uit Vlaanderen te verhinderen (SAB: SR77, 61r; 78, 61r).  

 Data ?-20/03/1482 (hij werd begraven in de OLV-kerk van Brugge; Gailliard, 'Bruges',  
 I, 324; SAB: fonds Brugse Vrije, oorkonden, 9 en Vermeersch, 'Grafmonumenten', II,  
 293). 

 Antecedenten fs Joost x Isabelle de Coigiamont, met kinderen Willem, Raas en Jacob (Gailliard,  
 'Bruges', I, 324). 

 Huwelijk x Cecilia de Mil, fs Jan (Gailliard, 'Bruges', I, 324). 

 Nageslacht Margriete x Eustache van der Woestijne, fs Rogier (Gailliard, 'Bruges', I, 324);  
 zonen Jacob (2) en Jan x' Petronella van Aertrycke, fa Klaas, x² Adriana de Coninck,  
 fa Jacob. Deze Jan inde de pacht van de Brugse assizen in juli 1485, i.p.v. Lamsin  
 Coene de jaren ervoor (SAB: SR85, 23v) - hij was tevens klerk van de tresorie in  
 juli85-86  (SR85, 167v; SR86, 47v), en in 1486 ontving hij de assizen op de oude  
 halle en de erfelijke rente in de stad (SAB: SR86, 166v/167r). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 54, 71; schepen 67, 69, 73, 76, 78, 81; hoofdman sint-jan 75  
 (SAB: RW). 

 Taken-diensten -Brugge: op 8/3/1477 werd Jacob Coolbrant naar Gent gezonden bij Maria van  
 Bourgondië om samen met de andere gedeputeerden van de stad ‘te wederstane dat  
 meester Jan van Halewin gheen president van der camere van den Rade in Vlaendren 
  wesen zoude daer ommedat hij uut was zo de goede lieden van der wet van deser  
 stede verstaen hadden twelke belet was ende voord omme onzer voorseide  
 gheduchter joncvrouwe te biddene dat zoe dese hare stede van Brugghe wilde  
 commen visenteren’ (SAB: SR76, 51r). In januari 1482 reisde hij naar Gent om er te  
 onderhandelen over de verbanning van Filips van Huerne (SAB: SR81, 66r). 
 -Vorst: een Jacob Coolbrant was 'contregarde de la monnaye de Flandres' in juni  
 1480 (ADN: B 17731, 'Monnaies'). 

 Beroep Makelaar ? (SAB: RW: een Jacob Coolbrant was vinder van dat ambacht in 1479 en  
 1482). 

 Sociaal kapitaal Bij het huwelijk van zijn zoon Jan in 1480 waren Donaas de Beer, Jan de Taye,  
 Adriaan Kaervoet, Joos de Deckere, Michiel Halle en Willem van de Voorde  
 getuige bij de huwelijksdotatie (SAG: MB, 621). Hij was samen met Donaas de  
 Moor en Cornelis van den Berghe door de stad aangesteld om de boekhouding van  
 wisselaar Willem Roelands te controleren (SAB: SR82, 40r). 

 Bezit Bij zijn huwelijk in 1480 ontving hij rentebrieven op Sint-Gillis van 54 lb 6 s par  
 (SAG: MB, 621). Hij of zijn naamgenoot leende 6 lb gr aan de stad in mei 1480 als  
 bewoner van het Sint-Janszestendeel (SAB: SR80, 189r). Hij of zijn naamgenoot  

leende 2400 gr in juli 1488 aan de stad Brugge (Blockmans, 'De belastingsbetalers', 230). 
In het schepenjaar 1491 ontving hij of zijn naamgenoot 6 lb gr achterstallige vergoedingen 
uit 1487 (SAB: SR91, 190r). 

 Rol in de opstand Hij werd gevangen gezet in het Brugse Steen op 9/4/1477 omdat hij de Brugse  
 belangen bij Maria niet goed verdedigd zou hebben (Despars, 'Cronycke', IV, 130).  
 In december 1479 diende hij samen met Willem Moreel en Jan de Taye voor de Grote 
  Raad te verschijnen in de rechtszaak tussen de stad en de graaf van Sint-Pol (SAB:  
 SR79, 68r). Daarin werd hij samen met enkele schepenen, persoonlijk  
 verantwoordelijk gesteld voor het juridische conflict met de graaf van Sint-Pol, die  
 tol wou eisen van 'ghecochte poorters'. Het stadsbestuur was niet akkoord en liet  
 aangeslagen goederen uit het tolhuis verwijderen, hetgeen hevige woede opwekte  
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 van de graaf en de Grote Raad (ARA: GR, 796, 210v-212v). Hij werd daarvoor in  
 december 1480, samen met Willem Moreel, Jan de Taye, Rijkaert Macharis 'et autres  
 leurs consors' op 19/12/1480 veroordeeld tot een knieval en een boete van 1350 lb 
 van 40 gr, 'pour certains excez et abuz par eulx commis', maar Maximiliaan schold  
 hen deze boete kwijt (ARA: Rk. 21442, 2v/10v). 
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 Naam Coolbrant, Jacob (2) 

 Naamgenoten Jan Coolbrand fs Jacob legde op 22/10/1481 de eed af als 'garde de la monnaie de  
 Flandres' (ADN: B 33, 71v). 
 Jan Coolbrand was pensionaris van de stad in 1477 en juli85-92 (SAB: SR76, 42v; 
  SR85, 53v etc.) - de wetsvernieuwingscommissie van Brugge vergaderde in zijn  
 huis bij de wetsvermaking van juni 1485 (SAB: SR85, 156r). In het schepenjaar  
 juli85 ontving hij samen met andere wisselaars en pachters een stuk van de 200 lb  
 gr die hen ter beschikking werd gesteld voor verliezen geleden door de  
 muntdevaluatie van 1485 (SAB: SR85, 184r). In het schepenjaar 1487 en februari88 
  was hij ontvanger van de erfelijke rente (SAB: SR87, 2r; SRfeb88, 2r), evenals in  
 1490 (SAB: SR90, 21v). 

 Antecedenten fs Jacob (zie diens fiche). 

 Huwelijk x' Catherine Clocman, fa de Gentenaar Jacob x Catheline Vrombout (Gailliard,  
 'Bruges', I, 325); x ² Margriete Caneel, fa Jan de oude (Gailliard, 'Bruges', I, 325). 

 Nageslacht Filips x Johanna Hauweel, fa Jacob; Joost (Gailliard, 'Bruges', I, 325). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 78, 94; gecommitteerde juni85-87, jan90-dec90; schepen 91  
 (SAB: RW). 

 Taken-diensten -Brugge: in december 1478 reisde hij naar Brussel, waar Maximiliaan verbleef, om te 
  ijveren voor de daadwerkelijke afschaffing van door de privileges van 1477  
 afgeschafte tollen te Sluis (SAB: SR78, 66v). In april 1479 reisde hij voor de stad  
 Brugge naar Sluis om er een geschil tussen Guy de Baenst en meester Pieter van den 
  Eede op te lossen (SAB: SR78, 72r-v). In de periode van juli 1485 tot februari  
 1488 inde hij de assizen op de mede en andere vreemde bieren te Brugge (SAB:  
 SR85, 27r; SR86, 25r; SR87, 24v). In oktober 1486 reisde hij samen met Joris Baert  
 en Pieter de Witte naar Brussel om bij Maximiliaan te onderhandelen over  
 economische maatregelen (SAB: SR86, 122r). In oktober 1487 maakte hij deel uit  
 van een selecte delegatie die naar Maximiliaan te Brabant reisde (SAB: SR87, 106r). 
  Hij maakte op 18/1/1488 deel uit van de Brugse deputatie die voor  
 onderhandelingen naar Gent reisde (SAB: CSK87, 81r en SAG: 94, 757). In de  
 periode maart-augustus 1490 inde hij de assizen op het Hollandse bier en de mede,  
 de Brugse issue en de taks op de bastaardgoederen (SAB: SR89, 24r/25v). Hij  
 reisde in januari 1490 naar Antwerpen om de buitenlandse kooplieden ervan te  
 overtuigen naar Brugge terug te keren (SAB: SR89, 130v). Op 13/2/1490 maakte  
 hij deel uit van de Brugse delegatie die te Damme met de hertog van Saksen over de  
 'welvaert' van de stad onderhandelde (SAB: SR89, 132r). Hij inde de assize op het  
 Oosterse bier in het schepenjaar dec90 (SAB: SRdec90, 6v). In augustus 1492  
 maakte hij deel uit van de Brugse delegatie die met de hertog van Saksen  
 onderhandelde over achterstallige boetes van de stad aan de vorst (SAB: SR91,  
 148v). 

-Vorst: een Jacob Coolbrant was 'contregarde de la monnaye de Flandres' in juni 1480 
(ADN: B 17731, 'Monnaies'). 

 Beroep Makelaar (SAB: RW: een Jacob Coolbrant was vinder van dat ambacht in 1482). 

 Sociaal kapitaal In december 1486 was hij samen met Pieter de Busschere, Lyoen van der Diet en Jan 
  Lampaert borg over Yeronimus Lauwerein toen die ontvanger werd van het Brugse 
  Vrije, voor in totaal 500 lb gr (Jacob voor 150 lb gr daarvan) (RAB: BVO, 493).  
 Staessin van de Woestijne, Jan Coolbrant en Jan Caneel waren borg over Jacob toen 
  hij op 26/3/1488 uit het Brugse schepenhuis werd vrijgelaten (SAB: CSK87, 94v).  

 Bezit Hij leende 15 lb gr aan de stad Brugge in 1477 (SAB: SR76, 31v). Hij of zijn  
 naamgenoot leende 6 lb gr aan de stad in mei 1480 als bewoner van het Sint- 
 Janszestendeel (SAB: SR80, 189r). Hij leende 4 lb gr aan de stad Brugge in mei  
 1480 als bewoner van het Caermerszestendeel (SAB: SR80, 204r). Hij of zijn  
 naamgenoot kocht een rentebrief van 2 lb gr op de drie steden van het graafschap  
 Vlaanderen in april 1485 (SAB: OR, 4, 107r). Hij leverde voor 11 lb 19 s gr was  
 aan de stad in 1486 (SAB: SR85, 178v). Op 16/4/1487 stond hij samen met de  
 andere Brugse tresoriers garant voor een lening van 15561 lb van 48 gr die  
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 Maximiliaan bij de Genuezen Jean-Baptiste Pinelle en Augustijn Dorye afsloot  
 (ADN: B 580, 16642). Hij ontving 15 lb 12 s gr van niet betaalde losrenten in het  
 schepenjaar 1489 (SAB: SR89, 173r). Hij leende 2400 gr in juli 1488 aan de stad  
 Brugge (Blockmans, 'De belastingsbetalers', 230). In het schepenjaar dec90 kreeg  
 hij 8 lb 6 s 8 d gr van voorbije leningen terugbetaald (SAB: SRdec90, 165r). In het  
 schepenjaar 1491 ontving hij 6 lb gr achterstallige vergoedingen uit 1487 (SAB:  
 SR91, 190r). 

 Rol in de opstand In december 1486 stond hij samen met negen andere functionarissen garant voor de  
 lening van Brugge van 10000 ecu van 48 gr bij Lyon Spinghele om aan  
 Maximiliaan door te sassen (Galesloot, 'Arrêt', 407). Als tresorier werd hij  
 gevangen genomen in februari 1488, maar hij werd op borgtocht vrijgelaten op  
 26/3 (SAB: CSK87, 94v). Hij vluchtte de stad uit in augustus 1490 (Despars,  
 'Cronycke', IV, 461). Hij werd door Maximiliaan, als 'protecti ab rege Romanorum et 
  duce Philippo', op 8/12/1491 voor tien maanden vrijgesteld van schuldeisers (De  
 Doppere, 'Chronique', 41 en SAB: CA, 12, 90v). 
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 Naam Coolman, Wouter 

 Politieke carrière -Vorst: baljuw van Aardenburg 15/3/74-31/11/77 (ADN B 4120, 41r). 
 -Vrije: schepen mei77*, 78 (lijsten Vrije). 

 Taken-diensten Vorst: hij was ontvanger van de meierij, de sergenterie en de gevangenis van  
 Aardenburg (in pacht) in 1462-5, van de Medemate aldaar in 1459-62, van het  
 schor 'Catstart' te Ijzendijke ambacht (in pacht) in 1462-71, van de heerlijkheid  
 Oostburg (in regie) in 1457-64, van de Medemate aldaar (voornamelijk in pacht) in  
 1449-52 en in 1465-68 (databank domeinbeheer). 
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 Naam Cools, Jan 

 Data ?-18/12/1490 (Despars, 'Cronycke', IV, 492). 

 Beroep Nagelmaker (Despars, 'Cronycke', IV, 492). 

 Bezit Een Jan Cools had een huis aan de Potterierei (SAB: SR86, 139r). 

 Rol in de opstand Hij werd buiten de vrede van Damme gesloten en kort erna terechtgesteld (Despars,  
 'Cronycke', IV, 492 en ARA: Rk. 13782, 17r). 
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 Naam Cooman, Jacob de 

 Naamgenoten Boudin de Cooman was secretaris van de keure in november87-88 (Hancké,  
 'Conflict', II, 45). 
 In 1479 werd Jacob de Cooman veroordeeld tot het betalen van een boete van 38 s 6 
  d gr 3 d par omdat hij wijn met 'onghehijcter mate' verkocht had (SAG: 400, 27,  
 10v) - betreft het dezelfde persoon? 
 Jan de Cooman was militair kapitein van Gent in 1488-9 (SAG: 20, 6, 69r). 

 Antecedenten fs Jan (bestand Gent). 

 Politieke carrière Gent: gedele 81; keure 83, 87, 90; ontvanger-boekhouder 84, juni85, 89 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: In mei 1482  reisde hij naar Brugge om er met de schepenen en het gemeen  
 over de politieke situatie in Vlaanderen te onderhandelen (SAG: 400, 27, 361r). In  
 het najaar van 1483 trok hij naar Brugge om er te onderhandelen (28, 318v). Hij  
 reisde in augustus 1484 voor de stad naar Brugge (321v). In maart en april nam hij  
 voor Gent deel aan de Ledenvergadering te Brugge (29, 397r/403r/404v). In  
 februari 1488 vernieuwde hij de Brugse wet (SAB: SRfeb88, 142v). In mei en juli  
 1488 nam hij voor Gent deel aan de Ledenvergadering te Brugge (412r/432v). 

 Beroep Wever (Hancké, 'Conflict', II, 45). 

 Bezit Hij woonde in de Gentse Kammerstraat (bestand Gent). Hij leverde voor grote  
 sommen laken aan de stad in de periode 1463-1492, met topjaren 1485 (31095 gr)  
 en 1488 (69576 gr) (Hancké, 'Conflict', II, 45). Bij de verplichte lening van 1492  
 betaalde hij 1368 gr die later terugbetaald werden en nog eens 40 gr. Volgens het  
 'conestable bouc' (buiten de sintjorispoort) betaalde hij 876 gr belasting in 1492-4 
  (Hancké, 'Conflict', II, 45). 

 Rol in de opstand Hij vergezelde Filips de Schone bij diens Blijde Intrede in Brugge in mei 1484  
 (SAG: 400, 28, 320v). In de schepenbank van juni 1485 trad hij op als enig  
 ontvanger (423r). Een Jacob de Cooman werd in 1487 door de Gentse wet  
 verbannen wegens 'commocion' (ARA: Rk. 13522, 2r). Als Gents gedeputeerde  
 werd hij feestelijk onthaald in Brugge op 10/2/1488 (Despars, 'Cronycke', IV, 337). 
  Op 29/6/1491 werd hij beschuldigd van het achterhouden van verschillende  
 collaties (Dagboek van Gent, II, 267). 

 Verbanning 27/1/1486, voor vijftig jaar uit het graafschap omdat hij (samen met de moeder van  
 Adriaan Vilain en anderen) een aanslag zou beraamd hebben op de wethouders in  
 de stad (SAG: 212, 1, 84r). In 1486 betaalde hij 3 lb gr aan de stad omwille van de  
 gratie die hij ontvangen had (SAG: 400, 29, 261r). 
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 Naam Coorden, Simon van 

 Huwelijk x Jooszine vander Steghe (SAB: PR85, 113v). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 87 (niet uitgeoefend); gecommitteerde 91; deken van de lakenhalle 
  87 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: in het schepenjaar 1482 pachtte hij de assizen 'van der nieuwer halle'  
 (SAB: SR82, 28v), zoals in de periode van september 1485 tot september 1486  
 (SAB: SR85, 28r). 

 Sociaal kapitaal In 1475 was Daneel Dhoossche zijn procureur die samen met Simon van Coorden,  
 de weduwe van Rui Machado, borg over Antonio Fernandes, procedeerde tegen  
 Nicolas Bertram, procureur van Lopo de Guadra, 'medicijn' van de hertog, die een  
 achterstallige som eiste (Paviot, 'Les Portugais', 114-6). In juni 1486 maakte hij  
 Daneel van Ackere, Jan Inghelbrecht, Malin de ?, Pieter Bultel, Guillaume Taurel,  
 Jan de Schermere, Clement Willemszone, Joos Coyzere en zijn vrouw machtig over  
 zich (SAB: PR85, 115v). In september 1487 was hij samen met Yeronimus  
 Lauwerein en Joos de Rode borg over Wulfaert de Clermentier, de ontvanger van de  
 spijker in Brugge (SAB: CSK87, 10r-v). In november 1487 was hij samen met Jan  
 Mergaert voogd van de kinderen van Wouter Mergaert (SAB: KV, 828bis, 334), in  
 november 92 was hij dat samen met Jan de Grutere (PR92, 28r en 84r). 

 Bezit Hij huurde een stalletje aan de Brugse hallen in 1476-83 en een saaistalletje in  
 1482 (SAB: SR76, 7r; SR77, 8r; SR82, 17v/18r etc.). Hij schonk 20 s gr aan de stad 
  Brugge in 1477 om de vele oorlogskosten te dekken (SAB: SR76, 34r). Hij leende  
 2 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het Sint-Jacobszestendeel  
 (SAB: SR80, 198r). In april 1484 droeg hij rechten op goederen over aan Stevin  
 van den Gheinste (SAB: KV, 828bis, 52). Hij kocht een erfrente op het graafschap  
 Vlaanderen van 2 lb gr voor 30 lb gr in april 1485 (ADN: B 2137, nr. 69309 en  
 SAB: OR, 4, 110r). In juli of augustus 1485 droeg ridder Jan van Nieuwenhove de  
 'lettre van verbande' die de stad Sluis hem gegeven had, waarin ze beloofde hem de  
 komende twaalf jaar 307 lb 10 s 6 d gr te betalen en waarvan er nog 166 lb 11 s 3 d  
 gr restten, aan hem over (SAB: PR85, 13r). Daarbij droeg Simon Jan een brief over,  
 bezegeld door de baljuw van het hof van Wijnendale, waarin een jaarlijkse rente  
 van 15 s gr op het goed 'Crewaetser houcke' bezet is, én een losrente van 30 lb gr  
 op de stad Brugge (SAB: PR85, 13v-14r). In 1485 leverde hij als 'coopman van  
 lakene', voor 837 lb 15 s par laken aan het Brugse Vrije (RAB: BVR, 223, 178v). In  
 juni 1486 droeg hij de Rijselse koopman Gauthier Due een losrente van 10 lb gr op 
  de steden Dordrecht, Haarlem, Delft, Gouda en Leiden over, die op zijn beurt 150  
 lb gr aan Simon overmaakte (SAB: PR85, 113v-114r). Simon van Coorden de  
 lakensnijder leverde 13 lb 7 s 4 d gr laken aan de stad in 1487 (SAB: SR86, 175r;  
 SR87, 126r) en een naamgenoot 2 lb gr (SR86, 203r). Hij kocht een erfrente op het  
 graafschap Vlaanderen van 4 lb gr voor 48 lb gr in juni 1488 (ADN: B 2137, nr.  
 69598) en één van 2 lb gr voor 24 lb gr op hetzelfde tijdstip (ARA: Rk., AL, 53,  
 1/6/1488). Op 3/2/1490 droeg Joos de Deckere hem een rente van 6 lb gr op het  
 graafschap Vlaanderen over (ARA: Rk., AL, 53, 3/2/1490). Hij leende 960 gr in mei 
  en 2400 gr in juli 1488 aan de stad Brugge en 1080 gr in oktober en 4000 gr in  
 december 1490, als bewoner van het Sint-Donaaszestendeel (Blockmans, 'De  

belastingsbetalers', 230). In 1494 verkocht hij zijn huis in de Spanjaardstraat aan de stad 
Brugge (SAB: SR94, 37r). 

 Extra Als bastaard mocht hij zijn functie niet uitvoeren, Joos Loppaert verving hem  
 (SAB: RW). Hij diende een boete van 10 lb gr te betalen van de stad Brugge ten  
 gevolge van een 'submissie ghewijst ter camere' of ter vierschare (SAB: SR80, 35v).  
 De stad beloofde in februari 1487 hem deze terug te betalen, 20 lb gr werd  
 onmiddellijk terugbetaald (SAB: SR86, 159r). 
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 Naam Coppenhole, Frans van 

 Data ?-16/06/1492 (Dagboek van Gent, II, 270). 

 Antecedenten Hij was de tweelingbroer van Jan van Coppenhole (Fris, Coppenhole). 

 Nageslacht Pieter (zie diens fiche). 

 Politieke carrière -Vorst: baljuw van de Oudburg 28/3/88-30/11/89 (ARA: Rk., 14160). 
 -Gent: stedekiezer 91; amman 82-83 (bestand Gent). 

 Taken-diensten -Vorst: hij was in opdracht van de Drie Leden procureur van de confiscaties van  
 goederen van vijandige Fransen in 1481-2 in het Gentse kwartier (ARA: Rk.  
 19724, 1r en ADN: B 33, 128r), en van de vijanden van de hertog van 9/9/1484 tot  
 juni 1485 (ARA: Rk. 18254, 1r). 
 -Gent: hij reisde in september 1482 voor de stad naar Brugge (SAG: 400, 28, 114v) 
  en in juni en juli 1483 naar Oudenaarde (116r/117r). In september 1482 kreeg hij  
 een onkostenvergoeding 'van den costen die ghedaen waren int chastelet van twee  
 vraukins' (130v); hij was daar immers 'amman ende cypiere' (145v). Vanaf november  
 1487 inde hij 'maentghelde dat men zekeren tijt ghegheven heeft binnen der stede  
 van Ghend omme tsustineren van der oorloghe’ (SAG: 20, 6, 2v). Op 24/2/1488  
 reisde hij samen met Joos de Jaghere en Joos Yoens naar Brugge om er elk met zes  
 gezellen Maximiliaan te bewaken; hij kwam terug naar Gent op 8/3 (400, 29, 394v  
 en 20, 7, 20v). In maart 1488 was hij meermaals courier tussen Gent en de troepen te 
  Kortrijk (SAG: 20, 7, 23r). Ook in de schepenjaren 1488 en 1490 vervulde hij een  
 financiële functie want weduwen en wezen dienen maandgeld aan hem over te  
 brengen (SAG: 400, 30, 101r/305r). 

 Bezit Als baljuw van de Oudburg verdiende hij jaarlijks 30 lb par (ARA: Rk. 14160, 88v). 

 Rol in de opstand In oktober 1483 stond hij de stervende Jacob de Gouy bij in het kasteel van  
 Rupelmonde en duidde hij, in opdracht van de graaf, de nieuwe kapitein van  
 Rupelmonde, Anthoine de Mortaigne, aan (RAG: RV, 34315, 29v en SAG: 20, 2,  
 20v). Eind 1483 raakte hij samen met Joris Crabbe bij de Kalandenberg slaags met  
 kapitein Jan Claeys en Hannekin Lancbrugghe waarbij Claeys gewond raakt en na  
 een tussenkomst van Adriaan Vilain van Rassegem werd hij tot een compositie  
 gedwongen (ARA: Rk. 14118, 51r-v). Hij werd hiervoor verbannen maar hij  
 ontving gratie van de stad (SAG: 212, 1, 73r). Na de revolte van Mathijs Peyaert  
 werd hij gevangen gezet, maar kort erna ontsnapte hij en is hij naar Doornik  
 gevlucht met Adriaan van Rassegem (Molinet, 'Chroniques', I, 459 en Despars,  
 'Cronycke', IV, 259). Daarna ontspon zich een lange discussie over zijn rol in de  
 confiscaties van Gent tijdens de regering van de eerste regentschapsraad. Op  
 2/10/1485 droeg de Rekenkamer Omaer Claissone op Frans' goederen te confisceren 
  (Hancké, 'Conflict', II, 46). Op 6 en 21/10 gebood de rekenkamer hem de rekening  
 binnen te brengen voor de confiscaties van de voorbije jaren. Op 2/10/1485 beval  
 de Rekenkamer Omaer Claissone Frans' goederen en diens opbrengsten van  
 confiscaties te confisceren - hetgeen zijn zoon Pieter deed op 16/11 en 10/12/85  
 (ADN: B 17745, 'Van Coppenhole' en Hancké, 'Conflict', I, 120 ev). Op 6/10  
 ontving hij een brief met de vraag zijn rekeningen af te staan (ADN: B 17745,  
 'Confiscations'). Op 14/10/1485 verplichtte de Raad van Vlaanderen Frans de  
 opbrengst van de confiscaties aan Guy de Baenst terug te storten (RAG: RV, 7512,  
 239r). Op 15/12/1485 werd Claissone nogmaals gemobiliseerd om van Frans de  
 28800 gr te confisceren die hij volgens zijn rekening nog diende te betalen aan de  
 Rekenkamer (ADN: B 17745, 'Van Coppenhole' en Hancké, 'Conflict', II, 46). In  
 augustus 1486 verplichtte de rekenkamer hem 800 lb van 40 terug te betalen aan  
 Guy de Baenst (ADN: B 17750, 'Baenst’). In september 1486 werd hij, samen met  
 zijn zoon, Jacob de Crooc en Lieven van Waes, Jacob van Vesten, Gabriel  
 Percheval, Adriaen Tambourijn, Lieven de Brecht, Jan Scelpe en Lieven Weytiers,  
 aangehouden en ondervraagd door baljuw Jan van Cruyninghen wegens deelname  
 aan de 'secrete assemblee' van Laureins Clouckaert en Ghijselbrecht Puppin - kort  
 erna werd hij verbannen (ARA: Rk. 14118, 65v). In maart 1488 stelde de stad Gent  
 hem aan tot baljuw van de Oudburg, waartoe ze gemachtigd was door de Franse  
 koning, op 3/9/1488 werd dit bevestigd door de regentschapsraad (ARA: Rk. 14160, 69r). 
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 Confiscatie 1491-2: 744 gr voor enkele roerende goederen (Hancké, 'Conflict', II, 46). 

 Verbanning 16/2/1484, voor vijftig jaar uit Vlaanderen, 'omme dat hij onlancx bij waerloeshede  
 ende quader besoerghsaemhede heeft laten uutbreken uter chastelette eene persoon  
 die daer van deser weghe ghevanghen lach' (SAG: 212, 1, 73r). Kort erna betaalde  
 hij 4 lb gr aan de stad Gent voor de gratie van ban die hij ontvangen had (SAG:  
 400, 28, 202v).  
 16/9/1486, voor vijftig jaar uit Vlaanderen door Gent, samen met zoon Pieter en  
 Wouter de Croec, 'omme dat zij gheweten hebben dat eeneghe persoenen upstel van  
 wapeninghe binnen deser stede hebben willen maken ende dat zij tniet te kennen  
 ghegheven hebben heere ende wet alsoot behoort' (SAG: 212, 1, 89v). In november  
 1487 betaalde hij 10 s gr aan de stad voor de gratie van ban die hij ontvangen had  
 (SAG: 400, 29, 307r). 
 Extra In 1480 diende hij 5 s gr aan de stad te betalen omdat hij de schepenen van de keure 
 ghemesuseert hadde (SAG: 400, 27, 151r). 
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 Naam Coppenhole, Jan van 

 Data ?-16/06/1492 (Dagboek van Gent, II, 270). Volgens Hancké stierf hij tussen 30/05  
 en 20/06/84 (Hancké, 'Conflict', I, 75), maar dit klopt niet. 

 Antecedenten Hij was de tweelingbroer van Frans; Despars ('Cronycke', IV, 519) spreekt  
 bijvoorbeeld over de 'ghebroeders' Frans en Jan van Coppenhole in 1492. Zie ook  
 'Dagboek van Gent', II, 270: het waren broeders 'van eender dracht'. 

 Nageslacht Hij had een zoon Eligius die kort na de onthoofding van zijn vader werd  
 opgesloten (De Doppere, 'Chronique', 31). 

 Politieke carrière -Gent: stedekiezer 78, 81, 84; secretaris van de keure 79-83; klerk van den bloede  
 71-4 (Fris, 'Les clercs', 229); overdeken der neringen 90-91; pensionaris van de  
 keure 89 (bestand Gent). 
 -Vorst: provoost-generaal van de Leden van Vlaanderen 2/88-28/11/89 (KB: Ms  
 1132, 174; Blockmans, 'De volksvertegenwoordiging', 143, 329, 450 en ARA: Rk.  
 38712, 101v/28713, 98v); 'raedt ende hofmeestre sconijnc van Vranckerike' in  
 2/88-7/89 (SAG: 20, 7, 123r/239v en ADN: B 2137, nr. 69587). 

 Taken-diensten -Gent: hij was procureur van de restitutierekeningen van 1477 (Hancké, 'Conflict',  
 II, 47) en van de rekeningen van de renten die de stad had in 1480 (SAG: 400, 27,  
 267r). Hij werd voor diplomatieke taken naar Maria van Bourgondië gestuurd te  
 Mechelen in juni 1477 (SAG: 400, 25, 145r). In het schepenjaar 1477 was hij  
 verantwoordelijk voor de verkoop van stedelijke erf- en lijfrenten (26, 159r). Hij  
 was militair kapitein te Guinegatte (Verbruggen, 'De slag', 92). In juni 1480 reisde  
 hij samen met Pieter Beydins naar Doornik 'omme te vernemene ende de waerheyt te  
 wetene van den gheexecuteerden persoonen aldaer'; ook in oktober reisde hij naar  
 Doornik (SAG: 400, 27, 91r/200r). In augustus 1480 onderhandelde hij met  
 Maximiliaan te Brugge (226v). In november 1480 reisde hij te Dadizeele om met de  
 Gentse baljuw 'groote zaken' aangaande het land te bespreken en kort erna reisde  
 hij naar Doornik om in opdracht van de vorst misdadigers te arresteren (227r). In  
 november en december onderhandelde hij met Bruggelingen over 'diverssche zaken  
 ende memorien’ (227v/230r). In januari 1481 maakte hij deel uit van een Gentse  
 delegatie die naar Maximiliaan te Brugge reisde, om over 'voordeele van den lande'  
 te onderhandelen (228r). In augustus 1481 onderhandelde hij met Margaretha van  
 York (230v). Eind augustus maakte hij deel van de Gentse delegatie die gravin  
 Maria bezocht te Dendermonde (357r). In september zocht hij de officiaal van  
 Doornik met het verzoek de rechtszaak tegen Jacob Weyts te stoppen (357v). Op  
 18/10/1481 zocht hij Jan van Dadizeele op te Antwerpen om zaken te bespreken en  
 op de dag van diens moord stuurde hij voor de schepenen een persoon naar  
 Antwerpen om het fijne over deze zaak te weten te komen (358v-359r). Op  
 25/4/1482 reisde hij samen met Adriaan Vilain van Rasseghem naar Brugge (360v).  
 In juni 1483 reisde hij naar de stad naar Doornik (28, 116v). Hij was omstreeks die  
 tijd ook verantwoordelijk voor de opeising van de erfenis van Pieter Boudins door 
  de stad Gent (171v). In de zomer van 1483 betaalde hij Vlaamse troepen te Kortrijk 
  uit (RAG: RV, 34315, 52v). In 1483 was hij meerdere malen militair kapitein van  
 Gentse troepen, bijvoorbeeld te Biervliet (SAG: 20, 2, 11r). In het najaar van 1483  
 trok hij naar Sluis en Brugge 'omme eenighe zaken te besoingerene' (28, 319r). Op  
 20/4/1484 reisde hij naar Asper voor de stad (320r). Ook in 1484 trad hij  
 meermaals op als Gents kapitein, namelijk als steun voor kapitein-generaal Jacob  
 van Romont en in verband met de uitbetaling van Gentse troepen (SAG: 20, 3,  
 11v/61v). In maart 1484 werd hij belast met een nieuwe oorlogsbelasting die in het 
  Gentse kwartier geheven werd (341r). Hij trad op als 'procureur' van de Gentse  
 drie leden in 1484 in een proces voor de Raad van Vlaanderen (RAG: RV, 955,  
 14v). Op 26/2/1488 reisde hij samen met Jacob de Steenwerpere naar Frankrijk om  
 Gentse privileges door de Franse koning te laten bekrachtigen (390r). Op 25/5  
 reisde hij naar Frankrijk om er over vrede te onderhandelen (412v). Op 23/7/1488  
 reisde hij nogmaals naar Philippe de Crèvecoeur te Frankrijk (SAG: 20, 7, 4r). Op  
 10/8/1488 reisde hij nogmaals naar de Franse maarschalk, wiens provoost hij was  
 geworden. Jan van Gruuthuze en Lodewijk van Halewijn waren er ook aanwezig  
 (SAG: 20, 7, 4v). In de periode 1488-9 voerde hij meerdere militaire taken uit als  
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 aanvoerder van Gentse troepen (SAG: 20, 6, 83r). Eind juli 1491 reisde hij samen  
 met Filips van der Zickelen naar Sluis om er te overleggen met Filips van Kleef (30,  
 415r). 
 -Vorst: in 1483 stuurde de regentschapsraad hem naar Rijsel om er de eed van het  
 personeel van de Rekenkamer aan de jonge graaf te laten afnemen (ADN: B 18824,  
 23749). Hij was commissaris voor de wetsvernieuwing te Ieper op 7/2/1488 (KB,  
 M 103, II). 

 Bezit Hij kreeg als secretaris van de keure in juli 1480 een toelage van 24 lb 9 s 5 d  
 omwille van de vele reizen die hij voor de stad had ondernomen (SAG: 400, 27,  
 92r). Hij kocht twee erfrentes op het graafschap Vlaanderen van (twee maal) 3 lb gr  
 voor 36 lb gr in juni 1488 (ADN: B 2137, nrs. 69587 en 69604). 'Pour entrenir ces  
 brouillis' verdiende hij als maître d'hôtel van de Franse koning in 1488 600 frank  
 per jaar (de la Marche, 'Mémoires', III, 275). In december 1488 en februari 1489  
 ontving hij van de stad Gent, uit naam van de Drie Leden, als provoost van de  
 Franse koning, een dagloon van 6 s 8 d gr (SAG: 20, 7, 123r/178r). In juli 1489  
 ontving hij 118 lb 13 s 4 d gr 'over zeker wedden voor hem ende zijne diverssche  
 ghesellen hm gheordonneert omme tecsersseren van zijnen officien' (SAG: 20, 6,  
 134v). 
 Rol in de opstand In 1477 diende hij als 'machtich over de drie leden' van Gent na te zien op de  
 verbanningen in de stad (SAG: 212, 1, 12v). In 1478 procedeerde Elisabeth van  
 Massemen (de weduwe van de terechtgestelde Jan van Melle) tegen hem en de stad  
 (SAG: 400, 26, 137v: er staat niet waarover). Samen met Jan van den Buendere en  
 Willem Rijm werd hij in 1481 door Jacob van Wijmeersch, Jan de Vechtere en  
 Zegher de Mey aangeklaagd voor makelaardij waarna Adriaan Vilain van  
 Rasseghem, Jan van Dadizeele en Joos van Wijchuis samen met de schepenen de  
 drie aanklagers openbaar veroordeelden (SAG: 93, 3, 77v). Bij onderhandelingen  
 te Tours in 1482, noemde Philippe de Commynes hem een 'chaussetier', 'qui avoit  
 grant credit parmy le peuple, car gens de telle taille l'y ont, quantz ilz sont ainsi  
 desordonnez' (Commynes, 'Mémoires', 404). Hij vergezelde Filips de Schone bij  
 diens Blijde Intrede in Brugge in mei 1484 (SAG: 400, 28, 320v). Hij was, als  
 vertegenwoordiger van de Drie Leden, lid van de regentschapsraad in augustus  
 1484 (RAG: OV, 833). Hij was in deze periode niet in dienst van de stad Gent,  
 maar hij vervulde wel meerdere (voornamelijk diplomatieke en militaire) taakjes  
 voor de stad uit (SAG: 20, 3, 69v ev). In 1484-5 stond hij Jacob van Romont bij in  
 de militaire strijd tegen Maximiliaan (SAG: 20, 3, 11v). In opdracht van de stad  
 Gent stond hij in oktober 1484 in voor de constructie van het zogenaamde  
 blokhuis op de Schelde bij Antwerpen (SAG: 20, 3, 45v). Hij werd in juni 1485  
 uitgesloten van de algemene gratie van Maximiliaan (SAG: 94, 737) en erna uit het  
 graafschap verbannen (SAG: 93, 7, 43v). Hij was echter al ontsnapt uit de  
 gevangenis in juni 1485 en naar Doornik gevlucht met Adriaan van Rassegem  
 (Molinet, 'Chroniques', I, 459). Na de verkiezing van de schepenbank van augustus 
  1487 zag hij zijn kans schoon om, samen met Adriaan Vilain, naar de kans terug te  
 keren. Na de Gentse opstand van november 1487 trad hij weer in stedelijke dienst;  
 hij werd onder andere van een paard en een bode voorzien om naar Douai te reizen  
 'omme zekere secrete zaken angaende der welvaert van der stede' (SAG: 20, 6, 32v).  
 Op 20/2/1488 reisde hij, met Jacob de Steenwerpere naar Frankrijk om het verdrag  
 van Atrecht en de andere Vlaamse privileges door de Franse koning te laten  
 bekrachtigen (SAG: 20, 6, 38r; 7, 14). Waarschijnlijk op dat moment is hij  
 opgenomen in de hofhouding van de Franse koning, want op 26/2 verscheen hij te  
 Brugge als 'hoofmeester van den coninc van Vranckerijcke', met de belofte van de  
 koning dat de Vlamingen zich vrij in zijn koninkrijk mogen begeven (KB: Ms  
 1132, 174). Ook de Franse koning noemde hem in een brief als raadsheer  
 (Diegerick, 'Correspondance', xix). Op 15/3/1488 reisde hij naar Brugge om de  
 berechting van Lanchals bij te wonen, hij strooide er geld rond, maar hij spoedde  
 zich snel terug naar het veilige Gent (Fris, 'Coppenhole', 104). In april 1488 was  
 hij kapitein in het Westland (Diegerick, 'Correspondance', 104). Op 8/5/1488  
 reisde hij naar Kortrijk met 200 door Gent betaalde ruiters (SAG: 20, 6, 120v) en  
 erna naar Frankrijk. (20, 7, 49v en Diegerick, 'Correspondance', 236). Op  
 10/8/1488 vergaderde hij in Frankrijk samen met Philippe de Crèvecoeur, Jan van  
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 Gruuthuze, Lodewijk van Halewijn en Filips van Kleef (SAG: 20, 7, 4v). Op  
 27/6/1488 stelde Filips van Kleef hem aan tot 'prevost des marechaulx' (Diegerick,  
 'Correspondance', 266). In 1488 (zonder de vermelding van een maand) nam hij te  
 Ieper als 'provoost-generael van den lande van Vlaendren' Jan de Wale en  
 Geraardijn Waterhondt gevangen; het daaropvolgende jaar nam diens dienaar  
 eveneens personen gevangen in het kwartier van Ieper (ARA: Rk. 37812,  
 101v/38713, 98v). In het najaar van 1488 en het voorjaar van 1489 trok hij samen  
 met Philippe de Crèvecoeur op in het Vlaamse Westland, hij verbleef voornamelijk  
 te Kortrijk en kreeg hiervoor financiële steun van Gent (SAG: 20, 6, 83r; 7, 107v  
 en 9, 17v). In juli 1489 verdedigde hij samen met Adriaan Vilain van Rassegem en  
 Filips van Bourgondië-Beveren de stad Geraardsbergen (Molinet, 'Chroniques', II,  
 155). Van augustus tot december 1489 verbleef hij te Frankrijk tot hij na de  
 vredesonderhandelingen te Tours terugkeerde (SAG: 20, 7, 281v). Hij volgde de  
 vermoorde Lieven Gooris als Gents overdeken op in juni 1490 (SAG: 400, 30,  
 332r). Hij zou daarop een belasting van 3 d per huis voorgesteld hebben om de  
 oorlogskas te spijzen, met commotie tot gevolg (Molinet, 'Chroniques', II, 229). In  
 januari 1491 schreef hij een vijandige brief naar Jean de Tinteville waarin hij hem  
 hevig verwenste (Gachard, 'Lettres', XIX, 251). In oktober 1491 vluchtte hij vanuit  
 Gent naar Sluis (De Doppere, 'Chronique', 13). Net voor zijn dood noemde Molinet 
  hem nog, samen met Remeeus Hubert, 'grans patriarches des meutins', als  
 medestander van Filips van Kleef. Kort erna werd hij onthoofd, samen met zijn  
 tweelingbroer en enkele medestanders, waaronder Jacob Rijm, Gillis van den  
 Broucke en Jan Bellin (Molinet, 'Chroniques', II, 253-5). 

 Verbanning Juni 1485 uit Gent (SAG: 93, 7, 43v). 

 Bronnen Fris, 'Jan van Coppenhole'. 
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 Naam Coppenhole, Pieter van 

 Nageslacht fs Frans (zie diens fiche). 

 Politieke carrière Gent: secretaris van gedele 88-90 (Hancké, 'Conflict', II, 47). 

 Rol in de opstand Hij overhandigde eind 1485 in naam van zijn vader twee rekeningen aan de  
 Rekenkamer over de confiscaties van de afgelopen jaren (Hancké, 'Conflict', II, 47).  
 In september 1486 werd hij, samen met zijn vader, Jacob de Crooc en Lieven van  
 Waes, Jacob van Vesten, Gabriel Percheval, Adriaen Tambourijn, Lieven de Brecht,  
 Jan Scelpe en Lieven Weytiers, aangehouden en ondervraagd door baljuw Jan van  
 Cruyninghen wegens deelname aan de 'secrete assemblee' van Laureins Clouckaert  
 en Ghijselbrecht Puppin (ARA: Rk. 14118, 65v). Kort na de dood van zijn vader  
 werd hij opgesloten (De Doppere, 'Chronique', 33). 

 Verbanning 16/9/1486, voor vijftig jaar uit Vlaanderen door Gent, samen met vader Frans en  
 Wouter de Croec, 'omme dat zij gheweten hebben dat eeneghe persoenen upstel van  
 wapeninghe binnen deser stede hebben willen maken ende dat zij tniet te kennen  
 ghegheven hebben heere ende wet alsoot behoort' (SAG: 212, 1, 89v). In november  
 1487 betaalde hij 5 s gr aan de stad voor de gratie van ban die hij ontvangen had  
 (SAG: 400, 29, 307v). 
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 Naam Cordewaen, Joost 

 Naamgenoten Waarschijnlijk was hij deken der makelaars in 1494 (naar SAB: RW). 

 Politieke carrière Brugge: schepen 74, dec90, 92 (SAB: RW). 

 Beroep Makelaar (Van den Abeele & Catry, 'Makelaars', 100: hij was lid van dat ambacht  
 sinds 1470 - en SAB: RW: hij was vinder van dat ambacht in 1470, 1473 en 1479). 

 Bezit Hij leende 10 lb gr aan de stad Brugge in 1477 (SAB: SR76, 31r). In 1478 leverde  
 hij tegels aan de stad (SAB: SR78, 84r). Hij leende 3 lb gr aan de stad Brugge in  
 mei 1480 als bewoner van het OLV-zestendeel (SAB: SR80, 194v). In februari 1487 
  schonken de voogden van de kinderen van Jan Michiels hem renten op vijf huizen  
 in de Zwarteledertouwerstraat (SAB: KV, 828bis, 203). Hij leende 2 lb gr aan de  
 stad in juni 1487 (SAB: SR86, 192r). Hij leende 960 in mei en 480 in juli 1488 aan 
  de stad Brugge (Blockmans, 'De belastingsbetalers', 230). 

 Extra In het schepenjaar 1487 diende hij 2 lb 15 s 6 d gr boete aan de stad te betalen  
 (SAB: SR87, 28r). 
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 Naam Cordier, Roeland 

 Politieke carrière Brugge: schepen 88, 92 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: hij inde de hoofdelijke belasting van december 1490 in het OLV- 
 zestendeel (SAB: SRdec90, 21v). Begin 1491 was hij hoofdman van de 'gilde van  
 de jonge bogen' (SAB: SRdec90, 158v). 

 Bezit Hij leende 5 lb gr aan de stad Brugge in 1477 (SAB: SR76, 32v). Hij leende 4 lb gr  
 aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het OLV-zestendeel (SAB: SR80,  
 194r). Hij leende 2 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 189r). Hij leende  
 960 in mei en 1920 in juli 1488 aan de stad Brugge en 1080 gr in oktober en 4000  

gr in december 1490, als bewoner van het OLV-zestendeel (Blockmans, 'De 'De 
belastingsbetalers', 230). 
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 Naam Corte, Jan de 

 Antecedenten fs Jan (KB, M 103, II). 

 Politieke carrière Ieper: schepen 85, 87, 89, 93; raad 86, 88, 90, 92, 94 (KB: M 103, II). 
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 Naam Corte, Joos de 

 Politieke carrière Ieper: 71, schepen 15/2/75-26/2/77 (KB: M 103, II). 
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 Naam Cortewille, Joost van 

 Titel Heer van Reninghelst 
 Ridder v1479 

 Antecedenten fs Gillis x Maria van Steelant, fa Helin, met kinderen Joost, Lodewijk en Isabel  
 (Gailliard, 'Bruges', I, 266). 

 Huwelijk x Isabeau de Landas, fa Walrand (Gailliard, 'Bruges', I, 266). Zijn weduwe  
 hertrouwde later met de heer van Longueval (Opsommer, 'Omme dat leengoed', 421). 

 Nageslacht Anna x Adrien de Longueval; Marie x Arthur Habars; Pierre x Gabrielle  
 Rochebaron; Michelle (Gailliard, 'Bruges', I, 267). 

 Politieke carrière -Vorst: baljuw van Ieper 6/6/77-16/7/79 (KB: M 103, II). 
 -Vrije: commune 71*, april82* (lijsten Vrije). 

 Taken-diensten Vorst: hij was commissaris voor de wetsvernieuwing van Ieper in 1479 (KB, M  
 103, II). In 1482 was hij militair kapitein in een grafelijk leger te Ieper (ADN: B  
 2128, nr. 68957). 

 Bezit Op 8/3/1481 leende hij 600 lb van 40 gr aan de hertog (ADN: B 2124, 54r). 

 Rol in de opstand Hij behoorde tot de onderzoekscommissie die in oktober 1478 de  
 verantwoordelijken van de Ieperse opstand van 1477 diende te berechten (Justice,  
 'La répression', 46). Hij werd ridder gekroond voor de slag te Guinegatte (Arickx,  
 'Vele', 24). In september 1483 vroeg de regentschapsraad hem dringend 'den eed van 
  feoteytscip' te doen in handen van graaf Filips (ADN: B 2129, nr. 69129). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1006

 Naam Cottengys, Nikolaas van 

 Politieke carrière Brugge: schepen 88; raadslid 83; deken der huidevetters 88, 93 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: in 1488-9 voerde hij meermaals diplomatieke en militaire taken uit voor de  
 stad; in juni 1489 reisde hij bijvoorbeeld naar Gent om er naar de bereidheid van  
 het stadsbestuur te peilen om troepen te leveren voor oorlog in het Westland (SAB: 
  SR88, 132r). 

 Beroep Huidevetter (Blockmans, 'De belastingsbetalers', 231 en SAB: RW: hij was vinder  
 van dat ambacht in 1477, 1480, 1490 en 1492). 

 Sociaal kapitaal Hij was samen met Joos van Abinsvoorde voogd over de kinderen van Jacob  
 Cottengys in oktober 1486 (SAB: KV, 828bis, 150). 

 Bezit Hij leende 1 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het Sint- 
 Donaaszestendeel (SAB: SR80, 193v). In augustus 1484 ontving hij delen van  
 huizen aan de Braamberg en de Vlasbrug van Geraard Triest en Pieter van Aertrijcke 
  (SAB: KV, 828bis, 80/82). Hij leende 2 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 
  203r). Hij leende 960 in mei en 2400 in juli 1488 aan de stad Brugge en 720 gr in  
 oktober en 1360 gr in december 1490, als bewoner van het Sint-Donaaszestendeel  
 (Blockmans, 'De belastingsbetalers', 231). 

 Rol in de opstand In 1480 diende hij 6 lb par boete aan de schout te betalen (ARA: Rk. 13781, 29r). 

 Extra In het schepenjaar 1488 diende hij 32 lb gr boete te betalen aan de stad (SAB:  
 SR88, 29v). 
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 Naam Cottolf, Lodewijk 

 Politieke carrière Brugge: schepen feb88; raadslid 73; hoofdman OLV 89 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: in 1477 droeg de stad hem op om samen met Eloy Renaerd de privileges  
 van het Brugse Vrije uit de abdij van Ter Doest te halen, hetgeen hem in 1483 een  
 proces met het Vrije opleverde (SAB: SR82, 168v). 

 Sociaal kapitaal In februari 1475 en augustus 1486 was hij de persoonlijke procureur van Lodewijk 
  van Gruuthuze (SAB: MC74, 18r en PR85, 127v). 

 Bezit Hij leende 5 lb gr aan de stad Brugge in 1477 (SAB: SR76, 31r). Samen met  
 Anteunis Symoens diende aan de stad een erfelijke rente op een landgoed in de  
 Witte Ledertouwersstraat uit te betalen in 1478-80 (SAB: SR78, 4r etc.). Hij leende 
  20 s gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het OLV-zestendeel (SAB: 
  SR80, 195v). Hij bezat een huis in de Witteledertouwerstraat en in de Kortrijkweg 
  in 1484 (SAB: SR84, 143v). In april 1487 ontving hij 25 lb gr van de stad omdat  
 hij de grute van de heer van Gruuthuze 'overghegheven' heeft aan de stad (SAB:  
 SR86, 160r). Hij leende 2 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 198v). Hij  
 leende 960 in mei 1488 aan de stad Brugge en 720 gr in oktober en 4000 gr in  
 december 1490, als bewoner van het OLV-zestendeel (Blockmans, 'De  
 belastingsbetalers', 231). In 1493 had hij verscheidene huizen in de Witte  
 Leertouwerstraat (Gailliard, 'Inscriptions', II, 446). 
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 Naam Crabbe, Jacob 

 Politieke carrière Gent: gedele 90 (bestand Gent). 

 Beroep Cordewanier (Hancké, 'Conflict', II, 48). 

 Bezit Bij de verplichte lening van 1492 betaalde hij 320 gr die worden terugbetaald.  
 Daarbovenop betaalde hij nog een belasting van 40 gr in de Breydelstraat in 1492- 
 4  (Hancké, 'Conflict', II, 48). 
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 Naam Crabbe, Jan 

 Naamgenoten Een naamgenoot was abt van de Duinenabdij in de periode 1457-1488 (Martens,  
 'De opdrachtgevers', 17). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid april77 (SAB: RW). 

 Bezit Jan Crabbe, 'waslichtmakere', leende 1 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86,  
 197r). 

 Extra Hij werd schepen op 27/7/1477 toen hij de overleden Maarten de Brune verving  
 (SAB: RW). 
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 Naam Crane, Jan de 

 Antecedenten fs Clais x' Barbara van Vaernewijck, x² Catherina Uterwilghen (De Herckenrode,  
 'Nobiliaire', I, 546). 

 Huwelijk x Isabella van Steelant (De Herckenrode, 'Nobiliaire', I, 546). 

 Nageslacht Clais x Margriete van der Coyen (De Herckenrode, 'Nobiliaire', I, 547). 

 Politieke carrière Gent: gedele februari77, 88*; keure 82; herkiezer 91, 03 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: op 24/5/1485 onderhandelde hij met Philippe de Crèvecoeur te Deinze  
 (SAG: 400, 28, 421r). 

 Bezit Hij woonde buiten de Waalpoort (Hancké, 'Conflict', II, 48). 

 Rol in de opstand Na de revolte van Mathijs Pehaert in juni 1485 werd hij gevangen gezet (Despars,  
 'Cronycke', IV, 258). 

 Verbanning In 1487 betaalde Jan de Crane d'oude 2 lb gr aan de stad omwille van de gratie die  
 hij ontvangen had (SAG: 400, 29, 261r). 
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 Naam Crane, Lodewijk de 

 Titel Ridder 

 Data ?- vóór 05/1486 (dan trad zijn weduwe op, zie ARA: Rk. 13710, 114r: zij ontving  
 een som bij de dood van haar man). 

 Antecedenten fs Pieter x Beatrijs van der Straeten (Gailliard, 'Bruges', III, 33). 

 Huwelijk x Mergriete (SAB: KV, 828bis, 150). 

 Nageslacht Karel (Gailliard, 'Bruges', III, 33). 

 Politieke carrière Vorst: baljuw van Brugge 20/3/84-6/7/85 (ARA: Rk., 13170); raadsheer van Filips 
  de Schone 84-85 (SAB: CA 12, 37r). 

 Taken-diensten -Brugge: hij was militair kapitein in het Westland in 1479-80 (SAB: SR79, 65r), en 
  ook te Guinegatte (Molinet, 'Chroniques', I, 303). Als baljuw voerde hij meerdere  
 militaire opdrachten uit in het Brugse Vrije, voornamelijk in het noordvrije (RAB:  
 BVR, 222, 159r). 
 -Vorst: in augustus 1484 controleerde hij samen met Jan van der Scaghe, Anthonis  
 Spillaert en Bertelmeeus Trotin de oorlogsrekeningen van de Vlaamse troepen  
 (RAG: RV, 34315, 59r). 

 Sociaal kapitaal Joos en Omaers de Crane waren voogden van diens kinderen na diens dood; Willem 
  Sanders was machtig over zijn weduwe in oktober 1486 (SAB: KV, 828bis, 150). 

 Bezit Bij zijn aanstelling als baljuw van Brugge legde hij een borgsom van 200 lb gr  
 voor (ADN: B 33, 96r). Op 12/3/1486 erkende zijn weduwe 4 lb gr (Lodewijks  
 aandeel in de opbrengst van de Brugse wijnaccijns) ontvangen te hebben van de  
 stad Brugge (SAB: PO, I, supplement, 63). 

 Rol in de opstand In september 1483 vroeg de regentschapsraad hem dringend 'den eed van  
 feoteytscip' te doen in handen van graaf Filips (ADN: B 2129, nr. 69129). Kort erna 
  verving hij Karel van Halewijn als baljuw van Brugge en het Brugse Vrije  
 (Gachard, 'Inventaire', II, 360 en Despars, 'Cronycke', IV, 239). Op 19/3/1484 legde 
  hij de eed van baljuw van Brugge af te Rijsel (ADN: B 33, 96r). Zijn  
 benoemingsoorkonde bleef bewaard (SAB: CA 12, 37r-v). Hij lijkt naar het einde  

van zijn ambtstermijn toe voornamelijk militaire taken uitgevoerd te hebben (RAB: BVR, 
222, 159r). 
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 Naam Cret, Etienne du 

 Titel Heer van Crésancey  
 Heer van Montmaçon (v1500) 

 Antecedenten fs Léonard (klerk en auditeur van de Rekenkamer te Rijsel) x Jeanne Boillardet  
 (Jean, 'La chambre', 299). 

 Huwelijk x Colette Thibran (Jean, 'La chambre', 299). 

 Nageslacht Jean, kanunnik in Dole (Jean, 'La chambre', 299). 

 Politieke carrière Vorst: rekenmeester in de Rekenkamer te Dijon 11/5/68-85 en te Rijsel 24/7/86- 
 14/8/97 (Jean). 

 Rol in de opstand Hij werd in 1483 uit de Bourgogne verjaagd door Louis XI omdat hij Maximiliaans 
  kant koos. In 1485 werd hij door het Parlement van Parijs aangeklaagd voor  
 majesteitsschennis. Maximiliaan viste hem op te Rijsel in 1486 en hij werd  
 rekenmeester op 16/8/1488 (i.p.v. de overleden Thomas Malet) - hij legde zijn eed af 
  op 21/4/1490. In 1497 gaf hij zijn functie op ten voordele van Louis de la Vallée  
 (Jean, 'La chambre', 299). 

 Bronnen Jean, 'La chambre', 299. 
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 Naam Crèvecoeur, Philippe de 

 Titel Ridder v1452 
 Heer van Esquerdes en van Lannoy 

 Data ca. 1418-22/04/1494 (hij stierf bij Lyon en hij werd begraven te Boulogne-sur- 
 Mer; Harsgor, 'Recherches', II, 1081 en Molinet, 'Chroniques', II, 389). 

 Antecedenten fs Jacques IV de Crèvecoeur (ridder van het Gulden Vlies en raadsheer van Filips) x  
 Marguerite de la Tremoïlle (fa Jan IV, ridder van het Gulden Vlies; ze was weduwe  
 van Philippe du Bois) (Harsgor, 'Recherches', II, 1081). Hij had een halfbroer  
 Antoine, een kamerheer van Karel de Stoute (Caron, 'Philippe', 162). 

 Huwelijk x Isabelle d'Auxy, fa Jean, een telg van een oude adellijke Picardische familie en  
 banden aan het Bourgondische hof (Paravicini, 'Invitations', 121 en Harsgor,  
 'Recherches', II, 1085-7 - deze Jan had een huis in de Wulfhagestraat 18 te Brugge,  
 zie Beernaert, 'De visitatie', 31). Zij was hofdame van Isabelle de Bourbon (Sommé,  
 'Isabelle', 314). Haar zus Marie huwde Jan V van Gruuthuze (zie diens fiche). 

 Nageslacht Louise x Jean du Bos, die in 1508 60000 lb tourn terugeiste van de Vlaamse steden  
 die ze in 1488 aan Philippe beloofd hadden te betalen voor militair materieel, maar  
 die ze nooit uitbetaald hadden (Dauchy, 'De processen', 203-4). Jean du Bois was  
 kamerheer van Karel VIII en hij huwde in 1497 Guye de Brumeu, fa Guy; hij was in  
 1488 kapitein van Saint-Omer, tot Maximiliaan hem daar in februari 1489 verving  
 door Charles de Saveuses (naar Paravicini, 'Guy', 515). 

 Politieke carrière -Vorst: luitenant-generaal van Artesië en Picardië 77-89, en van La Rochelle 82- 
 88; kamerheer van Louis XI v1478; 'maréchal de France' onder Karel VIII vanaf  
 21/1/1485 (Paravicini, 'Acquérir', 381 en Harsgor, 'Recherches', II, 1090). 

 Taken-diensten Vorst: hij was ontvanger van La Gorgue en l'Alleue (in regie) in 1473 (databank  
 domeinbeheer). Hij was eerder reeds betrokken in de oorlogen van Karel de Stoute  
 (Dubois, 'Autour du traitè', 139 en Greve & Lebailly, 'Comptes', passim: hij was  
 kapitein van de boogschieters). 

 Sociaal kapitaal In de jaren 1440 vertoefde hij al aan het Bourgondische hof (Sommé, 'Isabelle', 285). 
  Hij was één van de raadsheren van de minderjarige Karel de Stoute, en hij werd  
 later één van de voornaamste raadsmannen van de hertog (Kruse, 'Hof', 181 en  
 Paravicini, 'Acquérir', 365 en 380). Hij was uitstekend geplaatst in de netwerken  
 van het hof en in zijn thuisbasis, Picardie (Caron, 'Philippe', 161-2). Hij sloeg  
 Antoon van Bourgondië tot ridder in 1452 (Harsgor, 'Recherches', II, 1081). In  
 september 1489 was Nicholas Bacheler zijn hofmeester die 240 lb gr van de stad  
 Gent ontving als salaris (SAG: 20, 6, 135v). 

 Cultureel veld Hij werd ridder van het Gulden Vlies in mei 1468 (Caron, 'Philippe', 162). In mei  
 1481 werd hij uit de orde gestoten (Wymans, 'Un témoignage', 69 en Molinet,  
 'Chroniques', I, 363), nadat hij eerder al in de Franse orde van Saint-Michel was  
 opgenomen (Harsgor, 'Recherches', II, 1091). 

 Leenbezit Het leen Esquerdes was in 1452 door Jehanne de le Tremoïlle van Bernard, heer van 
  Châteauvillain, gekocht en in 1467 door Philippe geërfd (Caron, 'Philippe', 161);  
 een beschrijving van het familiebezit vindt men bij Harsgor ('Recherches', II, 1077). 
  In 1475 ontving hij de heerlijkheid Lannoy en kort nadat hij trouw had gezworen  
 aan de Franse koning ontving hij de heerlijkheid 'la Motte-de-Marquise' van Louis 
  XI (Harsgor, 'Recherches', II, 1090 en 1100). Hij verpachtte vanaf december 1482  
 het goed 'Ten Braderic' in het Land van Waas aan Jan de Witte, maar in 1484 ging  
 het over naar Jan van den Keere. Maximiliaan had het echter in 1485 aan Fernand de  
 Lixbonne geschonken, maar dit had weinig praktische gevolgen (RAG: RV, 955,  
 58r). In januari 1485 schold de graaf hem de uitbetaling van de heerlijke rechten op  
 het leen 'Strate' bij Brugge kwijt (ADN: B 33, 112v). 

 Bezit Vanaf 1477 werd hij voor zijn diensten gul beloond door de Franse koning,  
 waardoor hij één van de rijkste leden van de Franse kroonraad werd (een  
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 opsomming van de koninklijke giften bij Harsgor, 'Recherches', II, 1100). In mei  
 1481 bijvoorbeeld ontving hij van Louis XI de geconfisqueerde goederen van  
 Jehan Dulo ('Lettres de Louis XI', X, 432). In het schepenjaar 1488 ontving hij een  

habijt van Gent (SAG: 400, 30, 60r). In de zomer van 1489 kennen de Drie Leden hem een 
bede toe om de oorlog tegen Maximiliaan op te drijven; op 14/7 ontving  

 hij 200 lb gr van Gent 'ende dit up de poorcie van deser voorseide stede van der  
 eerster maend' en op 21/12/1489 589 lb 6 s 8 d gr 'in betalinghe van 17680 lb  
 tourn die men hem 'van slands weghe sculdich was ter causen van den costen  
 angaende der artiljerie ende andere ghedaen int voyage van den Westlande' (SAG:  
 20, 7, 218r en 6, 136r). 

 Rol in de opstand Na de slag te Nancy, waar hij aanwezig was, vluchtte hij naar Picardië waar hij de  
 leiding over de Bourgondische troepen nam (Harsgor, 'Recherches', II, 1085). Adolf 
  van Kleef stelde hem aan tot kapitein van Arras; kort erna onderhandelde hij met de 
  Franse koning, 'finablement il se tourna de son parti' (Molinet, 'Chroniques', I,  
 185). Volgens Maximiliaan had hij kort na de dood van Karel trouw gezworen aan  
 diens dochterMaria, en deed hij dus aan eedbreuk toen hij trouw aan de Franse  
 koning zwoer (RAG: V3, 243, '1478'). De ligging van zijn heerlijkheden bepaalde  
 uiteindelijk zijn kampwisseling (Harsgor, 'Recherches', II, 1088-9). Op 4/3/1477  
 liet hij Arras over aan Louis XI nadat deze hem de belofte had gedaan dat hij zijn  
 bezittingen kon behouden (Dubois, 'Autour du traitè', 139). Daarna werd hij  
 militair leider van de troepen van Louis XI en werd hij 'la bête noire de Maximilien'  
 (Dubois, 'Autour du traitè', 140 en Harsgor, 'Recherches', II, 1089). Pas op  
 12/7/1477 werd hij uit zijn functie aan het Bourgondische hof verwijderd (Cools,  
 'Mannen met macht', 191). Ook uit het Gulden Vlies werd hij geweerd in 1481 (de  
 Reiffenberg, 'Histoire', 109 en Despars, 'Cronycke', IV, 206). Ondanks geruchten  
 dat Maria van Bourgondië hem toegestaan had Arras over te leveren aan de Franse  
 koning, werd hij op dat verraad zwaar aangerekend en publiekelijk uit de orde  
 gezet (Sterchi, 'Uber den Umgang', 448-55). Van Louis XI mocht hij al zijn functies  
 behouden en ontvingen hij en ook tal van familieleden postjes en heerlijkheden  
 (Harsgor, 'Recherches', II, 1090-1). Hij werd sindsdien de spil in de Vlaamse factie  
 aan het Franse hof (Blockmans, 'La position', 82; zie bijvoorbeeld Molinet,  
 'Chroniques', I, 259). Hij voerde de Franse troepen aan te Guinegatte, maar hij leed  
 er een schandelijke nederlaag, waarop zijn invloed aan het hof taande (aldus  
 Molinet, 'Chroniques', I, 306 en 313). Vanaf 1480 werd zijn rol in de militaire  
 politiek van Louis XI echter terug dominant (Harsgor, 'Recherches', II, 1092). Hij  
 maakte onder meer, samen met Pierre de Beaujeu, lid uit van de kroonraad die Louis  
 XI in juli 1481 adviseerde om Arras om te bouwen tot 'Franchise' ('Ordonnances',  
 XVIII, 670). In die hoedanigheid nam hij de controle over de stad Aire over van  
 Filips van Bourgondië-Beveren in juli 1482 (Harsgor, 'Recherches', II, 1093; naar  
 het verdrag met Aire - ADN: B 18824, 23744). Hij was één van de voornaamste  
 Franse onderhandelaars bij de vrede van Arras in 1482, en hij was, langs Franse  
 kant, verantwoordelijk voor het huwelijk tussen Margareta van Oostenrijk en de  
 latere Karel VIII (Dubois, 'Autour du traitè', 141-2). In de periode van oktober  
 1483 tot januari 1485 maakte hij, als lid van de Beaujeu-strekking aan het Franse  
 hof veelvuldig deel uit van de Franse regentschapsraad, nadien eerder sporadisch  
 (Harsgor, 'Recherches', I, 280-349 en Valois, 'Le conseil', 162). Bij de dood van  
 Louis XI was hij één van de machtigste militairen van Frankrijk (Harsgor, 'Maîtres', 
  135).  In 1483 bekrachtigde hij met het zegel van de Franse koning de zogenaamde  
 'surceance in criminele zaken' voor de Vlaamse steden (SAB: SR83, 164r). In  
 februari 1485 was hij de motor achter het loyaliteitsverdrag tussen Frankrijk en  
 Vlaanderen (Blockmans, 'La position', 79 en SAB: PO, 1201). In april 1485 kwam  
 hij te Vlaanderen aan met Franse troepen (hij stond bijvoorbeeld Jacob van Romont  
 bij in mei 1485 te Deinze - SAG: 20, 3, 81r en Molinet, 'Chroniques', I, 456), maar  
 hij moest uiteindelijk de duimen leggen voor Maximiliaans legermacht en hij  
 vluchtte weer naar Frankrijk (Despars, 'Cronycke', IV, 250-1 en 259). Charles VIII  
 stelde nog voor dat hij zou onderhandelen tussen Maximiliaan en de Drie Leden,  
 maar in juni vluchtte hij naar Doornik maar na een oproer aldaar, reisde hij door  
 naar Frankrijk ('Lettres de Charles VIII', I, 79-83). Vanaf medio 1486 leidde hij  
 opnieuw de militaire operaties in Noord-Frankrijk toen Maximiliaan Terwaan  
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 veroverde (Molinet, 'Chroniques', I, 522). Op 31/7/1486 beschuldigde Maximiliaan 
  hem in een furieuze brief aan Karel VIII de onrechtmatige zaak van de Vlamingen te  
 hebben gesteund; de koning reageerde daarop erg verontwaardigd (Champollion- 
 Figeac, 'Documents', 465-72). Een volgende veldtocht onder zijn leiding richting  
 Vlaanderen vond plaats in mei 1487 toen Maximiliaan Picardie aanviel, maar hij  
 slaagde erin de kasselrijen Bergen, Duinkerke, Broekburg, Saint-Omer en Terwaan  
 in te nemen en, onder andere, Engelbert van Nassau gevangen te nemen (Harsgor,  
 'Recherches', II, 1094), 'lors dominant et princiant en Picardie comme ung petit roy'  
 (Molinet, 'Chroniques', I, 552). In januari 1488 werd hij weer door Gentse rebellen  
 gecontacteerd (SAG: 20, 7, 7r) en op 18/1/1488 gaf Karel VIII hem de opdracht de  
 Gentenaars te helpen in hun strijd tegen Maximiliaan (SAG: 94, 748). Volgens  
 Surquet was Crèvecoeur het brein achter de opsluiting van Maximiliaan (Labande- 
 Mailfert, 'Charles VIII', 84). Meermaals beval Charles VIII Crèvecoeur de Gentenaars 
  te helpen, bijvoorbeeld op 7 en 8/3/1488 (SAG: 94, 751 en 761). Op 24/4/1488  
 liet hij aan Brugge weten dat het Franse leger bijna klaar was voor een inval in  
 Vlaanderen, na de afhandeling van de Bretoense zaak (Blockmans, 'La position',  
 84). Vanaf juni 1488 betaalde Gent de Franse troepen waarmee hij de Vlamingen  
 hielp in hun strijd tegen Maximiliaan (SAG: 20, 6, 40v/27v; zie ook Despars,  
 'Cronycke', IV, 417). Op 2/7/1488 kwam hij samen met Lodewijk van Halewijn aan  
 te Ieper ('Lettres de Charles VIII', II, 129). Op 17/7 liet hij aan Charles VIII weten  
 dat indien deze Bretagne wil veroveren, hij eerst Maximiliaan te Vlaanderen diende  
 aan te pakken ('Lettres de Charles VIII', III, 374). Op 10/8/1488 vergaderde hij in  
 Frankrijk samen met Lodewijk van Halewijn, Jan van Gruuthuze, Jan van  
 Coppenhole en Filips van Kleef (SAG: 20, 7, 4v). Zoals hij later zelf verklaarde,  
 wou hij vanaf dan 'donner aide et secours aux bonnes gens de Flandre', door, aldus  
 Harsgor, de Zuidelijke Nederlanden aan de Franse kroon te onderwerpen (Harsgor,  
 'Recherches', II, 1095). In september en oktober 1488 richtte hij verschillende  
 smeekbedes aan de Franse koning om steun voor de Vlaamse oorlog los te weken  
 ('Lettres de Charles VIII', III, 388). Eind 1488 en begin 1489 was hij voornamelijk  
 militair actief in het Vlaamse Westland, dikwijls samen met Jan van Coppenhole  
 (SAG: 20, 6, 83r en Molinet, 'Chroniques', II, 104 ev). Begin 1489 eiste hij van de  
 Vlamingen 12000 gouden kronen en twee gijzelaars, Maarten van Polheim en  
 Filips van Nassau, om de oorlog tegen Maximiliaan verder te zetten, Gent gaf toe en  
 ontving grote artilleriestukken (Despars, 'Cronycke', IV, 429-30 en SAG: 93, 7,  
 65r). Op 2/2/1489 vergaderde hij samen met Filips van Kleef en Filips Wielant te  
 Ieper (SAG: 20, 7, 134v). Op 17/3/1489 vroeg hij de Franse koning nogmaals om  
 hulp in Vlaanderen (BNF: MF, 15541, 49r-v). In juni 1489 trachtte hij tevergeefs  
 Nieuwpoort opnieuw te veroveren, maar hij raakte geblesseerd (Molinet,  
 'Chroniques', II, 138). Nadien reisde hij naar Noord-Frankrijk, nadien naar het  
 Westland, om in augustus weer te Ieper te verblijven, waar hij met Jean d'Auffay en  
 Filips Wielant vergaderde over de mogelijkheid om een Vlaamse ambassade naar  
 Frankrijk te sturen (SAG: 20, 7, 259r). In september 1489 werd hij 'stedehoudere- 
 generael van den coninc van Vranckericke' genoemd (SAG: 93, 26, 14r). Maar  
 langzaamaan zou de koning zijn vizier nadrukkelijk op Bretagne richten en op  
 vrede met Maximiliaan aansturen om dit hertogdom te veroveren; na de vrede van  
 Tours was Philippes rol in Vlaanderen afgelopen (Harsgor, 'Recherches', II, 1096).  
 Op het kapittel van het Gulden Vlies van 1491 werd hij nogmaals beschuldigd van 
  verraad (Sterchi, 'Uber den Umgang', 465). In juli 1492 onderhandelde hij tussen  
 Maximiliaan en Charles VIIII (Molinet, 'Chroniques', II, 252). Erna onderhandelde  
 hij met de Engelsen (BNF: MF, 15541, 129r en ADN: B 362, 17790, 9), omdat deze  
 in oktober 1492 Boulogne belegerden; uiteindelijk lukte het hem om dit beleg af te  
 kopen (Molinet, 'Chroniques', II, 333; Labande-Mailfert, 'Charles VIII. Le vouloir',  
 165 en Godefroy, 'Histoire', 629). Eind 1492 coördineerde hij de Franse strijd  
 tegen Maximiliaan die er alweer in geslaagd was Arras in te nemen (Molinet,  
 'Chroniques', II, 352). In de onderhandelingen voor de Vrede van Senlis  
 vertegenwoordigde hij de Franse koning toen deze met de Vlamingen overlegde  
 (Labande-Mailfert, 'Charles VIII. Le vouloir', 177-9). Hij oefende nog een jaar een  
 militaire functie uit, maar hij raakte geblesseerd tijdens een gevecht en hij stierf  
 (Molinet, 'Chroniques', II, 390). 

 Bronnen Korte biografische notie van Caron in de Smedt, 'Les chevaliers', 161-163 en  
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 Harsgor, 'Recherches', II, 1077-1116. Zie ook de verouderde notitie van Guillaume,  
 'Crèvecoeur'. En verder: d'Amat, 'Esquerdes'; Müller, 'Crèvecoeur'; Collet,  
 'Philippe' en Potter, 'War', passim. 
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 Naam Croec, Ghuwis (Guyot/Guido) de 

 Data ?-1487 (SAG: 400, 29, 312v). 

 Antecedenten Hij had een zus Pauweline (SAG: 400, 29, 312v). 

 Huwelijk x Clara van Hoevelde (ARA: Rk., AL, 51, 4/10/1483). 

 Politieke carrière Gent: gedele 80; keure juni85 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: in oktober 1480 verzocht hij, in opdracht van de stad, Maximiliaan en Maria  
 te Brussel naar Gent af te reizen (SAG: 400, 27, 226v). 

 Leenbezit In januari 1481 bevestigde hij, in naam van zijn moeder, de verkoop van een leen te  
 Vaerzele aan Guy de Crooc (ARA: OV, II, 50, 9/1/81); in 1480 was zijn moeder van  
 dit leen onterfd in het voordeel van Ghuy de Crooc die het gekocht had (Opsommer, 
  'Omme dat leengoed', 441). Dit leen verkochten hij en zijn vrouw kort voor 1483  
 aan Jan van der Valleyen voor 120 lb gr; over de verkoop liep een proces voor de  
 Raad van Vlaanderen (ARA: Rk., AL, 51, 4/10/1483 en Opsommer, 'Omme dat  

 Bezit Hij kocht verschillende goederen uit het geconfisqueerde bezit van Jan van Melle  
 (Blockmans, 'Peilingen', 256-60). 
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 Naam Croes, Marc 

 Politieke carrière Brugge: schepen 79; raadslid 84; deken der bakkers 80, 93, 98, 03, 05 (SAB: RW). 

 Beroep Bakker (SAB: RW: hij was vinder van dat ambacht in 1476, 1478, 1495 en 1500). 

 Bezit Hij leende 1 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het Sint- 
 Donaaszestendeel (SAB: SR80, 192v). Hij leende 1 lb gr aan de stad in juni 1487  
 (SAB: SR86, 190r). Hij leende aan de stad Brugge 720 gr in oktober en 2000 gr in  
 december 1490, als bewoner van het Sint-Donaaszestendeel (Blockmans, 'De  
 belastingsbetalers', 231). 

 Rol in de opstand In 1480 diende hij 33 lb 6 s 8 d gr boete te betalen aan de schout (ARA: Rk. 13781, 
  24v). 
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 Naam Croeselins, Daneel 

 Naamgenoten Michiel Croeselins was in 1492 door de stad verbannen (SAG: 400, 31, 78v). 

 Politieke carrière Gent: herekiezer 89; secretaris van de keure november87-89 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: op 4/2/1488 reisde hij naar Brugge om er te onderhandelen met de Drie  
 Leden (SAG: 400, 29, 431r). In de periode 1488-9 reisde hij mee met de Franse  
 troepen die de Vlamingen steunde, hij was daarbij verantwoordelijk voor de  
 communicatie met Gent en ook voor het 'sluutene ende ontsluutene van der  
 artijlerie' (SAG: 20, 7, 169v). In 1490-1 was hij klerk van de ontvanger van de  
 Gentse artillerie (30, 351v), tot hij in ongenade viel in december 1481 (SAG: 212, 1, 103v). 

 Bezit Hij leende 2 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 189r). 

 Verbanning 23/12/1491, voor vijftig jaar uit Vlaanderen, nadat hij verdacht werd van, als klerk  
 van de artillerie, artillerie aan de vijanden overgeleverd te hebben (SAG: 212, 1,  
 103v). In 1492 betaalde hij 2 lb gr aan de stad omwille van de gratie van ban die hij 
  ontvangen had (SAG: 400, 31, 12r). 
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 Naam Crombrugghe, Joos van 

 Naamgenoten Joris van Crombrugghe was 'soliciteur' van processen van de stad Gent (SAG: 400,  
 26, 103v). 

 Politieke carrière Gent: gedele 86; keure 76; stedekiezer 67 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: hij pachtte de assizen op de 'berringhen' samen met Anthonis van de Brande  
 in 1477 (SAG: 400, 26, 3v). 

 Beroep Schipper (Hancké, 'Conflict', II, 49). 

 Bezit Hij contribueerde in de oorlogsbelasting in 1477 (Hancké, 'Conflict', II, 49). In de  
 verplichte lening van 1492 betaalde hij 160 gr die worden terugbetaald en  
 daarenboven nog eens 36 gr (Hancké, 'Conflict', II, 50). 
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 Naam Croone, Pauwels van der 

 Politieke carrière Ieper: schepen 82 (KB: M 103, II). 
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 Naam Croÿ, Charles de 

 Titel Ridder v1479 
 Heer van Quiévrain 
 Graaf, en later prins, van Chimay 
 Burggraaf van Limoges 
 Baron van Labove 

 Data 1450-01/09/1527 (Cools, 'Mannen met macht', 197). 

 Antecedenten fs Filips, graaf van Chimay, en Walburga, gravin van Meurs. Hij was de broer van  
 Jacob, bisschop van Kamerijk (Cools, 'Mannen met macht', 197). Vader Filips kreeg  
 op 14/4/1477 1800 pond van de recette générale omdat hij Maria trouw was  
 gebleven tijdens de voorbije maanden (zijn rente op de tol van Damme en andere  
 renten werden daar reeds bijgerekend; zie ADN: B 4120, 95r). 

 Huwelijk x Louiza van Albret in 1497, zus van Albert, koning van Navarra (Cools, 'Mannen  
 met macht', 197). 

 Nageslacht Hij had twee dochters: Anna, x Filips II van Croÿ-Aarschot, en Margaretha, dame  
 van Wavrin en Ecaussines, x Charles II de Lalaing (Cools, 'Mannen met macht', 197). 

 Politieke carrière Vorst: eerste kamerheer van Maximiliaan 82-94, van Filips de Schone v94;  
 luitenant-generaal van Henegouwen 88-21 en van het Westland 89-90 (Cools,  
 'Mannen met macht', 198 en Wellens, 'Charles', 245); kamerheer van Filips de  
 Schone v28/6/95 (Cauchies, 'De la "régenterie"). 

 Taken-diensten Vorst: voornamelijk in periode 1490-1510 was hij diplomatiek en militair erg actief 
  (Cools, 'Mannen met macht', 197-8). Hij nam deel aan de slag bij Guinegatte en  
 vele andere veldslagen in opdracht van Maximiliaan, bijvoorbeeld in 1484 te  
 Oudenaarde (Cools, 'Mannen met macht', 198). In 1483 diende hij in opdracht van  
 Maximiliaan Luxemburg tegen de Fransen te verdedigen (ADN: B 18824, 23745).  
 In 1486 was hij samen met Englebert van Nassau en Filips van Kleef één van de  
 voornaamste militaire kapiteins van Maximiliaan (Molinet, 'Chroniques', I, 543).  
 Hij was Maximiliaan ook militair van dienst in de oorlog tegen Filips van Kleef  
 (ADN: B 2140, 70v). 

 Sociaal kapitaal Hij behoorde samen met de Jean de Lannoys, Jacques de Luxembourg en Charles de  
 Croÿ en andere Henegouwse edelen tot de vrienden en magen van Baudouin de  
 Lannoy toen die zich medio 1486 voor het hof diende te verantwoorden over zijn  
 politieke keuze (Molinet, 'Chroniques', I, 541). 

 Cultureel veld Devies: 'Fort une'. Hij werd ridder van het Gulden Vlies in mei 1491 (Cools). 

 Leenbezit Dankzij zijn huwelijk werd hij burggraaf van Limoges, heer van Avesnes en  
 Landrecies (Cools, 'Mannen met macht', 197). Hij was graaf van Chimay en op de  
 dag van Maximiliaans kroning tot Rooms-kroning in 1486 werd hij prins van  
 Chimay (Cools, 'Mannen met macht', 198 en Devillers, 'Le Hainaut', 1887, 193). 

 Bezit In 1479-80 ontving hij 60 lb gr van de stad Brugge voor zijn militaire diensten aan 
  het land (SAB: SR79, 173r). In oktober 1480 ontving hij 40 lb van 40 gr voor  
 diensten aan de hertog (ADN: B 2121, 427v). In oktober 1481 ontving hij 50 lb  
 van 40 gr om dezelfde reden (ADN: B 2124, 226r). In februari 1482 ontving hij 100 
  lb van 40 gr van de hertog (ADN: B 2127, 250r). In het voorjaar van 1490 ontving 
  hij 6000 lb van 40 gr van Roeland le Fevre om troepen te betalen (ADN: B 2140,  
 64r). In februari 1491 ontving hij, als kapitein van Henegouwen, een extraatje van  
 800 lb par (Devillers, 'Le Hainaut', 1889, 246). In 1492 ontving hij een jaargeld  
 van 400 escus van 48 gr, dit was zo sinds 21/11/1487 (ADN: B 2144, 75v). 

 Rol in de opstand Op 22/3/1477 nam Maria hem op in haar hofhouding (RAG: RV, 34323). Hij was  
 aanwezig op de Staten-Generaal en de doopplechtigheid van Filips de Schone te  
 Gent in 1478 (Cools, 'Mannen met macht', 198). Net voor de slag van Guinegatte  
 werd hij geridderd (Molinet, 'Chroniques', I, 307). Hij ratificeerde het verdrag van  
 Atrecht op 24/3/1483 (Godefroy, 'Histoire', 348). Hij had voornamelijk een  
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 militaire rol tijdens de opstand, uiteraard in dienst van Maximiliaan (Cools,  
 'Mannen met macht', 198 en Wellens, 'Charles', 245). In juli 1485 bevond hij zich te 
  Gent toen een nieuwe opstand uitbrak; hij bemiddelde er tussen Maximiliaan en de 
  opstandelingen (Molinet, 'Chroniques', I, 465). Hij bevond zich op de grootse  
 ceremonie die Maximiliaan tot Rooms-koning kroonde te Frankfurt in 1486  
 (Molinet, 'Chroniques', I, 483). In mei 1488 beloofde hij te Mechelen volledige  
 trouw aan Maximiliaan (Devillers, 'Le Hainaut', 1888, 156). Kort erna benoemde  
 Maximiliaan hem tot kapitein-generaal van Henegouwen (Devillers, 'Le Hainaut',  
 1888, 158 en Molinet, 'Chroniques', II, 114). Op 25/8/1489 nam hij samen met  
 Albrecht van Saksen en Engelbert van Nassau het bestuur van Brussel over van  
 Filips van Kleef (Molinet, 'Chroniques', II, 163). Volgens Molinet was hij de  
 voornaamste onderhandelaar van Maximiliaan in de totstandkoming van de vrede  
 van Sluis (Molinet, 'Chroniques', II, 321). Hij maakte deel uit van de  
 regentschapsraad van Filips de Schone in 1493 (ADN: B 2147, nr. 70099). 

 Bronnen Cools, 'Mannen met macht', 197-199; Wellens, 'Charles', in: De Smedt, 'Les  
 chevaliers', 245-246 en Guillaume, 'Croÿ'. 
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 Naam Croÿ, Guillaume de 

 Titel ridder (v1486) 
 heer van Chièvres (v1485) 
 graaf van Beaumont (v1485) 

 Data 1458-27/05/1521 (Cools, 'Mannen met macht', 200). 

 Antecedenten fs Filips, graaf van Porcien, en Jacoba van Luxemburg (Cools, 'Mannen met macht',  
 200). Filips was de zoon van Antoine, heer van Porcien, Croÿ et Renty en  
 kamerheer en raadgever van de aartshertog in 1480 (ADN: B 2121, 86v; Filips  
 werd raadgever in 1477, zie Thielemans, 'Les Croy', 133 en 140-1 en Gachard,  
 'Notice', 195: in 1477 kreeg hij een jaarloon uit geconfisqueerde goederen uit  
 Doornik). In 1478 voerde Filips een ordonnantiebende van vijftig 'lances' aan  
 (Guillaume, 'Histoire', 54). Via zijn vrouw ontving hij een rente van 200 lb par die  
 ze op de grafelijke tol van Damme had (ADN: B 17735, 'Croy'). Op 23/12/1477  
 ontving hij de heerlijkheden 'Beaumont, Faumaury, Renin, Esperlesques en Bello'  
 die Filips de Goede van zijn vader geconfisqueerd had, met terugkooprecht (ADN:  
 B 1610, 202v en B 17725, 'Croy'); in september 1480 kocht Maximiliaan deze terug 
  en verkocht hij ze aan de weduwe van Guy de Humbrecourt voor 24000 lb van 40  
 gr (ADN: B 2121, 50v; B 1610, 284v en 291v); Filips ontving hiervoor 10509 lb  
 19 s van 40 gr/lb (ADN: B 2121, 555v). In mei 1478 ontving Filips grote sommen  
 geld en grond te Bertem ter compensatie van geleden verliezen in de oorlog tegen  
 de Fransen (ARA: OV, I, 2602). Hij leidde in oktober 1478 de  
 onderzoekscommissie die de verantwoordelijken van de opstand van Ieper van  
 1477 diende te berechten (Justice, 'La répression', 46). Hij leende 2000 lb van 40 gr 
  aan Maximiliaan in 1481 (ADN: B 2124, 53v). In augustus 1481 stuurde hij een  
 brief naar Maximiliaan over de erfenis van een rente te Namen (ADN: B 18824,  
 23740-1). Hij werd in 1482 kapitein van Henegouwen (Paviot, 'Philippe', 12 en  
 Gachard, 'Lettres', XVIII, 290). In de vrede van Arras werd bepaald dat hij zijn  
 geconfisqueerde goederen terugkreeg (Molinet, 'Chroniques', I, 394). Hij was  
 gehuwd met Jacqueline van Luxemburg, die een rente van 200 lb par had op de tol  
 van Damme; de helft van het verheffingsgeld werd hem door de regentschapsraad  
 kwijtgescholden (ARA: Rk. 13710, 91v/13782, 3r). In 1469/70 had zijn  
 echtgenote overigens ook het tolrecht te Oudenburg en lenen te Avelgem en  
 Vladslo gekocht (ARA: Rk. 17382, 2v).  

 Huwelijk x Maria-Magdalena van Hamal (weduwe van de bij Maximiliaan in ongenade  
 gevallen Adolf van der Mark), fa Willem, heer van Helderen, en Margareta van  
 Merode (Cools, 'Mannen met macht', 200). 

 Politieke carrière Vorst: gouverneur van Hoei 6/8/88-91; grootbaljuw van Henegouwen 99-00;  
 gouverneur van Namen 04-09 (Baurin, 'Les gouverneurs', 119), kapitein van Namen 
  89 (Borgnet, 'Troubles', 30); kamerheer van Maximiliaan en van Filips de Schone  
 v28/6/95 (Cauchies, 'De la "régenterie"). 

 Taken-diensten Vorst: in 1481 nam hij deel aan de Hongaarse veldtocht van Frederik III tegen  
 koning Mathias en in 1488 steunde hij Maximiliaan in zijn strijd tegen Luik en  
 Vlaanderen (Cools, 'Mannen met macht', 201). Hij werd opgenomen in de  
 hofhouding van Filips de Schone in 1494 (hij kreeg meermaals het opperbevel over  
 de troepen en beheerde de overheidsfinanciën). Hij volgde in 1509 Charles de Croÿ 
  op als eerste kamerheer van Karel V (Cools, 'Mannen met macht', 200). 

 Cultureel veld Devies: Ou que soye. Hij werd ridder van het Gulden Vlies in mei 1491 (Wellens,  
 'Guillaume', 247). 

 Leenbezit Hij kocht de lenen van Chièvres en Beaumont van zijn vader (Cools, 'Mannen met  
 macht', 200). De Grote Raad verbood hem in 1493 de lenen Bornem en Rumst nog  
 langer juridisch aan te vallen - ze behoorden immers Claude de Toulongeon toe -  
 ook in 1494 procedeerden beiden over deze heerlijkheden (De Smidt & Strubbe,  
 'Chronologische lijsten', 263 en 274). Na de dood van Roeland le Fevre werd hij  
 heer van Temse (Geerts & Raemdonck, 'De burcht', 361). 
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 Bezit In 1486 beloofde Maximiliaan hem een jaarlijks loon van 1200 lb van 40 gr (ADN:  
 B 2143, nr. 69938 en 69874). In september 1488 beloofde Maximiliaan hem een som 
  van 4000 lb (par?) op de geconfisqueerde goederen van de Luikenaars (Gachard,  
 'Notice', 198). In december 1491 bepaalde Maximiliaan dat hij voortaan over een  
 jaargeld van 2000 lb van 40 gr zou beschikken (ADN: B 2143, nr. 69870). 

 Rol in de opstand Maximiliaan ridderde hem in 1486 toen hij zelf Rooms-koning werd (Cools,  
 'Mannen met macht', 201 en Wellens, 'Guillaume', 247). Op 6/8/1488 benoemde  
 Maximiliaan hem tot kapitein van Hoei i.p.v. de balorige Filips van Kleef (Gachard,  
 'Notice', 198). Daarna bond hij de strijd aan tegen Willem van der Mack in Luik  
 waar zij neef in de oppositie zat (Baurin, 'Les gouverneurs', 119). In augustus 1488  
 veroverde hij samen met Jan en Cornelius van Bergen het kasteel van Namen dat  
 opstandelingen ingenomen hadden; in 1489 zat hij een rechtbank voor die de  
 verantwoordelijken avn de opstand te Namen van 1488 diende te berechten  
 (Borgnet, 'Troubles', 30-4). Hij was 'florissant en proesse, autant recommandé que  
 nul aultre de son eage' in 1488, om de belangen van Maximiliaan te dienen (aldus  
 Molinet, 'Chroniques', II, 85). Hij poogde samen met Albrecht van Saksen, Charles  
 de Croÿ en Cornelis van Glymes Filips van Kleef te overtuigen zich over te geven -  
 ook in 1491 onderhandelde hij (Cools, 'Mannen met macht', 201). Op 19/5/1491  
 stond hij zijn gouverneurschap van Hoei af aan Filips van Merode (ADN: B 839,  
 nr. 17796). In 1492 was hij aanwezig bij de besprekingen bij de vrede van Sluis.  
 Ook na de Vlaamse Opstand bleef hij een belangrijk onderhandelaar van de vorst  
 (bijvoorbeeld te Senlis, zie: Cools, 'Mannen met macht', 201). In mei 1495 beloofde  
 hij aan Maximiliaan om op de naleving van het verdrag van Senlis na te zien (ADN: 
  B 363, 16481). 

 Bronnen Cools, 'Mannen met macht', 200-201; Born, 'Les Croÿ', 85-91; Wellens R,  
 'Guillaume de Croÿ', in: R. De Smedt, 'Les chevaliers', 247-249 en Guillaume, ‘Croy’. 
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 Naam Croÿ, Philippe de 

 Titel Graaf van Chimay 
 Burggraaf van Limoges 
 Ridder v1453 
 Heer van Sempy en Quiévrain 

 Naamgenoten Philippe, seigneur de Croÿ et de Renty, fs Antoine, graaf van Porcien, was zijn  
 naamgenoot, zie de fiche van Guillaume de Croÿ. 

 Data 1434-18/09/1482 (hij overleed te Brugge; Paravicini, 'Moeurs', 24). 

 Antecedenten fs Jean x Marie de Lalaing (Debae, 'Philippe', 174). 

 Huwelijk x Walburga de Moeurs, fa Vincent x Margaretha van Beieren (Debae, 'Philippe',  
 174; zie ook Paravicini, 'Moeurs', passim en Thielemans, 'Les Croy', 12). 

 Nageslacht Charles, graaf van Chimay, x Louise d'Albray; Antoine x Louise de Luxembourg;  
 Catherine x Robert de la Marck; Marguerite x Jacques III van Hoorn (Debae,  
 'Philippe', 174). 

 Politieke carrière Vorst: kapitein-generaal van Henegouwen 58-7/7/77 en 6/8-18/9/82; luitenant van 
  Gelder v74, van Quesnoy en Bouchain  v77; eerste kamerheer van Maximiliaan 77- 
 82; luitenant-generaal van Luxemburg 2/4/79-82 (Cools, 'Mannen met macht', 194). 

 Taken-diensten Vorst: Hij was een uitermate belangrijk diplomaat en millitair aanvoerder van Karel 
  de Stoute (Debae, 'Philippe', 174). Hij was meermaals militair aanvoerder van  
 Maximiliaans troepen, bijvoorbeeld in augustus 1478 in Artesië (ADN: B 2117, nr. 
  68385) en in 1480 te Cambrai (B 2121, 575r, 581v, 587v etc.). In september 1480  
 nam hij deel aan een volgende onderhandelingsronde met de Franse koning te Lille  
 en te Arras (ADN: B 343, 17734 en HHS, B PA, I, Konv 1, 35r). In juni 1478 stelde 
  Maximiliaan hem aan tot kapitein van de kastelen van Le Quesnoy en Bouchain  
 (Gachard, 'Notice', 196-7). Vanaf 1480 voerde hij samen met Engelbert van Nassau  
 de troepen aan die vochten tegen de Franse koning (Debae, 'Philippe', 175), onder  
 andere te Luxemburg (Gachard, 'Notice', 198). Hij was actief verbonden bij de strijd 
  in Gelre (zie Paravicini, 'Moeurs', 284-293), waar hij ook reeds vroeger bij  
 betrokken was (zie ook Thielemans, 'Les Croy', 15). In het voorjaar van 1481  
 stoomde hij samen met de Bruggelingen een verdrag met de Engelsen klaar; kort  
 erna reisde hij naar Engeland (ADN: B 2124, 168r/179v). In februari 1481 stelde  
 Maximiliaan hem aan tot onderhandelaar met de hertog van Bretagne (RAG: OV,  
 830). In april 1481 onderhandelde hij te Londen met de hertog van Bretagne  
 (ADN: B 18823, 23684). In februari 1482 reisde hij naar Engeland en naar  
 Bretagne om er geheime zaken te bespreken (ADN: B 2127, 169v en BNF: MC, 397, 
  699). Op 6/8/1482 stelde Maximiliaan hem aan tot gouverneur van Henegouwen  
 i.p.v. Adolf van Kleef (Gachard, 'Notice', 198). 

 Sociaal kapitaal Hij was één van de raadsheren van de minderjarige Karel de Stoute, hij viel van  
 1465 tot 1468 in ongenade, maar werd daarna één van de belangrijkste  
 vertrouwenspersonen van hertog Karel (Paravicini, 'Acquérir', 365, 380 en Sterchi,  
 'Uber den Umgang', 36). Adolf van Kleef sloeg hem tot ridder (Debae, 'Philippe',  
 174). Hij droeg actief bij tot de terechtstelling van Louis de Luxembourg in 1475  
 (Molinet, 'Chroniques', I, 131). Op 16/12/1477 duidde Maximiliaan hem samen met  
 Philippe de Brumeu, Thomas Malet en Robert de Boulogne aan tot voogden van de  
 kinderen van Guy de Brumeu (Paravicini, 'Guy', 512). 

 Cultureel veld Devies: Moy seul. Hij werd ridder van de Orde van het Gulden Vlies in mei 1473  
 (Debae, 'Philippe', 174). Hij bezat een enorme bibliotheek en schreef zelf poëzie  
 (Devaux, 'Un seigneur') In 1475 kreeg hij van Ferdinand van Aragon de toelating  
 om de Spaanse wapens in zijn wapenschild te dragen voor de vele diensten die hij  
 aan deze vorst had gedaan (Visser-Fuchs, 'Edward', 152, noot 7). 

 Leenbezit In 1479 voerde hij een proces tegen de erfgenamen van Everard de la Marcke, heer  
 van Arenberg, over de heerlijkheden Lomprez en Mirwart (De Smidt & Strubbe,  
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 'Chronologische lijsten', 421). Op 18/12/1478 schold hij de vorst 1868 lb van 40  
 gr kwijt, waarvoor de vorst in ruil de negen steden van Chimay die hij van zijn  
 vader had geërfd tot één heerlijkheid verhief (ADN: B 1610, 248r-250r). In maart  
 1479 bepaalde Maria dat hij, in geval van een nieuwe oorlog met Frankrijk, hij de  
 heerlijkheid Bousies zou ontvangen, indien de heer hiervan meeheulde met de  
 Fransen (Gachard, 'Notice', 197). 
 Bezit Hij ontving in 1477 een dotatie van 800 lb van 40 gr (ADN: B 2115, 112v). Na  
 zijn gevangenneming in Nancy beloofde Marie hem een schadevergoeding 6000  
 francs van 32 gr. Op 6/9/1477 ontving hij, uit de 15000 ecu die Gent aan  
 Maximiliaan voor een bede had gegeven, van Jan van Nieuwenhove fs Michiel, de  
 ontvanger van de beden, 4000 francs. Op 27/12/1477 ontving hij van Maximiliaan  
 5200 frank voor de vele diensten die hij hem gedaan had (Gachard, 'Notice', 196).  
 In november 1477 nam Maximiliaan hem, voor 24 s daags, op in zijn hofhouding  
 (Gachard, 'Analectes', 5, 117). Op 12/5/1479 stond Maria hem het recht toe alle  
 goederen van Fransen in zijn graafschap Chimay te confisqueren (ADN: B 18844,  
 29547). Op 14/1/1480 betaalt Nicolas le Prevost de rest uit, ditmaal uit de 'recette  
 générale' (ADN: B 2121, 475v-476v). In september 1479 ontving hij door toedoen  
 van de hertogin 400 lb par uit de recette van Quesnoy (ADN: B 2119, nr. 68507).  
 In ca. 1479 ontving hij 231 lb 10 s gr uit de confiscatie van de dochter van  
 Guillaume de Biche (ARA: Rk. 19719, 19v). In 1479-81 ontving hij een jaarloon  
 van 5250 francs van 32 gr; samen met onkosten die hij deed in zijn functie, ontving  
 hij in 79 3160 lb van 40 gr (ADN: B 2118, 94v). Als eerste kamerheer van  
 Maximiliaan ontving hij in 1480 een jaargeld van 4140 lb van 40 gr (ADN: B  
 2121, 86r). Voor de vele schade die hij geleden had in de oorlog ontving hij in  
 1480 van de vorst 2400 lb van 40 gr (ADN: B 2121, 456v) - kort erna kreeg hij  
 nogmaals 2000 lb van 40 gr (B 2121, 472v). In 1482 ontving hij 4400 lb van 40 gr  
 als jaarloon (ADN: B 2127, 75v). 
 Rol in de opstand Hij werd gevangen genomen na de veldslag te Nancy en pas in augustus 1477  
 vrijgelaten, waarna hij onmiddellijk in dienst trad van Maximiliaan en met hem de  
 Nederlanden binnentrad (Molinet, 'Chroniques', I, 234; Debae, 'Philippe', 175;  
 document uitgegeven door Thielemans, 'Les Croy', 131). De reden voor zijn  
 aanhankelijkheid is niet ver te zoeken: zijn heerlijkheid Chimay was door Franse  
 troepen veroverd. Het werd de eerste heerlijkheid die in het najaar van 1477 werd  
 heroverd op de Fransen (Molinet, 'Chroniques', I, 246-7). In 1478 voerde hij een  
 ordonnantiebende van vijftig 'lances' aan (Guillaume, 'Histoire', 54). In 1478  
 beschuldigde hij Pierre de Luxembourg van staatsinformatie aan de Franse koning  
 te hebben doorgespeeld (de Reiffenberg, 'Histoire', 103). Op 2/4/1479 werd hij  
 benoemd tot luitenant van Luxemburg en later ook kapitein van de troepen aldaar  
 (Thielemans, 'Les Croy', 134-140). In juli 1479 veroverde hij Virton dat door  
 Lotharingers bezet was (Molinet, 'Chroniques', I, 299); kort erna benoemde  
 Maximiliaan hem tot gouverneur van Luxemburg (Van Werveke, 'Notice', 261). In  
 september 1481 doopte hij Frans van Oostenrijk, tweede zoon van Marie en  
 Maximiliaan (Molinet, 'Chroniques', I, 367). In augustus 1482 legde hij zijn eed als 
  kapitein van Henegouwen af (Devillers, 'Le Hainaut, 1880, 179). 

 Bronnen Devaux, 'Un seigneur'; Debae, 'Philippe de Croÿ', in: R. De Smedt, 'Les chevaliers',  
 174-176; Verouderde notitie bij Guillaume, 'Croy'. 
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 Naam Kruininghen, Jan (V) van 

 Titel Heer van Kruiningen v1490 
 Heer van Pamele, Heenvliet, Woensdrecht, Hazerswoude, Steenbergen en Acquoy 

 Antecedenten fs Adriaan van Kruiningen en Margaretha Vilain (dit is onduidelijk, zie Cools,  
 'Mannen met macht', 242). 

 Huwelijk x Agnes van Montfoort, dame van Hazerswoude (in 1488/9), ze was verwant aan Jan 
  van Montfoort (dit was vanaf 1480 een Hollands opstandeling, zie Cools, 'Mannen 
  met macht', 267). 

 Nageslacht Joost x' Charlotte van Bourgondië (fa Filips, heer van Beveren); x² Katarina van  
 Wassenaar, zus van Jan II van Wassenaar (een vertrouweling van Filips de Schone  
 in jaren 1500). Hij had twee bastaarddochters: Magdalena x Wolfert (uit de  
 bastaardtak van de van Borsseles) en Sandrina x Jacob Cruesink (uit een andere  
 belangrijke Hollands-hertogelijke familie) (Cools, 'Mannen met macht', 243). 

 Politieke carrière Vorst: raadsheer-kamerlid van Maximiliaan in 77-87; hoogbaljuw van Gent  
 28/4/86-10/11/87 (ARA: Rk. 14118, 65r); baljuw van Nieuwpoort 1/9/86-29/8/87 
  (ADN: B 4123, 82v); baljuw van Mechelen en rentmeester van Zeeland bewesten  
 en later ook beoosten de Schelde 92-00 (Cools, 'Mannen met macht', 243). 

 Taken-diensten Vorst: hij vervulde meerdere diplomatieke en militaire opdrachten voor  
 Maximiliaan, hij was bijvoorbeeld aanwezig te Guinegatte (Cools, 'Mannen met  
 macht', 243 en van Gent, 'Jean', 244). Hij was kapitein van Nieuwpoort van  
 24/6/1485 tot 20/7/1488 (ADN: B 4123, 117v en Degryse, 'Het kasteel', 77). 

 Sociaal kapitaal Jan Ghys oefende in 1487 in zijn plaats het baljuwschap van Nieuwpoort uit  
 (ADN: B 4123, 82v; 117v). 

 Cultureel veld Devies: 'Espoir contraint'. Hij werd ridder van het Gulden Vlies in mei 1491 (Cools). 

 Leenbezit Het leen Kruiningen mat 258 gemeten en 100 roeden land. Hij bezat eveneens de  
 heerlijkheid Pamele, een kasteel te Oudenaarde en een in 1485 door de Gentenaars  
 vernietigde molen bij Ename (Cools, 'Mannen met macht', 243). 

 Bezit In november 1477 nam Maximiliaan hem, voor 24 s daags, op in zijn hofhouding  
 (Gachard, 'Analectes', 5, 117). In febuari 1482 kreeg hij een vergoeding van 120 lb  
 van 40 gr voor reizen naar Engeland en Bretagne (ADN: B 2127, 190r) en één van  
 144 lb voor verschillende diensten (232r). In september 1484 besliste Maximiliaan  
 dat hij twee maal per jaar 900 lb van 40 gr zou ontvangen (ADN: B 2144, 74v). Als 
  Gents baljuw ontving hij een jaarwedde van 160 lb par (ARA: Rk. 14118, 67v). In 
  1490 ontving hij 500 lb van 40 gr voor een deel van zijn loon (ADN: B 2140,  
 150v). In december 1490 voerde zijn zoon samen met de heer van Vuerhoute en  
 Lodewijk van Gruuthuze een proces tegen Filips van Bourgondië-Beveren en de  
 heer van Brederode over de erfenis van Wolfert van Borssele (De Smidt & Strubbe,  
 'Chronologische lijsten', 236). In 1492 ontving hij van Maximiliaan 344 lb 16 s  
 van 40 gr achterstallig loon voor de periode 1486-87 (ADN: B 2142, 3²r). 

 Rol in de opstand Hij had nauwe banden met de Hoekse factie in Holland, maar hij bouwde toch een  
 carrière in de gunst van Maximiliaan te Holland uit (1480-1482) (Cools, 'Mannen  
 met macht', 243 en van Gent, 'Jean', 244). Hij ruimde te Vere de weg voor de blijde  
 intrede van Maximiliaan op 9/6/1485 (Sicking, 'Zeemacht, 38). Hij vergezelde  
 Maximiliaans op diens blijde inkomst te Gent in 1485; op 31/4/1485 benoemde  
 Maximiliaan hem er tot hoogbaljuw (SAG: 93, 7, 47r en Fris, 'Les baillis', 410: tot  
 juni 1486 nam echter Jan van Pottelsberghe het ambt waar). Omdat zijn moeder van  
 Gentse origine was, diende Maximiliaan echter een 'non-prejuditie'-brief toe te  
 kennen, waardoor hij de functie kon bekleden (SAG: 94, 742). Op 28/4/1486 legde 
  hij zijn eed als hoogbaljuw af (ADN: B 33, 135r). In november 1487 werd hij  
 echter verjaagd door de gebroerders Coppenhole en co. Hij was ook betrokken bij  
 de 'pacificatie' van Holland in 1492 (Cools, 'Mannen met macht', 243). In 1500  
 werd hij door de orde van het Gulden Vlies berispt omdat hij te veel cabaretten  
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 bezocht (de Reiffenberg, 'Histoire', 237 en Sterchi, 'Uber den Umgang', 427: 'qu'il  
 hantoit les tavernes'). 

 Bronnen Cools, 'Mannen met macht', 242-243; van Gent, 'Jean de Cruiningen', in: De Smedt,  
 'Les chevaliers', 244-245 en Damen, 'Staat van dienst', 469-470. Zie ook  
 Kooperberg, 'Cruiningen'. 
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 Naam Cruyloot, Jan 

 Beroep Timmerman (Despars, 'Cronycke', IV, 489). 

 Rol in de opstand Hij werd buiten de Vrede van Damme van 6/12/1490 gesloten (Despars, 'Cronycke', 
  IV, 489). 
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 Naam Cudseghem, Jan van 

 Naamgenoten Joos van Cudseghem was deken der metsers in 81 en juni85 (SAB: RW). 

 Politieke carrière Brugge: schepen 86 (niet uitgeoefend); deken der metsers 71, 74 (SAB: RW). 

 Bezit Hij diende aan de stad een erfelijke rente op een goed in de Witte  
 Ledertouwersstraat uit te betalen in 1478 (SAB: SR78, 4r). 

 Extra In 1486 vertoefde hij niet in Vlaanderen en bijgevolg mocht zijn schepenmandaat te 
  Brugge niet opnemen. Thomas Bonin verving hem (SAB: RW). 
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 Naam Cuelne, Yeronimus van 

 Politieke carrière Gent: keure 91 (bestand Gent). 
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 Naam Cuenync, Jacob de 

 Antecedenten fs Pieter (SAB: RW). 

 Politieke carrière Brugge: schepen 77 (SAB: RW). 

 Beroep Lakendrager (Blockmans, 'De belastingbetalers', 232). 

 Bezit Hij schonk 2 lb gr aan de stad Brugge in 1477 om de vele oorlogskosten te dekken  
 (SAB: SR76, 34r). Hij leende 2 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner  
 van het OLV-zestendeel (SAB: SR80, 195r). Hij leende 720 gr in mei en 480 gr in  
 juli 1488 aan de stad Brugge en 720 gr in oktober als bewoner van het Sint- 
 Donaaszestendeel (Blockmans, 'De belastingsbetalers', 232). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1034

 Naam Cuervere, Lieven de 

 Politieke carrière Gent: gedele 82, 89, 93 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: hij pachtte samen met Jan de Wagenaere de assizen van de watermolen in  
 1490 (SAG: 400, 30, 272r). 

 Beroep Bakker (Hancké, 'Conflict', II, 50). 

 Bezit Hij verkocht in 1489 een bakkerij in de Veldstraat (Hancké, 'Conflict', II, 50). 
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 Naam Cupere, Jan de 

 Titel 

 Naamgenoten 

 Data ?-1479 (hij stierf tijdens zijn ambtstermijn als Gents schepen, zie Hancké,  
 'Conflict', II, 50). 

 Antecedenten fs Jan de Coninc (zie databank Opstand) 

 Huwelijk 

 Nageslacht 

 Politieke carrière Gent: gedele 77; keure 79 (bestand Gent) 

 Taken-diensten 

 Beroep 

 Sociaal kapitaal Hij betaalde 1200 gr restitutie aan pensioenen in 1477 voor Jan Pachtebeke en  
 Jacob de Bouve (Hancké, 'Conflict', II, 50). 

 Cultureel veld 

 Leenbezit 

 Bezit Hij leverde laken aan de stad in 1466. Hij contribueerde in de oorlogsbelasting  
 (Hancké, 'Conflict', II, 50). 

 Rol in de opstand Hij betaalde 1200 gr restitutie aan pensioenen in 1477 voor Jan Pachtebeke en  
 Jacob de Bouve (Hancké, 'Conflict', II, 50). 

 Confiscatie 

 Verbanning 

 Extra 

 Bronnen 
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 Naam Cupere, Lodewijk de 

 Politieke carrière Gent: secretaris van gedele november87-87, 89-90 (bestand Gent). 

 Bezit Hij woonde in de Gentse Onderstraat (Hancké, 'Conflict', II, 51). Hij pachtte  
 assizen in 1493-4 en 1501 en1504. Hij leverde laken aan de stad in 1492 (10320  
 gr) en wijn in 1499 (Hancké, 'Conflict', II, 51). Hij contribueerde 200 gr in de  
 verplichte lening van 1492 (Hancké, 'Conflict', II, 51). 
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 Naam Dadizeele, Jan van 

 Titel Ridder v1479 

 Data 24/02/1432-20/10/1481 (vermoord te Antwerpen, Fris, 'Les baillis', 410; zijn  
 graftome bleef bewaard, zie De Valkeneer, 'Inventaire', 134-5). 

 Antecedenten fs Jan (II) van Dadizeele x Catheline Pathyn ('Mémoires de Jean de Dadizeele', 146;  
 Arickx, 'Vele', 17 en De Herckenrode, 'Nobiliaire', I, 618). 

 Huwelijk x Catherina Breydel, fa Jacob x Cathelyne van der Beurse (in 1455, 'Mémoires de  
 Jean de Dadizeele', 2 en 145). 

 Nageslacht Catherina; Maria x Jan van Komen; Jan x Cornelia van den Woestyne; Wilhelmina  
 en drie bastaarden ('Mémoires de Jean de Dadizeele', 146-50; Arickx, 'Vele', 22 en  
 De Herckenrode, 'Nobiliaire', I, 618). Laatstgenoemde huwde in augustus 1484 met 
  Anthonis de Mortaigne (RAG: RV, 955, 11v). 

 Politieke carrière Vorst: souverein-baljuw 20/7/74-22/4/77; raad en kamerheer van de hertog 78-81;  
 hoogbaljuw van Gent 28/2/77-2/6/78 en 8/9/78-20/10/81; kapitein-generaal van  
 Vlaanderen 4/79-10/81 (zie ‘rol in de opstand’). 

 Taken-diensten -Vorst: hij was commissaris voor de wetsvernieuwing te Brugge op 18/4/1477  
  (Despars, 'Cronycke', IV, 134) en in 1477 (SAB: SR77, 134r); op 22/5/1477 te  
 Ieper (Diegerick, 'Episode', 450); in 1478 (SAG: 94, 723), 1479 en 1481 te Gent  
 (SAG: 400, 27, 47r/310r) en in 1481 te Kortrijk ('Mémoires de Jean de Dadizeele',  
 26). In april 1479 werd hij aanvoerder van het voetvolk uit het Ieperse, Brugse en  
 Gentse kwartier ('Mémoires de Jean de Dadizeele', 77). Na de slag te Viesville 
 bepaalde Maximiliaan dat hij, zoals in juni 1477 beloofd, voortaan één van de vier  

commissarissen der wetsvernieuwing in Vlaanderen zou zijn, omdat zijn voorganger 
Lodewijk van Schoorisse overleden was ('Mémoires de Jean de Dadizeele', 107 en 113-4). 
In september 1480 nam hij deel aan een onderhandelingsronde met de Franse koning te 
Lille en te Arras (ADN: B 343, 17734 en HHS, B PA, I, Konv 1, 35r). 

 -Gent: hij leende in februari 1477 geld aan Gent om de troepen te kunnen betalen  
 (SAG: 400, 25, 106r); hij was aanvoerder van de Gentse troepen ('Mémoires de Jean 
  de Dadizeele', 6). Hij reisde in mei 1477 naar Brugge om de Brugse ambachten te  
 kalmeren (147r). In juni 1477 trachtte hij Maria en Adolf van Kleef te overtuigen  
 naar Gent te komen (147v, 148r). In augustus 1477 vergaderde hij te Mechelen met  
 een ambassade van Maximiliaan (148r). Hij stond aan het hoofd van de Gentse  
 troepen, bijvoorbeeld in juni 1477, toen droeg hij de standaard van Gent naar  
 Kortrijk (zie Verbruggen, 'De slag', 42 en SAG: 400, 25, 148r; zie ook 26, 86v etc.). 
  Hij vertegenwoordigde Gent meermaals bij de vorst (SAG: 400, 26, 86v); ook in  
 verband met gevoelige zaken, zoals de troepenmonstering in december 1477 (88v).  
 Hij was kapitein van de Vlaamse troepen in het Westland voor de Vlaamse steden  
 eind 1479 (SAB: SR79, 65r). 

 Sociaal kapitaal In 1449 was hij schildknaap van Simon de Lalaing, bij wie hij zijn militaire  
 ervaringen opdeed (hij verdedigde bijvoorbeeld Oudenaarde in de Gentse  
 opstand); in 1465 trad hij in het gevolg van Josse de Lalaing in een veldtocht van  
 Karel de Stoute ('Mémoires de Jean de Dadizeele', 1-2). In 1472 nam hij diens  
 functie als kastelein van Wijnendale over; op 2/12/1472 had Adolf van Kleef hem  
 als schildknaap van zijn stal aangesteld ('Mémoires de Jean de Dadizeele', 5, 40 en 49). 

 Cultureel veld Hij was deken van de Gentse sintjorisgilde in 1478 ('Mémoires de Jean de  
 Dadizeele', 6 en 13). Hij liet een manuscript na waarin hij zijn familie, bezit en  
 administratie toelicht (beschrijving bij Arickx, 'Vele'). 

 Leenbezit Het leen van Dadizeele, dat het privilege van een vrije jaarmarkt had, werd op  
  30/5/1480 uitgebreid met het leen 'Ter Huele' (Arickx, 'Vele', 14). Hij bezat verder  

nog verschillende lenen in Gullegem, Wervik, Heule, Moorsele, Ledegem, Langemark, 
Kortemark en andere. Ook zijn vrouw bezat lenen in Klissewege, Sint-Kruis en Oedelem 
(beschrijving van al zijn lenen bij Arickx, 'Vele', 27-34). Hij bezat 21 gemeten grond te 
Lissewege werden na zijn dood verheven door Paul de Baenst (RAB: BB, 64, 132v). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1038

 Bezit In 1477 ontving hij een jaarloon van 160 lb par als baljuw (ARA, Rk. 14117,  
 175r). Als kapitein van het Gentse kwartier ontving hij een daggeld van 1 lb gr  
 van de stad Gent ('Mémoires de Jean de Dadizeele', 69). Op 23/11/1479 besliste  
 Maximiliaan dat hij voortaan dagelijks 64 gr zou ontvangen ('Mémoires de Jean de  

Dadizeele', 105). Hij ontving 60 lb gr voor bewezen diensten voor de stad Brugge in 1480 
(SAB: SR80, 46v). Op 13/3/1481 nam Maximiliaan hem in zijn hofhouding op voor een 
daggeld van 3 lb par, althans op die dagen dat hij de functie van hofmeester uitoefende 
('Mémoires de Jean de Dadizeele', 23 en 128). Na zijn dood diende zijn vrouw nog 800 lb 
par na te dragen aan Roeland le Fevre als overschot van zijn inkomsten uit het baljuwschap 
(ARA: Rk. AL, 109, C, 14/12/1481). 

 
Rol in de opstand Hij verving Josse de Lalaing als souverein-baljuw toen deze meereisde op de  
 veldtochten van Karel de Stoute. In april 1477 keerde deze terug en nam hij zijn  
 functie van baljuw weer op ('Mémoires de Jean de Dadizeele', 6 en 42). Jan zelf was  
 op 28/2/1477 reeds door Maria tot hoogbaljuw van Gent benoemd (SAG: 93, 7,  
 23r; ARA, Rk. 14117, 171r/180r en 'Mémoires de Jean de Dadizeele', 55). In het  
 voorjaar van 1477 lagen Bertelemy Trotin, Pieter Hueribloc, Pieter Boudins, Filips  
 Sersanders, Roeland van Wedergrate en Olivier de Grave in Dadizeeles huis  
 gevangen (SAG: 400, 25, 168r). Hij diende het Brugse gemeen in april 1477 te  
 kalmeren toen deze het huis van burgemeester Jan van Nieuwenhove binnenviel  
 (Despars, 'Cronycke', IV, 130). Op 9/6/1477 beloofde Maria hem als commissaris  
 voor de wetsvernieuwingen in Vlaanderen aan te stellen indien één van de huidige  
 commissarissen sterft - hetgeen na de slag bij Guinegatte zou gebeuren - de belofte  
 werd in augustus 1477 door Maximiliaan bekrachtigd ('Mémoires de Jean de  
 Dadizeele', 121 en 124). Joos van Belle, heer van Zoeterstede, nam kort zijn  
 baljuwschap van Gent over van 1/6 tot 8/9/78. Toen deze stierf, nam Jan van  
 Dadizeele weer over ('Mémoires de Jean de Dadizeele', 7). In juli 1478 bedwong hij  
 in samenspraak met de Gentse overdekens een oproer van het Gentse gemeenteleger  
 te Kortrijk ('Mémoires de Jean de Dadizeele', 9). Bij de wapening in 1479 te Gent  
 onderdrukte hij persoonlijk de opstand van de Gentse ambachten (zie Fris,  
 L'émeute'). Op 24/4/1479 werd hij kapitein-generaal van Vlaanderen (Verbruggen,  
 'De slag', 78 en 'Mémoires de Jean de Dadizeele', 77 en 82). Na de slag bij  
 Guinegatte werd hij geridderd ('Mémoires de Jean de Dadizeele', 19). Kort na de  
 slag kwamen Maria en Maximiliaan in het kasteel van Dadizeele hun overwinning  
 vieren met een 'pelgrimage'; Jan werd dan kamerheer van dit echtpaar (Arickx, 'Vele', 
  20 en 23). Op 23/11/1479 besliste Maximiliaan dat hij voortaan een dagelijks  
 pensioen zou ontvangen, en niet enkel in de zomer zoals voorheen bepaald  
 ('Memoires de Jean de Dadizeele', 104-5). Op 13/3/1481 beloofde Maximiliaan hem  
 toe te laten tot de eerste post van hofmeester die zou vrijkomen, ook zijn zoon werd  
 een post aan het hof beloofd ('Mémoires de Jean de Dadizeele', 23-4 en 125-6). Op  
 5/4/1481 legde hij de eed als hofmeester af: als één van de twee hofmeesters van  
 Maximiliaan niet in Vlaanderen zou zijn, dan zou hij de functie mogen uitoefenen  
 ('Mémoires de Jean de Dadizeele', 126-30). In mei 1481 stond hij aan de zijde van  
 Joost de Lalaing toen deze Leiden weer onder de knoet probeerde te krijgen  
 (Arickx, 'Vele', 23). Samen met Joos van Wijchuus en Adriaan Vilain van  
 Rasseghem maakte hij deel uit van de commissie die in juli 1481 Jacob van  
 Wijmeersch, Jan de Vechtere en Zegher de Mey veroordeelde nadat ze openlijk  
 kritiek hadden geuit op het beleid van Jan van Coppenhole, Willem Rijm en Jan van 
  den Buendere (SAG: 93, 3, 77v). In augustus 1481 riep Maximiliaan Jan van  
 Dadizeele bij zich, maar deze wenste de grenzen te bewaken; de vorst herhaalde zijn 
  vraag op 3/9/1481 ('Mémoires de Jean de Dadizeele', 132). Hij reisde toch naar  
 Anwerpen, waar hij in mysterieuze omstandigheden op 7/10/1481 aangevallen  
 werd; volgens de Gentenaars door Filips van Heurne; volgens Despars (IV, 209)  
 was Josse de Lalaing de dader (zie Fris, 'Histoire de Gand', 150). Op 15/10 reisden  
 de Gentse schepen Jacob Heyman, een augustijn, geneesheer Jan Eveloghe en kort  
 erna Jan van Coppenhole naar Antwerpen om de gekwetste baljuw op te zoeken,  
 maar tevergeefs (SAG: 400, 27, 359v/382v). Op 22/10 volgde de begrafenis te Gent 
  in de Sint-Janskerk (382v). Erna werd zijn lijk naar Dadizeele gevoerd (Arickx,  
 'Vele', 25). 
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 Naam Damhoudere, Joost 

 Data ca. 1434-17/08/1512 (hij werd begraven in de Walburgakerk; Gailliard, 'Bruges', I, 
  57 en Vermeersch, 'Grafmonumenten', III, 471). 

 Antecedenten fs Jan x Margriete de Boot, weduwe van Jan van Cleyhem, fs Willem (Gailliard,  
 'Bruges', I, 57). 

 Huwelijk x Jacqueline de Gorges, fa Jan x Margriete Macharis (SAB: WRSN, 7, 229r). 

 Nageslacht Simon x Maria de Rode, fa Joost; Catherine x Willem Humbeloot; Jan x' Margriete  
 van Doorne, fa Cornelis, x² Marie van den Vlamingpoorte, fa Gillis (Gailliard,  
 'Bruges', I, 59). Hij had nog twee zonen, Joos (SAB: WRSN, 7, 229r) en Anthonis  
 (RAB: BB, 64, 215v). 

 Politieke carrière Brugge: schepen 87, 91, 93, 95; raadslid 74, jan90; deken der makelaars 84, 01, 05  
 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: op 17/1/1490 reisde hij naar Filips van Kleef te Sluis om er te  
 onderhandelen over de vrije doorgang van schepen in Sluis (SAB: SR89, 130v).  
 Hij was gedeputeerde van de stad in augustus 1490 te Aalst (Despars, 'Cronycke',  
 IV, 470). Als schepen onderhandelde hij voor de stad meermaals met Filips van  
 Kleef en Albrecht van Saksen in het voorjaar van 1490 (SAB: SR89, 143r). In  
 augustus 1492 maakte hij deel uit van de Brugse delegatie die met de hertog van  
 Saksen onderhandelde over de boetes die de stad in de Vrede van Sluis waren  
 opgelegd (SAB: SR91, 148v). In 1492 inde hij de Brugse lening uit het Sint- 
 Janszestendeel (SAB: SR92, 34r). 
 Beroep Makelaar (SAB: RW: hij was vinder van dat ambacht in 1472 en 1478). 

 Sociaal kapitaal Een Joost de Damhoudere stond samen met Jacob de Deckere borg voor een schip  
 van de Portugese koopman Antonio Fernandes in 1470 (Paviot, 'Les Portugais', 94 
  en 103). In november 1492 was hij samen met Filips Pinnock voogd over de  
 kinderen van Filips van Overtvelt (SAB: PR92, 37v). 

 Leenbezit In 1468 bezat hij een leen van 27 gemeten in Gistel (RAB: BB, 64, 215v). 

 Bezit Hij leende 5 lb gr aan de stad Brugge in juni 1477 (SAB: SR76, 33v). In de lening  
 van juni 1478 droeg hij 5 lb gr bij aan de Brugse stadskas (SAB: SR80, 48r). Hij  
 leende 4 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het Sint- 
 Janszestendeel (SAB: SR80, 189v). In maart 1482 kocht hij een lijfrente van 4 lb gr  
 op Damme (ADN: B 5392, 78v). Hij leende 3 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB:  
 SR86, 185r). Hij leende 2160 gr in mei en 1440 gr in juli 1488 aan de stad Brugge  
 (Blockmans, 'De belastingsbetalers', 232). 

 Rol in de opstand Ondanks het feit dat het minder dan een jaar geleden was dat hij een schepenfunctie  
 had uitgeoefend, mocht hij toch in de schepenbank van 1491 plaatsnemen (SAB:  
 CA, 13, 281r). 
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 Naam Damman, Filips 

 Antecedenten fs Lieven (naar RAG: FB, 296)? 

 Huwelijk x Catherina Barbezaen (naar RAG: FB, 296)? 

 Politieke carrière Gent: gedele 86, 92, 96 (neringen, scipman) (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: in de verplichte lening van 1492 was hij ontvanger in de  
 opperkoningstavelrij van Lieven van Recove en Jan de Brune (Hancké, 'Conflict', 53). 

 Leenbezit Hij bezat een leen te Asper dat door Margaretha van York in zijn rechten aangetast  
 was, de Raad van Vlaanderen gaf hem in januari 1485 gelijk (RAG: RV, 7512, 176r  
 en 226v). 

 Bezit In november 1485 ontving hij 60 lb par uit de douagerie van Margaretha van York  
 (RAG: RV, 955, 38r). Volgens het 'conestable bouc' van 1492-4 betaalde hij  

(buiten Sint-Jorispoort) 288 gr en in de Onderbergen 40 gr belasting (Hancké, 'Conflict', II, 
53).  



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1041

 Naam Damman, Jan (1) 

 Titel Meester 

 Naamgenoten Jacob Damman was Gents stadsontvanger in 1486 (SAG: 400, 29, 132r). 

 Data ?-1514 (RAG: FB, 296). 

 Antecedenten fs Simon (bestand Gent). Broer Jacob (Hancké, 'Conflict', II, 52). 

 Huwelijk x' Jacqueline de Baenst, fa Roeland; x² Catherine Utenhove (RAG: FB, 296). Hij  
 was een schoonbroer van Willem Rijm (SAG: 20/5, 23v, zie Hancké, 'Conflict', II,  

 Nageslacht Jan (2). 

 Politieke carrière Gent: gedele 90; keure 80; secretaris van de keure 79 (bestand Gent) 

 Taken-diensten Gent: hij was ontvanger van de erfelijke rente vanaf februari 1477 tot 1492 (zie de  
 overeenkomstige posten in de stadsrekeningen). Eind augustus 1477 werd hij naar  
 Namen gezonden om Maximiliaan in te lichten over de mogelijke komst van  
 Engelsen in het land (27, 226r). 

 Beroep Brouwer, metser of schipper (Hancké, 'Conflict', II, 53). 

 Leenbezit Hij erfde in 1479 van zijn vader een rente van 96 lb par, 10 hoet tarwe, 20 hoet  
 'ruwer evene', kaas en boter op grond te Dudzele, Zuuenkerke, Varsenare,  
 Mariakerke en Damme, én een leen van 80 gemeten te Damme (RAB: BB, 64, 146r/278r). 

 Bezit Hij woonde in de Koningstraat (Hancké, 'Conflict', II, 52). Hij leverde laken aan de  
 stad in 1487 (Hancké, 'Conflict', II, 52). Hij betaalde 1920 gr belasting in 1492-4  
 volgens het 'conestable bouc' (Hancké, 'Conflict', II, 52). 

 Confiscatie 1488-9: 480 gr voor pacht en 2400 gr voor zijn derde deel van de erfenis van zijn  
 broer Jacob (Hancké, 'Conflict', II, 52). 

 Verbanning 12/5/1481, voor vijftig jaar uit Vlaanderen, omdat hij tegen de rechten van de stad  
 in, beroepsfouten had gemaakt (SAG: 212, 1, 52r). 
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 Naam Damman, Jan (2) 

 Antecedenten fs Jan (1). 

 Huwelijk x' Oncommera van de Kethulle, fa Jan; x² Elisabeth van der Zickelen (RAG: FB, 296  
 en De Herckenrode, 'Nobiliaire', I, 31). 

 Nageslacht Jan (heer van Oomberghen) x' Isabel de Baenst, fa Antoon, x² Johanna van  
 Waelbroeck, fa Jan (De Herckenrode, 'Nobiliaire', I, 31). 

 Politieke carrière Gent: gedele november87; keure 08 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: hij was 'stapelheer ter Leyen' in november 1487 (SAG: 400, 29, 349r). Op 24 
  februari 1488 reisde hij naar Brugge om er met de hoofdmannen en dekenen te  
 onderhandelen (422r). 

 Beroep Brouwer, metser of schipper (Hancké, 'Conflict', II, 53). 

 Verbanning In juni 1485 betaalde hij 10 lb gr aan de stad omdat hij gratie van ban verkregen  
 had (SAG: 400, 28, 423r). 
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 Naam Damman, Simon 

 Data ca. 1445 - 05/11/1479 (RAG: FB, 296). 

 Antecedenten fs Lieven (stierf op 15/4/53) x' Elisabeth van der Moere; x² Catherina Sersanders fa  
 Jan (RAG: FB, 296). 

 Huwelijk x Elisabeth van Vaernewijck (RAG: FB, 296), fa Jan x Catherina de Grutere (De  
 Herckenrode, 'Nobiliaire', I, 31). 

 Nageslacht Zonen Jan (1) en Jacob (RAG: RV, 2418, 193r). 

 Politieke carrière Gent: ontvanger-boekhouder 52; keure 77; herekiezer feb77 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: hij onderhandelde te Rijsel op 12/9/1477 met de gedeputeerden van de  
 koning van Frankrijk (SAG: 400, 26, 86r). In februari 1478 reisde hij naar  
 Antwerpen om Maximiliaan te vragen naar Gent af te reizen (89v); in mei reisde hij  
 voor een gelijkaardige zaak naar Antwerpen (92v). Hij maakte deel uit van de  
 Gentse delegatie die de doop van Filips te Schone te Brugge bijwoonde (94r). Hij  
 was Gents vertegenwoordiger op de Ledenvergadering te Rijsel in juli 1478 (95v). 

 Leenbezit In 1468 bezat hij een rente van 96 lb par, 10 hoet tarwe, 20 hoet 'ruwer evene', kaas  
 en boter op grond te Dudzele, Zuuenkerke, Varsenare, Mariakerke en Damme (RAB:  
 BB, 64, 146r). Ook 80 gemeten land te Damme bezat hij, in leen van de Burg van  
 Brugge (RAB: BB, 64, 278r). 

 Bezit Een Simon Damman betaalde 600 gr volgens het 'conestable bouc' (buiten Sint- 
 Jorispoort) in 1492-4 (Hancké, 'Conflict', II, 53). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1044

 Naam Danckaert, Jacob 

 Huwelijk x Kateline Daneels, fa Jan (SAB: PR85, 117v). 

 Politieke carrière Brugge: schepen 67; raadslid 75 (SAB: RW). 

 Sociaal kapitaal Jan Luts, Joris en Frans Ridsaert waren erfgenaam van zijn vrouw, toen die al  
 weduwe was (SAB: PR85, 117v). 

 Bezit Hij leende 25 lb gr aan de stad Brugge in 1477 (SAB: SR76, 30v). In de lening van  
 juni 1478 droeg hij 10 lb gr bij aan de Brugse stadskas (SAB: SR80, 48v). Hij  
 leende 8 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het OLV-zestendeel  
 (SAB: SR80, 193v). Hij kocht een rente van 30 s gr op de inkomsten van de stad  
 Gent in 1485 (ADN: B 2132, nr. 69314). Jacob Danckaert, scholier, leende 1 lb gr  
 aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 200v). 
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 Naam Danneels, Daneel 

 Huwelijk x Katheline de Wilde, fa Pieter (SAB: PR85, 15v). 

 Politieke carrière Brugge: schepen 82, 84, 89; raadslid 79, 95; deken der handschoenmakers april77,  
 81, 87, 88, 92 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: in juli 1483 belaste de stad hem om een geschil tussen Bretoenen en  
 Spanjaarden op te lossen (SAB: SR82, 169r). Hij maakte deel uit van de commissie  
 die de Brugse financiën diende te saneren in maart 1494 (SAB: CA, 12, 102r). 

 Beroep Handschoenwerker (SAB: RW). 

 Sociaal kapitaal In april 1493 maakte hij zijn vrouw, Wouter Mestdach, Steven en Simon Galle,  
 Jacob van Geerbrugghe, Pieter Lauwers en Corneel Danneels machtig over zich  
 (SAB: PR92, 81r). 

 Bezit Hij huurde een 'thenden lote' in Brugge in 1476-7 en een stalletje van de  
 handschoenwerkers in 1482 (SAB: SR76, 11r; SR82, 21v). Hij leende 3 lb gr aan  
 de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 186v). Hij leende 960 gr in mei 1488 aan de stad  
 Brugge en 1080 gr in oktober en 4000 gr in december 1490, als bewoner van het  
 Sint-Jakobszestendeel (Blockmans, 'De belastingsbetalers', 233). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1046

 Naam Danneetenzone, Joos 

 Data ?-07/03/1488 (Hancké, 'Conflict', II, 53). 

 Rol in de opstand In 1477 werd hij door de Gentse schepenbank veroordeeld tot een boete, waarvan  
 de baljuw er 40 s gr inde (ARA, Rk. 14117, 172r).Hetzelfde in 83-5, maar dan voor  
 6 lb par (ARA: Rk. 14118, 50r). Hij werd in 1488 in het Gravensteen onthoofd op  
 bevel van Hermes Hubeert (Hancké, 'Conflict', II, 53, naar het Dagboek van Gent, II, 265). 

 Verbanning 17/11/1480, voor vijftig jaar uit Vlaanderen, 'omme diverssche loosheden ende  
 practiquen bij hem ghedaen in vele coopmanscepe ten bedrighe ende verliese van  
 den coopman ter grooter scanden ende blamptere van deser stede dat niet en behoort 
  ghedooghe te zijne' (SAG: 212, 1, 44v). Ook op 24/2/1482 werd hij vebannen  
 omdat hij 'in versmaetheden ende scouffiericheden van deser stede' privileges van  
 de stad had overtreden (SAG: 212, 1, 65r). In 1482 diende hij 10 lb gr aan de stad  
 Gent te betalen voor de remissie van zijn ban (SAG: 400, 28, 17v). 

 Extra In 1483 kreeg hij van de stad een boete van 12 lb par omwille van de overtreding  
 van het privilege van de schippers (SAG: 400, 28, 197v). 
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 Naam Daris, Pieter 

 Data ?-29/02/1488 (Despars, 'Cronycke', IV, 366). 

 Huwelijk x Jhannekin, de meid van Pieter Lanchals (Beernaert & Schotte, 'Op zoek', 54). 

 Taken-diensten Vorst: in 1487 wordt hij dienaar van de Rooms-koning genoemd, voor wie hij  
 meerdere personen in Brugge gevangen nam (SAB: SR86, 159r/v/163v/165v). 

 Beroep Kaarsgieter (Despars, 'Cronycke', IV, 330). 

 Rol in de opstand Hij was amman en stedehouder van de schout Pieter Lanchals en hij werd afgezet  
 op 3/2/1488. In die functie ving hij ballingen en liet hen berechten (zie  
 bijvoorbeeld SAB: SR87, 125v). Kort erna werd hij vogelvrij verklaard en  
 gevangen in het Augustijnenklooster (Despars, 'Cronycke', IV, 327). Zijn 'vangers'  
 ontvingen 20 lb gr van het stadsbestuur (SAB: SR87, 120v en CSK87, 89r). 
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 Naam d'Auffay, Jean 

 Politieke carrière Vorst: rekwestmeester van Maria 73-77 (Hennebert, 'Auffay', 543); raadgever van  
 Maximiliaan in 77-82 (Stengers, 'Composition', 9; Molinet, 'Chroniques', I, 378 en  
 ADN: B 2118, 233r); 'raed ende meester van den requesten van mijns voorseide  
 gheduchts heeren huuse' 83-85 (ADN: B 2131, nr. 69215 en B 17743, 'Chambres  
 des comptes, serment des membres'); raadsheer van Karel VIII 92 (Molinet,  
 'Chroniques', II, 252). 

 Taken-diensten -Vorst: hij ondernam meerdere diplomatieke missies voor de vorst in 1480 (zie  
 bijvoorbeeld ADN: B 2121, 345r). In juli 1480 onderhandelde hij met Jacques de  
 Savoye, Paul de Baenst en anderen met een Franse ambassade te Arras (ADN: B  
 2124, 187v: ook nog andere diplomatieke reizen opgesomd), waar op 21/8 tot een  
 bestand met de Franse koning werd besloten (BNF: MC, 358, 249 en ADN: B 343,  
 17739). In september 1480 nam hij deel aan een volgende onderhandelingsronde  
 met de Franse koning te Lille en te Arras (ADN: B 343, 17734; Commynes, ed.  
 Lenglet du Fresnoy, III, 301-2 en HHS, B PA, I, Konv 1, 35r). Begin maart 1481  
 maakte hij deel uit van de delegatie die naar Arras reisde om er met de Fransen te  
 onderhandelen (ADN: B 2127, 172r). Hij was onderhandelaar bij het verdrag van  
 Atrecht (Cauchies, 'Maximilien', 160). Op 24/7/1483 nam hij de eden van de leden  
 van de Rekenkamer af op last van Filips de Schone (ADN: B 17743, 'Chambres des  
 comptes, serment des membres'). In september 1483 vernieuwde hij samen Filips  
 Wielant en de regentschapsraad het personeel van de Raad van Vlaanderen  
 (Strubbe, 'Wielant', 283). In mei 1485 reisde hij samen met Willem Rijm naar  
 Crèvecoeur in Deinze (ADN: B 2132, nr. 69361). In december 1488 vervulde hij  
 alweer een diplomatieke functie voor de Drie Leden (Molinet, 'Chroniques', II, 82). 
 -Brugge: in augustus 1477 (betreft het nog kosten uit een vorig schepenjaar?) werd 
  hij vergoed voor zijn diensten als advocaat voor de stad Brugge (SAB: SR76, 45r). 
  Hij leverde samen met Guillaume Dommessent rechtsbijstand aan de stad in 1478  
 (SAB: SR78, 165v). 
 -Gent: in november 1484 reisde hij samen met Jan van der Valleyen voor de Drie  
 Leden naar Hesdin om er met Philippe de Crèvecoeur te onderhandelen (SAG: 20,  
 3, 55r). Hij was onderhandelaar bij de vrede van Montilz-lèz-Tours (SAG: 20, 7, 281r). 

 Bezit In 1472 kocht hij een rente van 75 florijnen op Atrecht voor 1200 florijnen  
 (Bartier, 'Légistes', 219-20). Op 29/3/1484 ontving hij 51 lb 4 s gr uit de 'recette  
 générale de Flandre' voor de vele reizen die hij voor de regentschapsraad had  
 ondernomen (ADN: B 33, 97r). In april 1484 ontving hij 300 lb van 40 gr uit de  
 'recette générale' voor de vele diensten die hij de vorst had gedaan (ADN: B 33,  

98v). Hij ontving 400 lb gr van Ieper voor vele zaken die hij voor de stad had gedaan in 
1489 (ARA: Rk. 38713, 98v). 

 Rol in de opstand Op 22/3/1477 nam Maria van Bourgondië hem op in haar Grote Raad (RAG: RV,  
 34323). Als vertegenwoordiger van Maria maakte hij deel uit van de  
 uitzonderingsrechtbank die Hugonet, Humbrecourt en Clugny diende te berechten  
 eind maart 1477 (Paravicini, 'Guy de Brumeu', 486). In 1478 schreef hij een  
 juridisch manifest over de onterechte invasie van de Franse koning in de  
 Bourgondische erflanden (ADN: B 1612, 15r). In 1480 fungeerde onderzocht hij  
 samen met Bertelemy Trotin de juridische achtergrond van de geschillen tussen de  
 Franse koning en Maximiliaan (ADN: B 2121, 364v), toen hij de bekende  
 'Justification' van de oorlog schreef (Hennebert, 'Auffay', 544). Hij bleef de  
 Bourgondische dynastie (en dus Filips de Schone) trouw in haar strijd tegen  
 Maximiliaan van Oostenrijk (Bartier, 'Légistes', 52). In 1484 ondernam hij als  
 rekenmeester meerdere diplomatieke reizen voor de Drie Leden (SAG: 20, 3, 55r ea). 
  Hij vertegenwoordigde de Drie Leden op het kapittel van het Gulden Vlies te  
 Dendermonde in juni 1484 (de Reiffenberg, 'Histoire', 143). In augustus 1489  
 overlegde hij samen met Filips Wielant en Crèvecoeur over een de mogelijkheid  
 van een ambassade naar Frankrijk te sturen (SAG: 20, 7, 259r). Daarna breekt een  
 onduidelijke periode aan, maar in juli en november 1492 trad hij opnieuw op de  
 voorgrond, toen echter als onderhandelaar tussen Maximiliaan en Karel VIII, in  
 dienst van laatstgenoemde (Molinet, 'Chroniques', II, 251), en, als 'maistre des  
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 requestes de nostre hostel' van Karel VIII, op bij de vredesonderhandelingen  
 tussen de Franse en de Engelse koning in het najaar van 1492 (Godefroy, 'Histoire', 
  630). 

 Extra Op 30/9/1470 verloor hij een rechtszaak voor de Grote Raad tegen Jehan de la  
 Forest i.v.m. een huwelijkscontract (De Smidt & Strubbe, 'Chronologische lijsten',  

 Bronnen Hennebert, 'Auffay'. 
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 Naam Daveluys, Nicolas 

 Titel Ridder 

 Naamgenoten Een zekere Cornelis Daveluys was ontvanger van de beden te Brabant (ADN: B  
 2109, 1r). 
 Een zekere Conraed Haveloos was kapitein van Damme in 1491 (Despars,  
 'Cronycke', IV, 509). 
 Een zekere Nicolas Daveloos was baljuw van Sint-Winoksbergen in 1480 (ADN:  
 B 17732, 'Daveluys'). 
 De bastaard 'd'Avelus' behoorde in november 1477 tot de hofhouding van Maria en 
  Maximiliaan (Gachard, 'Analectes', 5, 120). 

 Data ?-15/03/1484 (Despars, 'Cronycke', IV, 238 en Gailliard, 'Inscriptions', I, 111). 

 Huwelijk x Jooszine van Gryspere, fa Leman (ADN: B 17751, 'Grispere' en Gailliard,  
 'Bruges', I, 293). 

 Nageslacht Karel (ADN: B 17751, 'Grispere'). 

 Politieke carrière Vorst: hofmeester van Maria van Bourgondië en Maximiliaan 77-84 (Gachard,  
 'Analectes', 5, 119). 

 Bezit In november 1477 nam Maximiliaan hem als tweede hofmeester op in zijn  
 hofhouding, voor 30 s daags (Gachard, 'Analectes', 5, 119). 

 Rol in de opstand In december 1481 duikt hij op als hofmeester van Maximiliaan (Derode, 'Roles',  
 396). Hij werd aangehouden te Brugge in een periode waarin weinig  
 Maximiliaangezinden veilig waren en hij werd kort nadien onthoofd (Despars,  
 'Cronycke', IV, 238) door schout Jan van Nieuwenhove als 'verrader', samen met  
 Jacob Donckere en Colaerd van Cariseele (ARA: Rk. 13781, 64v). 

 Extra Er is een procesbundel uit 1485 bewaard waarin Jan van Nieuwenhove fs. Michiel  
 procedeerde tegen Jooszine van Grijspeere, de weduwe van hofmeester Nicolas  
 Daveloos, die postuum veroordeeld werd (De Smidt & Strubbe, 'Chronologische  
 lijsten', 424). 
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 Naam Debuysere, Paulus 

 Politieke carrière Ieper: schepen 22/5/77 (KB: M 103, II). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1052

 Naam Deckere, Jacob de 

 Naamgenoten Een Jacob de Deckere stierf op 22/11/1488 (Vermeersch, 'Grafmonumenten', II, 344). 

 Data ?-1485 (ARA: Rk. 17400, 3r). 

 Nageslacht Zoon Joos (ARA: Rk. 17400, 3r). 

 Politieke carrière Brugge: schepen 55, 57, 59, 63, 65, 69, 72, 74; thesaurier 76; raadslid 61, 79, 82;  
 deken der vollers 78, 81 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: hij pachtte de wijnassizen in de periode oktober 1479-augustus 1479  
 (SAB: SR79, 28v). 

 Beroep Voller (SAB: RW). 

 Sociaal kapitaal In 1470 stond Joos Damhoudere samen met een Jacob de Deckere borg voor een  
 schip van de Portugese koopman Antonio Fernandes (Paviot, 'Les Portugais', 94 en 102). 

 Leenbezit Hij bezat een erfrente van 5 lb 10 s par op het huis van de vrije viskopers te Brugge, 
  die na zijn dood op zijn zoon Joos overging (ARA: Rk. 17400, 3r en RAB: BB, 64, 

 Bezit Hij leende 20 lb gr aan de stad Brugge in 1477 (SAB: SR76, 29v). In augustus  
 1477 kocht hij een rente van 4 lb gr op de stad Brugge (RAB: BVO, 460). Hij bezat  
 een erfrente van 3 lb gr op inkomsten van de hertog in Brugge (ADN: B 4120, 76r)  
 en hij kocht er één van 5 lb op de Brugse spijker (B 2121, 65r). Hij huurde een  
 stalletje aan de Hallen in Brugge in 1476-9 (SAB: SR76, 7r; 77, 8r etc.). Hij leende  
 8 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het Sint-Donaaszestendeel  
 (SAB: SR80, 191r). 
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 Naam Deckere, Jan de 

 Naamgenoten Een Jan de Deckere stierf in december 1484 (SAB: SR84, 154v). 
 Een Jan de Deckere was deken van de Lakenhalle in het schepenjaar 1479 en 1484  
 (SAB: RW). 

 Data ?-30/06/1519 (begraven in de OLV-kerk of de Sint-Salvatorskerk; Vermeersch,  
 'Grafmonumenten', II, 493). 

 Huwelijk x Catherine de Witte, fa Jacob x Jacqueline Dheere (Gailliard, 'Bruges', V, 71 en  
 idem, 'Inscriptions', II, 281). 

 Nageslacht Margriete x' Jacques de Bruay, x² Jan Moreel, x³ Augustus Liarde (Gailliard,  
 'Bruges', V, 71). 

 Politieke carrière Brugge: schepen 94*; raadslid dec90; hoofdman sint-jacobs feb88 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: Jan de Deckere fs Jacob pachtte de visserijrechten op de vesten van aan de  
 Katelinepoort tot aan de Bouveriepoort in de periode van september 1478 tot  
 september 1481 (SAB: SR78, 28v), die van de MoerBrugge tot aan de Gevaertbrug  
 in 1479-82 (SAB: SR79, 27r) en die van de gracht tussen de Minnebrug en de  
 watermolen in 1482-87 (SAB: SR85, 24v). In het schepenjaar 1482 pachtte hij de  
 assizen op de Brugse kraan (SAB: SR82, 28v). In september 1492 reisde hij samen  
 met Jan van Nieuwenhove naar Damme om er uitstel van betaling voor de Brugse  
 boetes te verkrijgen (SAB: SR92, 139r). 

 Bezit Jan de Deckere fs Jacobs leende 3 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner  
 van het Sint-Jacobszestendeel (SAB: SR80, 198r). Hij kocht een rentebrief van 3 lb  
 gr op de drie steden van het graafschap Vlaanderen in april 1485 (SAB: OR, 4,  
 104v). In 1486 bezat hij een huis in de Meulenmeersch (SAB: SR86, 140r). Hij  
 leende 2 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 194r). Hij leende aan de stad  
 Brugge 1440 gr in oktober en 1660 gr in december 1490, als bewoner van het Sint- 
 Janszestendeel (Blockmans, 'De belastingsbetalers', 233). 
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 Naam Deckere, Joos de 

 Antecedenten fs Jacob (ARA: Rk. 17400, 3r). 

 Huwelijk x Margriete, die stierf in 1479-80 (SAB: SR79, 167v). Hij hertrouwde met een  
 zekere Clara (?, naar SAB: WROLV, 6, 128r: een Joos de Deckere schonk deze  
 kinderen verschillende lijfrentes). 

 Politieke carrière Brugge: hoofdman sint-donaas 76, 78, april82, 83, 93, 95; schepen 79 (als poorter),  
 82, feb88*; raadslid 75, 84, 92 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: Joos de Deckere fs Jacob pachtte de visserijrechten op de vesten tussen de  
 Gentpoort en de Katelinepoort in 1478-9 (SAB: SR78, 28r). In mei 1479 werd hij  
 door de negen leden belast met een onderzoek naar bebouwing op Brugse oevers  
 (SAB: CA, 14, 305r). In april 1480 reisde hij naar Mechelen en Den Haag om  
 Maximiliaan en Maria te verzoeken in Brugge de Heilige Bloedprocessie bij te  
 wonen (SAB: SR79, 73v). In augustus 1483 reisde hij samen met Jacob Zegers en  
 Jan Roegiers naar de regentschapsraad te Gent 'omme te communiquierne up tstic  
 van den juweelen mijns voorseide gheduchts heeren' (SAB: SR82, 77v). Hij maakte 
  deel uit van de commissie die de Brugse financiën diende te saneren in maart 1494  
 (SAB: CA, 12, 102r). 

 Sociaal kapitaal Bij het huwelijk van Jan Coolbrant fs Jacob in 1480 waren Donaas de Beer, Jan de  
 Taye, Adriaan Kaervoet, Joos de Deckere, Michiel Halle en Willem van de Voorde  
 getuige bij de huwelijksdotatie (SAG: MB, 621). In april 1484 schelden Willem  
 Houtmaert en Joos de Deckere elkaars schulden kwijt (SAB: KV, 828bis, 47). Jan  
 van der Naelde was diens scadebeletter in 1491 (SAB: SR91, 52r). 

 Leenbezit Hij was leenman van Lodewijk van Vlaanderen, heer van Praat in 1480 (SAG: MB,  
 621). Bij de dood van zijn vader in 1485 erfde hij een rente van 5 lb 10 s par op het  
 huis van de vrije viskopers te Brugge (ARA: Rk. 17400, 3r). 

 Bezit In de lening van juni 1478 droeg hij 10 lb gr bij aan de Brugse stadskas (SAB:  
 SR80, 48v). Hij leende 8 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het  
 Sint-Donaaszestendeel; ze werden nog hetzelfde jaar terugbetaald (SAB: SR80,  
 191r). Hij leende 50 lb gr aan de stad Brugge in mei 1482 (SAB: SR81, 190r). Hij  
 kocht een rentebrief van 6 lb gr op de drie steden van het graafschap Vlaanderen in  
 april 1485 (SAB: OR, 4, 100v). Hij leende 4 lb 10 s gr aan de stad in juni 1487  
 (SAB: SR86, 186v). In juni 1487 leende hij 100 lb gr aan Maximiliaan op enkele  
 kroonjuwelen (ADN: B 3496, 123693). Hij leende 12000 gr in juli 1488 aan de  
 stad Brugge en 8000 gr in december 1490, als bewoner van het Sint- 
 Donaaszestendeel (Blockmans, 'De belastingsbetalers', 233). Als compensatie voor  
 zijn gevangenschap in 1488 ontving hij 400 lb gr van de stad Brugge (SAB: OR,  
 64r). Op 3/2/1490 droeg hij een rentebrief van 6 lb gr op het graafschap Vlaanderen  
 over aan Simon van Coorden (ARA: Rk., AL, 53, 3/2/1490). Op 2/12/1490 leende  
 hij nog eens 20 lb gr aan de stad (SAB: CSK89, 47r). 
 Rol in de opstand Op 3/2/1488 vroegen de gedeputeerden van de Drie Leden aan de verzamelde  
 ambachten op de markt of ze Joos de Deckere als burgemeester wilden; ze  
 antwoordden 'Ja, wy', maar hij 'druckelde' nog wat tegen (Despars, 'Cronycke', IV,  
 327). Als burgemeester werd hij door vijandige troepen o.l.v. Guillaume de Croÿ en 
  Cornelis van Bergen gevangen genomen toen hij terugkeerde van een  
 Ledenvergadering te Gent in mei 1488 (SAB: SR88, 166r: hij ontving 16 lb gr ter  
 compensatie). Met zijn akkoord beloofde hij kort erna een losgeld van 15000 van  
 48 gr te betalen (ADN: B 1287, 17788). Binnen de zes dagen betaalde hij er reeds  
 6000 van, waarna hij vrijgelaten werd. Eenmaal terug in Brugge, weigerde hij  
 echter de rest van de som te betalen. In 1495 hoestte de Brugse stadskas de rest op  
 (ADN: 1351, nr. 16483). 
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 Naam Deinze, Joos van 

 Politieke carrière Gent: deken der volders juli85, 86 (Hancké, 'Conflict', II, 54). 
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 Naam Delft, Nikolaas van 

 Data ?-03/07/1492 (De Doppere, 'Chronique', 34 en SAB: PR92, 27v). 

 Antecedenten fs Claeys (Despars, 'Cronycke', IV, 488) x Jehanne van Hansbeke (SAB: PR94,  

 Huwelijk x Kateline Lanchals, een bastaarddochter van Pieter Lanchals (Despars, 'Cronycke', 
  IV, 379 en Boone, 'Lanchals', 472); na diens dood hertrouwde ze met Nicolas  
 sHeredieux (SAB: PR92, 27v). 

 Nageslacht Klaas en Pieter (SAB: PR92, 27v). 

 Politieke carrière Brugge: schepen dec90* (SAB: RW); pensionaris 82, juni85-88 (SAB: SR85, 53v  
 etc.), jan90 (SAB: SR89, 52r). 

 Taken-diensten Brugge: in 1482 of 1483 diende hij voor de stad een inventaris op te maken van de  
 nog in Brugge aanwezige juwelen van wijlen Maria van Bourgondië en enkele  
 documenten van het Spaans naar Frans te vertalen (SAB: SR81, 167v; SR82, 165v).  
 Op 1/11/1483 reisde hij van Brugge naar de Raadkamer te Gent om er te bemiddelen 
  over processen waarin de stad betrokken was (SAB: SR83, 128r). Hij voerde tal  
 van diplomatieke taakjes uit als pensionaris van de stad in het schepenjaar van juli  
 1485; in augustus 1485 bijvoorbeeld reisde hij naar Mechelen om 'secrete zaken' te 
  bespreken met de kanselier (SAB: SR85, 123v). Ook tal van juridische opdrachten  
 behoorden tot zijn taak (SAB: SR85, 158v). In juni 1486 was hij de tussenschakel  
 tussen Maximiliaan, Pieter Lanchals (beiden toen in Holland) en de stad bij de  
 voorbereidingen van de Blijde Inkomst van de keizer (SAB: SR85, 139v). In mei  
 1487 reisde hij naar Lübeck om er met de Hanze te onderhandelen over de stapel  
 (SAB: SR86, 131r). In juli 1487 reisde hij naar Antwerpen om er met de koning te  
 onderhandelen over de verdediging van de 'frontieren' van het graafschap (SAB:  
 SR86, 134r). In september 1487 opereerde hij als persoonlijke klerk van de Brugse  
 schout en verstuurde hij 'secrete boden' voor de schout (SAB: CSK87, 25v). In  
 maart 1490 vervulde hij meerdere taakjes voor het stadsbestuur: hij reisde van  
 Brugge naar Mechelen en Antwerpen om de contacten tussen de Grote Raad en het  
 nieuwe bestuur van de stad te onderhouden (SAB: SR89, 134v-140r). 

 Beroep Edelsmid (Greve & Lebailly, 'Comptes', 170). 

 Sociaal kapitaal In 1481 was hij klerk van Anthonis Louf, stadsklerk van Brugge (RAB: BVR, 218,  
 116v). In januari 1486 maakte hij Joos Pollet, Michiel de Vroede, Roeland van  
 Regable, Gillis Jacquelot, Pieter Janszone, Pieter van Dendermonde, Jan Vierendeel  
 en Pieter van Kersbeke machtig over zich (SAB: PR85, 73v). Op 29/3/1488 vroeg  
 ridder Jan van Nieuwenhove aan de Brugse 'gemene vergadering' of hij samen met  
 Klaas van Delft mocht aanvangen met de uitvoering van het testament van Pieter  
 Lanchals, hetgeen hen toegezegd werd (SAB: CSK87, 95v). In 1491 had hij Jacob  
 Creuse als scadebeletter (SAB: SR91, 52r). In november 1492 waren Adriaan  
 Drabbe en Jan Ghiselin voogden van diens kinderen (SAB: PR92, 27v en RAB:  
 BN, 3534). 

 Bezit In september 1480 kocht hij een lijfrente van 60 lb par op de stad Nieuwpoort  
 (ADN: B 5392, 30r). Voor de vele onkosten als pensionaris ontving hij in 1486  
 nog eens 5 lb gr boven zijn loon (SAB: SR85, 183v). In de Vrede van Brugge werd  
 bepaald dat hij 500 gulden uit de Brugse stadskas kreeg (SAB: SRdec90, 170r). In  
 het schepenjaar 1491 ontving hij 6 lb gr achterstallige vergoedingen uit 1487  
 (SAB: SR91, 190r). In november 1492 werden de voogden van zijn kinderen  
 gemachtigd om een koffer 'met zekere juweelen, cedullen ende anders' van Klaas te  
 Antwerpen op te halen (SAB: PR92, 27v). In mei 1493 maakte de tweede  
 echtgenoot van zijn vrouw 200 Bourgondische guldens die Leonaard Hughe moest 
  aan Klaas, over aan Anthoine Galteroti, Florentijns koopman, om een schuld af te  
 lossen (SAB: PR92, 88v). Eind 1495 vochten zijn erfgenamen een juridische strijd  
 uit om renten die Klaas nagelaten had (SAB: PR94, 114r-115r). 

 Rol in de opstand In de periode van 1482 tot juni 1485 werd hij als pensionaris vervangen door  
 Boudewijn Haghebaert (Despars, 'Cronycke', IV, 264). Op 7/1/1484 werd hij  
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 gevangen genomen door het Brugse stadsbestuur, maar snel weer losgelaten en  
 verbannen (Despars, 'Cronycke', IV, 236). Hij werd door Brugge vogelvrij  
 verklaard in februari 1488 omwille van zijn nauwe betrokkenheid bij het beleid  
 van de gecontesteerde schout (Despars, 'Cronycke', IV, 333). Hij werd gevangen  
 nogmaals genomen in maart 1488 nadat hij een vluchtpoging ondernomen had (KB: 
  Ms 1132, 191; zijn 'vangers' ontvingen 25 lb gr - SAB: CSK87, 90r). Op 10/3  
 verklaarde hij gedineerd te hebbene met Lanchals en de bezitter te zijn van een  
 'boucxkin', 'inhoudende tvulle bescheet van der quader dachvaert' en alle namen  
 van personen die er aan meegeholpen hadden (zie Despars, 'Cronycke', IV, 375 en  
 Molinet, 'Chroniques', I, 635). Op 14/3 kwam hij hiervoor op het schavot, maar hij  
 verkreeg gratie omdat hij enkel uit opdracht van zijn schoonvader handelde. Men  
 liet hem vrij, waarop hij zich "bekeerde", 'ende veloovende voorts met hemlieden te  
 willen levene ende stervene' (Despars, 'Cronycke', IV, 381). Op 26/3 werd hij  
 uiteindelijk vrijgelaten (SAB: CSK87, 95r). In januari 1490 trad hij in dienst van  
 de nieuwe Maximiliaangezinde schepenbank. In juni 1490 onderhandelde hij met  
 Engelbert van Nassau, en hij keerde niet in de stad terug vooraleer de nieuwe vrede 
  gesloten (SAB: SR89, 146r). Hij maakte deel uit van het gevolg van de hertog van  
 Saksen die op 4/12/1490 haar intrede deed na de Vrede van Damme - kort erna werd  
 hij burgemeester van Brugge (Despars, 'Cronycke', IV, 488). In januari 1491  
 verplaatste hij zich met een lijfwacht in de stad (SAB: SRdec90, 150r). 

 Extra In mei 1490 krijgt een boodschapper van Delft een brief mee waarin het  
 stadsbestuur de afbetaling van twee losrenten eiste die Klaas op de stad van Delft  
 had (SAB: CSK89, 26v-27r). 
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 Naam Denne, Jan van den 

 Politieke carrière Gent: keure 56, 78, juni85, 96; ontvanger 86; stedekiezer 98; pensionaris van de  
 keure juli85 (bestand Gent). 
 
Taken-diensten Gent: in maart 1486 reisde hij naar Mechelen en Brussel voor zekere 'affairen'  
 aangaande het graafschap (SAG: 400, 29, 76v). 

 Bezit Hij pachtte de assizen op de poorten in 1465. In 1477 droeg hij 96 gr bij in de  
 oorlogsbelasting van de Cleystraat (Hancké, 'Conflict', II, 54). 

 Rol in de opstand In 1477 betaalde hij 5 lb gr voor pensioenen (van 1456) terug; ze werden betaald  
 door Boudin de Smet (Hancké, 'Conflict', II, 54). 

 Confiscatie 1488-9: 480 gr voor pacht (Hancké, 'Conflict', II, 54). 
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 Naam Denys, Jan 

 Data ?-01/1461 (Despars, 'Cronycke', IV, 510). 

 Taken-diensten Gent: kapitein van de Gentenaars in 1491 (Despars, 'Cronycke', IV, 509). 

 Rol in de opstand In januari 1491 viel hij samen met Meeukin Bollaert Diksmuide aan, maar na een  
 snelle inname werd hij verjaagd, hetgeen hem door de Gentenaars erg kwalijk  
 genomen werd. Hij diende uit de stad te vluchten en samen met Filips de  
 Monmorency viel hij de stad aan vanuit het kasteel van Ooidonk. Beiden werden  

echter overmeesterd en naar Kleef gezonden en later te Gent onthoofd (Despars, 
'Cronycke', IV, 510). 
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 Naam Denys, Matheeus 

 Data ?-20/09/1499 (hij werd begraven in de Sint-Gilliskerk; RAG: RV, 34315, 121v). 

 Huwelijk x Marie Baerdemakers (SAB: PR85, 14v). 

 Politieke carrière Brugge: schepen juni85; deken der timmerlieden 87, 91 (vinder 71, 74, 77, 79, 81,  
 94, 95 en 98) (SAB: RW). 

 Sociaal kapitaal Joris Horneweder stond borg voor zijn vrijlating uit het Brugse schepenhuis op  
 20/3/1488 (SAB: CSK87, 92r). In november 1485 maakte hij Joris Hoorneweder,  
 Pieter de Grave, Jan van Mouts, Pieter van de Voorde, Pieter Boelin, Lieven  
 Dierman, Olivier Dystevin, Jan van Overbeke, Michiel de Vroede, Roeland van  
 Regable, Pauwels Boonem en Gillis de Ruedic borg over hem in een rechtszaak  
 tegen de heer van Dadizeele (SAB: PR85, 63v). 

 Bezit Hij leende 2 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het Sint- 
 Niklaaszestendeel (SAB: SR80, 201v). Op 5/8/1485 droeg hij zijn rechten op een  
 huis in de Mesenstraat in Poperinge over aan zijn vrouw (SAB: PR85, 14v). In  
 september 1487 ontving hij van Jan van Boonem een rente van 23 s par op een huis  
 in de Vlamingstraat (SAB: KV, 828bis, 285). Hij leende 480 gr in mei 1488 aan de  
 stad Brugge en 360 gr in oktober en 1480 in december 1490, als bewoner van het  
 Sint-Niklaaszestendeel (Blockmans, 'De belastingsbetalers', 234). 

 Rol in de opstand In 1484 hielp hij mee met de afbraak van het kasteel van Jacob van Gistel te  
 Dadizeele (RAG: RV, 34315, 121v). Hij wou als enige ambachtsdeken niet dat de  
 Brugse ambachten de stadspoorten bezetten op 31/1/1488; de timmerlieden  
 sleurden hem dan maar 'gheweldelick' uit zijn huis (Despars, 'Cronycke', IV, 321).  
 De ochtend erop wou Maximiliaan ontkomen maar dan weigerde Mattheeus toch de  
 poorten te openen. Adriaan de Muer (schildknaap van het ambacht) steunde de  
 deken en voorkwam dat deze gevangen werd (Despars, 'Cronycke', IV, 321-2). 
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 Naam Despaers, Jacob 

 Titel Heer van Ten Berge v15/2/85 (Weale, 'Généalogie', 376). 

 Data 28/2/1444-1/10/1500 (Weale, 'Généalogie', 376). 

 Antecedenten fs Marc (Despars, 'Cronycke', IV, 289) x Marguerite Metteneye, fa Wouter x  
 Marguerite Caneel, met vijf zonen en dochters, waaronder Adriane die Jan  
 Losschaert huwde (Weale, 'Généalogie', 372-3), ze was de weduwe van Jan de  
 Vleeschouwer (Mus, 'De Brugse compagnie', 27). 

 Huwelijk x' Lysbette Louf, fa Antoon x Marguerite de Beer (fa Donaas), +1495; x² Caterina  
 Metteneye (op 4/6/94), fa Cornelius x Adrienne de Wachtere (Weale, 'Généalogie',  
 376-7). 

 Nageslacht Jacob x Sofie Waghenaere; Jooszine x' Willem van der Muelne, x² Robert van der  
 Berghe; Cornelis x Catherine Strabant (met zonen Marc en Nicolaas,  
 kroniekschrijver) (Despars, 'Cronycke', IV, 472); een religieuze dochter en nog een  
 bastaardzoon Alexander (Weale, 'Généalogie', 377-8). 

 Politieke carrière Brugge: raad 89, 96*; hoofdman Carmers juni85, 87; gecommitteerde feb88-88;  
 thesaurier 93-96 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: in het schepenjaar 1487 ontving hij het geld dat de vorst jaarlijks aan  
 Brugge diende te betalen (SAB: SR87, 28v). Hij hield de confiscatierekening van  
 1488 bij (apart opgenomen in SR88 tussen 35v en 36r). 

 Sociaal kapitaal Hij was borg over de vrijlating uit het Brugse schepenhuis van Jan de Boot op  
 20/3/1488 (SAB: CSK87, 92r). Hij was samen met Marc van den Velde en Jacob  
 Despaers borg over Joris Baert toen die op 29/3/1488 vrijgelaten werd (SAB:  
 CSK87, 96r). Samen met Hendrik van Wy stond hij in maart 1493 borg over  
 Hendrik Nielant (SAB: PR92, 68r), die laatste was een belangrijke handelspartner  
 van de familie Despaers (Mus, 'De compagnie', passim). Jan de Boot en Jan Ghiselin  
 waren voogdern over zijn kinderen op 10/4/1505 (Weale, 'Généalogie', 378). 

 Leenbezit Hij kocht het leen 'Ten Berge' (gelegen te Koolkerke, afhangende van de Burg te  
 Brugge) op 15/2/1485 van Lodewijk van Rooden, waarop hij na de oorlogen een  
 kasteel optrok (Weale, 'Généalogie', 376 met precieze beschrijving van het leen; zie 
  ook RAB: BB, 64, 123r en ARA: Rk. 13710, 101v: het leen kostte 120 lb gr). Bij  
 zijn dood in 1500 liet hij zijn zoon Jacob een leen in Cadzand van 87 gemeten na  
 dat hij van Pieter van Theimseke gekocht had (ARA: Rk. 17416, 2v en RAB: BB, 64, 78v). 

 Bezit In de lening van juni 1478 droeg hij 10 lb gr bij aan de Brugse stadskas (SAB:  
 SR80, 48r). Hij leende samen met Wouter Despaers 6 lb gr aan de stad in mei 1480  
 als bewoner van het Sint-Janszestendeel (SAB: SR80, 189r). In oktober 1484 kocht 
  hij het huis 'Ten Nieucasteele' in de Vlamincstrate, naast Lieven Moreel, van  
 Baudouin d'Oignies (Mus, 'De Brugse compagnie', 51). In februari 1485 kocht hij  
 het kasteel 'ten Berghe' in Koolkerke, hetgeen een aanval in augustus 1490 van  
 Duitse troepen weerstond (Despars, 'Cronycke', IV, 471 en Mus, 'De Brugse  
 compagnie', 51). Hij kocht een rentebrief van 1 lb gr op de drie steden van het  
 graafschap Vlaanderen in april 1485 (SAB: OR, 4, 104v). In mei 1486 verkocht hij  
 het huis 'De Drie koningen' aan Thibaut Barradot, met de opbrengst leende hij 20  
 lb gr aan Maximiliaan (Mus, 'De compagnie', 53). Hij leende 3 lb gr aan de stad in  
 juni 1487 (SAB: SR86, 199v). In juni 1487 leende hij 100 lb gr aan Maximiliaan  
 op enkele kroonjuwelen (ADN: B 3496, 123693). Er bleef een verkoopboek  
 bewaard van zijn handelsactiviteiten als compagnie (vanaf 1480) die hij had met  
 zijn broer Wouter, voornamelijk om handel op Lissabon te drijven (Mus, 'De  
 Brugse compagnie'). Hij leende aan de stad Brugge 5200 gr in december 1490, als  
 bewoner van het Karmerszestendeel (Blockmans, 'De belastingsbetalers', 234). 

 Rol in de opstand In 1480 reisde hij met zijn broer voor handelszaken naar Portugal, medio 1481  
 keerde hij naar Brugge terug (Mus, 'De Brugse compagnie', 36). Hij was  
 gedeputeerde van de stad in augustus 1490 te Aalst (Despars, 'Cronycke', IV, 470).  



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1062

 Kort erna werd hij als 'protecti ab rege Romanorum et duce Philippo' vernoemd  
 (Mus, 'De compagnie', 59, naar De Doppere, 41). Door de sluiting van het Zwin  
 verhuisde hij naar Middelburg om er zijn handel met Portugal verder te drijven  
 (Mus, 'De compagnie', 60-1). Hij werd door Maximiliaan, als 'protecti ab rege  
 Romanorum et duce Philippo', op 8/12/1491 voor tien maanden vrijgesteld van  
 schuldeisers (De Doppere, 'Chronique', 41 en SAB: CA, 12, 90v). 

 Extra Zijn compagnie was ook betrokken in de suikerhandel met Madeira (Everaert,  
 'Vlaamse suikerbaronnen', 103-6). Begin januari 1488 vroeg de schepenbank  
 uitstel in een proces tussen Despaers en Jan Baptiste i.v.m. een achterstallige  
 betaling van een handelstransactie (SAB: CSK87, 75v). Hij verving Colard le  
 Bungueteur als stadsontvanger in februari 1488. In januari 1490 werd hij als  
 hoofdman van het Carmerszestendeel vervangen door Marc van den Velde (SAB: RW). 
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 Naam Despaers, Wouter 

 Data ?-21/10/1515 (hij werd begraven in de Karmelietenkerk; Vermeersch,  
 'Grafmonumenten', II, 293). 

 Huwelijk x Jooszine Metteneye, fa Cornelis (Van Peteghem, 'De Raad', 334 en diens fiche). 

 Nageslacht Hij had een zoon Jacob, schout van Brugge in 1537-56 en later geridderd (Gachard, 
  'Inventaire', II, 364 en Van Peteghem, 'De Raad', 334). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 78 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: in opdracht van de stad begeleidde hij Margaretha van York naar Calais in  
 juni 1480 (SAB: SR79, 78v). 

 Sociaal kapitaal Jooszine Metteneye had een proces met haar schoonbroer Filips van der Gracht (fs  
 Jan - zie diens fiche), maar haar zoon sprong voor haar in de bres (Van Peteghem, 'De 
  Raad', 334). 

 Cultureel veld Hij was forestier van de Witte Beer in 1478 (Van den Abeele, 'De Witte Beer', 139)  
 en hij vertegenwoordigde Brugge dus op een steekspel te Rijsel (SAB: SR79, 157r). 

 Bezit Hij bezat samen met zijn broer Jacob de compagnie 'Lixbonne', die voornamelijk  
 olie en suiker uit Portugal naar Brugge voerde (Mus, 'De Brugse compagnie', 16).  
 Hij leende samen met Jacob Despaers 6 lb gr aan de stad in mei 1480 als bewoner  
 van het Sint-Janszestendeel (SAB: SR80, 189r). 

 Rol in de opstand In 1478 werd hij als forestier van de stad Brugge aangesteld, zoals Thomas Bonin  
 (SAB: SR77, 141v; SR78, 170r). Op 28/8/1478 begeleidde hij de jonge hertog  
 Filips van Brugge naar Gent (SAB: SR78, 61r). In 1480 reisde hij samen met zijn  
 broer voor handelszaken naar Portugal - en hij verbleef er waarschijnlijk meerdere  
 jaren (Mus, 'De Brugse compagnie', 36). 

 Extra Dat hij actief lid was van de compagnie, staat oa te lezen in een akte waarin hij  
 Portugese wijn verhandelde samen met zijn broer in juli 1485, over een schip dat in 
  de Maas vergaan was (SAB: PR85, 6v). 
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 Naam Dey, Andries 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 91 (SAB: RW). 
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 Naam Deynaert, Joos 

 Rol in de opstand Hij werd buiten de Vrede van Damme van 6/12/1490 gesloten (Despars, 'Cronycke', 
  IV, 490). 
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 Naam Deynoot, Antonis 

 Antecedenten fs Victor (bestand Gent). 

 Politieke carrière Gent: gedele 91, 00; keure 09 (bestand Gent). 

 Bezit In de verplichte lening van 1492 droeg hij 240 gr bij en in 1492-4 betaalde hij 40  
 gr belasting (in de Burgstraat) (Hancké, 'Conflict', II, 54). 
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 Naam Deynoot, Lieven 

 Data ?-16/07/1485 (Dagboek van Gent, II, 262 en SAG: 400, 28, 449r). 

 Antecedenten fs Victor (Hancké, 'Conflict', II, 55). 

 Politieke carrière Gent: gedele 81, 83 (bestand Gent). 

 Beroep Vleeshouwer (Hancké, 'Conflict', II, 55). 

 Rol in de opstand Hij werd in 1485 onthoofd als één van de leiders van het oproer van 10 juli  
 (Dagboek van Gent, II, 262), 'van dat zij berucht waren cause gheweest hebbende  
 van der laetster wapeninghe' (aldus ARA: Rk. 14118, 55r). 
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 Naam Deynoot, Pauwels 

 Antecedenten fs Lieven (Hancké, 'Conflict', II, 55). 

 Politieke carrière Gent: gedele 92; keure juni85 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: hij was ontvanger in de opperkoninkstavelrij van Jan de Grave in 1492  
 (Hancké, 'Conflict', II, 55). 
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 Naam Deynoot, Victor 

 Nageslacht Hij had twee zonen, Antonis en Lieven (bestand Gent). 

 Politieke carrière Gent: gedele 88; keure 77 (bestand Gent) 

 Beroep Vleeshouwer (Hancké, 'Conflict', II, 55). 

 Bezit Hij droeg 30 gr bij tot de krijgsdiensten van de stad in 1477 (Hancké, 'Conflict', II, 55). 
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 Naam Dhamere, Cornelis 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 84 (SAB: RW). 
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 Naam Dhamere, Jan 

 Naamgenoten Een Jan Dhamere was deken der kuipers in het schepenjaar 77 (SAB: RW). 

 Data ?-10/02/1505 (hij werd begraven in de Walburgakerk; Vermeersch,  
 'Grafmonumenten', II, 328). 

 Huwelijk x' Anna Coorne, fa Servaas (SAB: WRSJan, 6, 86v: deze stierf in november 1486, hij 
  schonk het kind 1500 lb torn); x² Lowijse de Vleeschauwere, fa Jan (SAB:  
 WRSJan, 6, 230r en Vermeersch, 'Grafmonumenten', II, 328). 

 Politieke carrière Brugge: schepen 83; raadslid april77, 78, 81, feb88*; gecommitteerde 89 (SAB:  

 Taken-diensten -Vorst: hij was commissaris voor de wetsvernieuwing van het Brugse Vrije in  
 februari 1488 (RAB: BVR, 225, 74v).  
 -Brugge: in de periode van september 1489 tot mei 1490 inde hij de wijnassizen  
 (SAB: SR89, 23r). 

 Beroep Kuiper (Despars, 'Cronycke', IV, 342). 

 Sociaal kapitaal Hij stond borg voor Jacob Dheere fs Antonis bij diens vrijlating uit het Brugse  
 schepenhuis op 20/3/1488 (SAB: CSK87, 92r). Jhenin Baillet was diens  
 scadebeletter in 1491 (SAB: SR91, 52r). 

 Leenbezit In 1481 kocht hij een leen in de parochie van Sint-Salvators van Michiel  
 Smettelkin voor 54 lb gr (ARA: Rk. 13710, 18v). 

 Bezit Hij leende samen met Jacob de Hamere 20 lb gr aan de stad Brugge in 1477 (SAB:  
 SR76, 30v). In de lening van juni 1478 droeg hij 10 lb gr bij aan de Brugse  
 stadskas (SAB: SR80, 48r). Jan de Hamere 'gheseit Wiltbanc' pachtte in 1478-81 de 
  kelchiede van de Ezelpoort (SAB: SR80, 25r). Hij leende samen met Jacob de  
 Hamere 17 lb gr aan de stad in mei 1480 als bewoner van het Sint-Janszestendeel  
 (SAB: SR80, 188v). Hij leende 50 lb gr aan de stad Brugge in mei 1482 (SAB:  
 SR81, 190r). Hij leende 12 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 185r). In  
 juni 1487 leende hij 100 lb gr aan Maximiliaan op enkele kroonjuwelen (ADN: B  
 3496, 123693). In september 1490 leende hij 50 lb gr aan de stad Brugge (SAB:  
 SR90, 22v). Hij leende 5760 gr in mei 1488 aan de stad Brugge en 1440 gr in  
 oktober en 4000 gr in december 1490, als bewoner van het Sint-Jakobszestendeel  
 (Blockmans, 'De belastingsbetalers', 244). 
 Rol in de opstand In december 1479 werd hij samen met Willem Moreel en Jan de Taye voor de Grote  
 Raad te verschijnen in de rechtszaak tussen de stad en de graaf van Sint-Pol (SAB:  
 SR79, 68r). Daarin werd hij samen met enkele schepenen, persoonlijk  
 verantwoordelijk gesteld voor het juridische conflict met de graaf van Sint-Pol, die  
 tol wou eisen van 'ghecochte poorters'. Het stadsbestuur was niet akkoord en liet  
 aangeslagen goederen uit het tolhuis verwijderen, hetgeen hevige woede opwekte  
 van de graaf en de Grote Raad (ARA: GR, 796, 210v-212v). Hij werd daarvoor in  
 december 1480, samen met Willem Moreel, Jan de Taye, Rijkaert Macharis 'et autres  
 leurs consors' op 19/12/80 veroordeeld tot een knieval en een boete van 1350 lb  
 van 40 gr, 'pour certains excez et abuz par eulx commis', maar Maximiliaan schold  
 hen deze boete kwijt (ARA: Rk. 21442, 2v/10v). In maart 1485 werden goederen  
 uit Nieuwpoort van een Jan de Hamere aangeslagen door de regentschapsraad,  
 waarop Jan naar Gent reisde en ze terugeiste (SAB: SR84, 131r). Hij vluchtte de  
 stad uit in augustus 1490 (Despars, 'Cronycke', IV, 461). 

 Extra In mei 1490 won hij een proces tegen Willem Stocman die een huis in de  
 Walburgastraat van hem en Jan Feys opeiste (SAB: CSK89, 23v). 
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 Naam Dheere, Jacob (1) 

 Naamgenoten Dat niet Jacob Dheere (1), maar Jacob Dheere (2) in 1488 geëxecuteerd werd, blijkt,  
 onder andere, uit een vermelding uit 1490 (Despars, 'Cronycke', IV, 461). 

 Antecedenten fs Antoon x Margriete van Nieuwenhove, fa Jan (Gailliard, 'Bruges', V, 144).  
 Antoon had nog een broer Jacob wiens zoon in 1488 onthoofd werd (Gailliard,  
 'Bruges', V, 143). Antoon en Margriete hadden als kinderen: Jacoba Dheere x Jacob  
 de Witte (SAB: WRSJac, 6, 104v); Gertrude x Eloy Dop; Jan; Barbara; Klaas  

(Gailliard, 'Bruges', V, 144) en Jacqueline x Guillaume Dommessent (Paravicini, 
'Invitations', 110).  

 Huwelijk x Adriana de Witte, fa Jacob x Agnes Heldebolle (Gailliard, 'Bruges', V, 145 en  
 SAB: FB, 859, 47). 

 Nageslacht Jacob (zie diens fiche); Antoon; Jan x Perette Parage; Willem; Adriaan x Antonine  
 de Baenst, fa Roeland; Steven (Gailliard, 'Bruges', V, 146). 

 Politieke carrière Brugge: schepen 77, 80, juni85, 87, dec90, 92*; raadslid 75, 82; hoofdman sint- 
 jacobs 69, 79, 81; hoofdman sint-donaas 86; hoofdman Carmers 72; deken der  
 mutsenmakers 82 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: hij verbleef in de zomer van 1483 enkele maanden te Gent om er samen met  
 de regentschapsraad over de welvaart van het land te onderhandelen (SAB: SR83,  
 79v). Op 19/1/1488 reisde hij naar Gent om er te onderhandelen over een mogelijke 
  vrede (SAB: SR87, 110r en SAG: 94, 757). Hij pachtte de visserijrechten op de  
 Reie van de Steenbrugge tot de Moerbrug in de periode van september 1487 tot  
 september 1490 en van september 1491 tot september 1494 (toen ook de  
 visserijrechten tussen de Smede- en de Ezelpoort en, samen met Jeronimus Scrapre,  
 de rechten op de vesten tussen de Kateline- en de Bouveriepoort, zie SAB: SR88,  
 22r; SR91, 24r). Begin 1491 was hij hoofdman van de boogschutters van de stad  
 (SAB: SRdec90, 158v). Hij maakte deel uit van de commissie die de Brugse  
 financiën diende te saneren in maart 1494 (SAB: CA, 12, 102r). 

 Beroep Mutsenmaker (SAB: RW). 

 Sociaal kapitaal In 1479 werd hij samen met Nicasius Pierins voogd van de kinderen van Cornelis  
 van den Doorne x Margriete de Witte, fa Jacob (SAB: WRSN, 5, 119r en PR85,  
 36v). Jan Dhamere stond borg voor zijn vrijlating uit het Brugse schepenhuis op  
 20/3/1488 (SAB: CSK87, 92r). Hij was borg over Michiel Dheere toen deze op  
 26/3/1488 uit het Brugse schepenhuis werd vrijgelaten (SAB: CSK87, 94v). In  
 april 1492 was hij samen met Robert le Gaigneur voogd over Maurice de  
 Vleeschouwere, fs Jan (RAG: RV, 7513, 165v). Samen met Servaas van der Scaghe  
 was hij voogd over de kinderen van Michiel Dheere in november 1492 en samen  
 met Boudin van Doorne over die van Cornelis van Doorne (SAB: PR92, 33v/35r).  
 In juni 1494 was hij samen met Karel Lem voogd over de broers en zussen van  
 Karel (SAB: PR94, 74r). 
 Cultureel veld Hij of zijn naamgenoot werd in 1471 lid van de Brugse Sint-Sebastiaansgilde  
 (Godar, 'Histoire', 118). Hij trad samen met Jan van Wulfsberghe in februari 1486  
 op als voogd van het godshuis van de Bogarde en in mei 1490 was hij dat samen  
 met Boudin Heindrickx (SAB: PR85, 85v en FB, cartularium B, 51r). In 1487 en in  
 1492 was hij 'zorger' van de Gilde van den Droogenboom (SAB: KV, 828bis, 297  
 en Gilde Drogenboom, charter van 1492). 

 Leenbezit Van Anthonis Dheere erfde hij verscheidene renten op de Brugse spijker, zowel  
 geldelijk als in goederen (RAB: BB, 64, 8v). In 1481 of 1482 verkocht hij (of zijn  
 naamgenoot) een leen in Slijpen voor 42 lb gr aan Pieter Michiels (ARA: Rk.  
 13710, 29v). In 1486 verkocht hij twee lenen te Oostkamp aan Pieter Lanchals  
 voor 129 lb gr (ARA: Rk. 13710, 130r en RAB: BB, 64, 237v/238v). 

 Bezit Op 11/1/1473 schonk hij een rente van 6 lb gr op de stad Brugge aan Jacob de  
 Witte (SAB: FB, 859, 47). Hij diende een erfelijke rente aan de stad uit te betalen  
 op de Hoofdbrug in 1480 (SAB: SR80, 3v). Hij leende 3 lb gr aan de stad Brugge in 
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  mei 1480 als bewoner van het Sint-Jacobszestendeel (SAB: SR80, 197v). In  
 september 1480 kocht hij een lijfrente van 84 lb par op de stad Nieuwpoort als  
 voogd van Maykin de Langhe (ADN: B 5392, 30r). In april 1482 kreeg een Jacob  
 Dheere 40 lb van 40 gr van de hertog voor de koop van een paard en andere  
 diensten (ADN: B 2127, 206r). Hij leverde voor 7 lb 10 s gr hout aan de stad in  
 november 1485 (SAB: SR85, 161v). Op 9/5/1486 droeg Pieter Lanchals hem een  
 losrente over van 16 lb 13 s 4 d gr, penning vijftien, op de stad Amsterdam (SAB:  
 PR85, 110v). In 1486 betaalde hij 14 lb gr aan de stad om de fontein aan de  
 Braamberg op te knappen (SAB: SR86, 35r). Op 7/2/1487 kocht Pieter Lanchals  
 van hem het goed 'Int Houte' te Oostkamp (SAB: KV, 828bis, 201). Hij leende 3 lb  
 gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 187r). Zijn moeder werd voor 6 lb 10 s gr  
 geconfisqueerd in 1488 (SAB: SR88, confiscatierekening, 2v). In het schepenjaar  
 1489 ontving hij 33 lb 6 s 8 d gr schadevergoeding van de stad (SAB: SR89, 173r). 
  Hij leende 2400 gr in juli 1488 aan de stad Brugge en 720 gr in oktober 1490, als  
 bewoner van het Sint-Donaaszestendeel (Blockmans, 'De belastingsbetalers', 234).  
 In september 1490 confisqueerde de stad 110 lb 15 s gr uit zijn bezit (SAB: SR90,  
 49r); dit bedrag werd in januari 1492 en later terugbetaald (SAB: SR91, 179v;  
 SR92, 180r; SR93, 166v). In 1491 diende de stad hem 236 lb gr terug te betalen 'ter  
 causen van den appointemente van den hooghen watre met hem ghemaect', 36 lb gr  
 werden effectief uitbetaald (SAB: SRdec90, 163r). De inboedel van het woonhuis in 
  de Braamberg van een Jacob Dheere (hier uitvoerig beschreven) werd op 7/7/1494  
 aangeslaan omdat hij nog 44 lb 10 s 8 d gr moest aan Alanys van Boulogne (een  
 reden staat niet vermeld). De stad had tot deze confiscatie bevolen (SAB: PO, 1ste  
 reeks, II, nr. 7). 

 Rol in de opstand Hij bevond zich aan Maximiliaans zijde bij diens blijde inkomst in Brugge in  
 februari 1487 ('t Boeck, 145). Hij vluchtte de stad uit in augustus 1490 (Despars,  
 'Cronycke', IV, 461), waarna goederen van hem geconfisqueerd werden, zijn vrouw  
 aangerand en zijn dochter gevangen gezet (SAB: SR91, 179v). 

 Extra In juni 1492 ontving hij 200 lb en nog eens 40 lb gr 'omme te belettene den  
 voordghanc van den execucie van 2000 goudine leeuwen daer in dat dese stede  
 ghecondempneirt es gheweist jeghens den voorseiden Jacop over hem ende als  

procureur van den anderen Ingheland en van den hooghen watre wijlen omtrent Brugghe’ 
(SAB: SR91, 173r). 
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 Naam Dheere, Jacob (2) 

 Titel Schildknaap v1479 (ADN: B 17728, 'Heere') 

 Data ?-13/03/1488 (Despars, 'Cronycke', IV, 378). 

 Antecedenten fs Jacob (Despars, 'Cronycke', IV, 237), broer van Antoon, x Kateline van der  
 Saerten (Gailliard, 'Bruges', V, 149). Zij hadden als kinderen: Jacob, Barbara en  
 Michiel (Gailliard, 'Bruges', V, 149). 

 Huwelijk x Kateline van Stavele (Gailliard, 'Bruges', V, 149). 

 Politieke carrière -Vorst: baljuw van Oostende 69-72; baljuw van het Houtse 74-15/8/77 (ADN: B  
 4120, 37r); baljuw van de Vier Ambachten 9/9/80-1/4/82 en 26/10/85-8/3/88  
 (ARA: Rk., 14333-4). 
 -Vrije: schepen 81, feb86*-86*, 87 (lijsten Vrije). 

 Taken-diensten Vorst: hij voerde meermaals diplomatieke taken uit voor het vorstenpaar; hij  
 begeleidde bijvoorbeeld Wolfgang van Polheim naar Lille in 1480 (ADN: B 2121,  
 326r). In april 1483 reisde hij samen met Lyon Spinghele en Adriaan van Tielt naar  
 Gent om de rekeningen van Roeland le Fevre na te zien (SAB: SR82, 70v). Op  
 18/1/1488 maakte hij deel uit van de Brugse deputatie die voor onderhandelingen  
 naar Gent reisde (SAB: CSK87, 81r). 

 Sociaal kapitaal In augustus 1485 was hij borg van Jan Louf toen deze ontvanger van Sluis werd -  
 hij betaalde toen 2000 lb par aan de rekenkamer (ADN: B 33, 120r). 

 Cultureel veld Hij of zijn naamgenoot werd in 1471 lid van de Brugse Sint-Sebastiaansgilde  
 (Godar, 'Histoire', 118). Hij was lid van de Brugse Witte Beer (Van den Abeele, 'De 
  Witte Beer', 143) en diende in die functie de Brugse eer te verdedigen op het  
 steekspel te Rijsel in 1478 (SAB: SR77, 141v). 

 Leenbezit In 1481 of 1482 verkocht hij (of zijn naamgenoot) een leen in Slijpen voor 42 lb gr  
 aan Pieter Michiels (ARA: Rk. 13710, 29v). 

 Bezit Als baljuw leende hij in oktober 80 en juni 1481 resp. 400 lb en 1200 lb van 40 gr  
 aan de hertog op zijn functie van baljuw (ADN: B 2121, 61v en 2124, 55r). In 1486 
  ontving hij voor zijn gevangenschap te Béthune een recompensatie van 300 lb par  
 van het Brugse Vrije (RAB: BVR, 224, 136r). In 1492 ontving hij van Maximiliaan  
 4 lb 10 s van 40 gr achterstallig loon voor het jaar 1486 (ADN: B 2142, 4²v). 

 Rol in de opstand In maart 1479 liet Maximiliaan aan de Rekenkamer te Rijsel weten dat Jacob Dheere  
 fs Jacob een proces tegen Willem de Wintere gewonnen had in verband met het  
 baljuwschap van Hulst (ADN: B 17728, 'Heere'). Bij zijn aanstelling tot baljuw  
 van Hulst leende hij een som aan Maximiliaan (hoeveel is niet bekend, zie ADN: B  
 17732, 'Heere'). In 1482 bevond hij zich aan de zijde van Maximiliaan toen deze  
 Utrecht belegerde waardoor hij zijn schepenfunctie in het Brugse Vrije amper kon  
 uitoefenen; daarvoor kreeg hij in 1485 een compensatie van 150 lb par van het  
 Vrije (RAB: BVR, 222, 99v). In juli 1487 werd hij als burgemeester van het Brugse  
 Vrije gevangen genomen bij de slag te Béthune en er levensgevaarlijk gewond,  
 maar hij overleefde het (RAB: BVR, 224, 136r en KB: Ms 1132, 108). Hij werd door 
  Brugge vogelvrij verklaard in februari 1488 (Despars, 'Cronycke', IV, 332) en als  
 kapitein van Hulst gevangen genomen op 13/3/1488 en onmiddellijk  
 terechtgesteld (Despars, 'Cronycke', IV, 378). 

 Verbanning 28/2/1484: te Brugge als 'verraders slands' (Despars, 'Cronycke', IV, 237). 

 Extra De baljuwsfunctie van Oostende oefende hij uit in naam van Jan van Nieuwenhove  
 de oude (Van Rompaey, 'Het grafelijk baljuwsambt', 620). Hij werd in 1482 als  

baljuw van de Vier Ambachten vervangen door Colard Vilain (Gachard, 'Inventaire', II, 
408). 
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 Naam Dheere, Michiel 

 Data ?-vóór 11/1492 (SAB: PR92, 22v). 

 Antecedenten fs Jacob (Despars, 'Cronycke', IV, 237), broer van Antoon, x Kateline van der  
 Saerten (Gailliard, 'Bruges', V, 149). Zij hadden als kinderen: Jacob, Barbara en  
 Michiel (Gailliard, 'Bruges', V, 149). 

 Huwelijk x Margriete van der Scaghe, fa Willem (SAB: PR92, 22v). 

 Nageslacht Jacob x Joozine van Marievoorde; Margaretha die intrad (Gailliard, 'Bruges', V, 149). 

 Politieke carrière Brugge: schepen 91; gecommitteerde juni85-87 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: hij inde de assizen op het Brugse bier in de periode van juli 1485 tot  
 september 1487 (SAB: SR85, 26r; SR86, 24v). In juni 1487 reisde hij naar Brussel  
 om enkele geschenken aan de prins aan te bieden (SAB: SR86, 136r). 

 Beroep Makelaar (RAB: BVR, 223, 198r). 

 Sociaal kapitaal In 1478 of 1479 was hij samen met Olivier van den Abeele voogd van de kinderen  
 van Geraard Gole (ARA: Rk. 13709, 80r). In november 1485 was hij samen met  
 Thomas Bonin voogd over de kinderen van Joos Utenhove en Lysbette van der  
 Banc (SAB: PR85, 51r). Samen met Adriaan Drabbe en Pierre de Cassina was hij de  
 procureur van Jacques de Lulyano in een proces voor de stad in 1488 (SAB:  
 CSK87, 75r). Jacob Dheere fs Antonis en Adriaan van Muelebeke waren borgen  
 over hem toen hij op 26/3/1488 uit het Brugse schepenhuis werd vrijgelaten (SAB: 
  CSK87, 94v). Zijn weduwe stelde in november 1492 Jan vander Hecke, Willem,  
 Servaas en Hendrik van der Scaghe, Ghiselbrecht van de Weghe, Roeland van den  
 Rijne, Claas de Ruussche, Charles Huussins, Jan Schoutharinck, Daneel Dhoosche,  
 Oliver Bateman, Jan de Corte en Mantin Stalin machtig over haar (SAB: PR92, 22v). 
  Jacob Dheere en Servaas van der Scaghe waren voogden over zijn kinderen in  
 november 1492 (SAB: PR92, 33v). 
 Cultureel veld Hij was lid van de Brugse Witte Beer (Van den Abeele, 'De Witte Beer', 143). 

 Bezit Sinds 1453 ontving hij een jaarlijkse rente van 24 lb par op de stad Nieuwpoort  
 (ADN: B 5392, 27r). In april 1484 droeg hij 22 lb gr over aan de voogden van  
 Cornelis van de Vagheviere (SAB: KV, 828bis, 55). Hij kocht een rentebrief van 1  
 lb gr op de drie steden van het graafschap Vlaanderen in april 1485 (SAB: OR, 4,  
 103r). In het schepenjaar juli 1485 ontving hij samen met andere wisselaars en  
 pachters een stuk van de 200 lb gr die hen ter beschikking werd gesteld voor  
 verliezen geleden door de muntdevaluatie van 1485 (SAB: SR85, 184r). In 1486  
 leende hij samen met Adriaan Drabbe en Clais in de Rose 6627 lb 8 d gr die het  
 Brugse Vrije aan Maximiliaan diende te betalen, waarvoor het Vrije 1000 lb par  
 intrest betaalde (RAB: BVR, 223, 198r). Op 16/4/1487 stond hij samen met de  
 andere Brugse tresoriers garant voor een lening van 15561 lb van 48 gr die  
 Maximiliaan bij de Genuezen Jean-Baptiste Pinelle en Augustijn Dorye afsloot  
 (ADN: B 580, 16642). In juli 1487 leverde hij voor 60 lb 7 s 1 d gr salpeter aan de  
 stad Brugge (SAB: SR86, 165r). Hij leende 1 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB:  
 SR86, 202v). Hij leende 3 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 202v). 132 lb 
  8 s 6 d gr buskruit en 59 lb 1 s 3 d gr salpeter werden aangeslagen in 1488 en door  
 de stad verkocht (SAB: SRfeb88, 142r). In februari 1492 handelde hij in Fries  
 Laken op de markt van Venetië en Antwerpen (Doehaerd, 'Etudes', II, 83). 
 Rol in de opstand In januari 1486 verwelkomde hij, in opdracht van de stad Brugge, de Duitse keizer  
 te Mechelen (SAB: SR85, 165r). In december 1486 stond hij samen met negen  
 andere functionarissen garant voor de lening van 10000 ecu van 48 gr die de stad  
 van Lyon Spinghele nam om aan Maximiliaan door te sassen (Galesloot, 'Arrêt',  
 407). Als tresorier werd hij gevangen genomen in februari 1488, maar op borgtocht  
 vrijgelaten op 26/3 (SAB: CSK87, 94v). Hij vluchtte de stad uit in augustus 1490  
 (Despars, 'Cronycke', IV, 461). Hij werd door Maximiliaan, als 'protecti ab rege  
 Romanorum et duce Philippo', op 8/12/1491 voor tien maanden vrijgesteld van  
 schuldeisers (De Doppere, 'Chronique', 41 en SAB: CA, 12, 90v). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1076

 Naam Dherde, Lieven (1) 

 Antecedenten fs Gillis (bestand Gent) 

 Politieke carrière Gent: gedele 04; keure 74, 76, 93, 08 (bestand Gent). 

 Beroep Houtbreker (Hancké, 'Conflict', II, 56). 

 Bezit In de verplichte lening van 1492 betaalde hij 1050 gr die werden terugbetaald   
 (Hancké, 'Conflict', II, 56). 
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 Naam Dherde, Lieven (2) 

 Politieke carrière Gent: gedele 76 (bestand Gent). 

 Bezit Hij woonde op de Muide (bestand Gent). 
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 Naam Dhond, Jan 

 Naamgenoten Jan de Hond fs Pieter diende 190 lb gr aan de stad terug te betalen in 1477 (SAB:  
 SR76, 34v). 
 Jan Dhond drapier diende een boete van 2 lb 4 s gr te betalen aan de stad Brugge  
 ten gevolge van een 'submissie ghewijst ter camere' of ter vierschare (SAB: SR80, 35r). 

 Antecedenten fs heer Jan, die stierf in 1482 of 1483 (ARA: Rk. 13796, 2r). 

 Politieke carrière Brugge: schepen 70, 71, 73, 76, feb88 (maar vervangen), 93 (als drapier), 95;  
 raadslid 69, april82; gecommitteerde 79; thesaurier 75; hoofdman sint-niklaas 81,  
 87; deken van de kleine ramen 94 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: op 22/9/1481 reisde hij naar Antwerpen bij Maximiliaan om hem te vragen  
 de stad aan te doen (SAB: SR81, 60v). In de periode van mei 1481 tot mei 1482  
 inde hij samen met Jan en Filips Ghiselin de tol aan de Oude Halle, nadien, tot in  
 mei 1485, dezelfde tol, maar dan in samenwerking met Phelips en Willem van der  

Muelne waarvoor hij van de stad jaarlijks 6 lb gr ontving (SAB: SR81, 149v; SR82, 149r 
etc.).  

 Beroep Raamscheerder (Despars, 'Cronycke', IV, 342). 

 Sociaal kapitaal In 1476 was hij (of zijn naamgenoot) samen met Jan Losschaert, Jan de Witte en Jan  
 Metteneye fs Joris vrienden en magen van Antonis Losschaert (SAB: Adornes,  
 361). In september 1481 was hij samen met meester Jan en Arnoud Adornes en Jan  
 van Waes voogd van de minderjarige kinderen van Anselmus Adornes (SAB:  
 Adornes, 56). In 1485 was hij (of zijn naamgenoot) samen met Cornelis Breydel  
 voogd van de kinderen van Guillaume Haultain (SAB: Adornes, 712, 36v). Samen  

met Robert le Gaigneur was hij in november 1485 voogd over Frans Geeraerts kinderen 
(SAB: PR85, 49v). 

 Cultureel veld Hij was lid van de Brugse Witte Beer (Van den Abeele, 'De Witte Beer', 143). 

 Leenbezit In 1482 of 1483 erfde hij een leen in Oostburg na de dood van zijn vader (ARA:  
 Rk. 13796, 2r). 

 Bezit Hij of zijn naamgenoot huurde  een kruideniersstalletje in Brugge in 1476-83 en  
 één 'te vaute' in 1476-7 (SAB: SR76, 8r/9r; SR82, 18v). Jan D'hond (drapier) leende 
  20 lb gr aan de stad in 1477 (SAB: SR76, 30v). In de lening van juni 1478 droeg  
 Jan Dhond de oude 5 lb gr bij aan de Brugse stadskas (SAB: SR80, 49r). Hij bezat  
 een erfrente van 2 lb gr op inkomsten van de hertog in Brugge (ADN: B 4120, 76r).  
 Jan Dhond drapier leende 3 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van  
 het Sint-Donaaszestendeel; ze werden nog hetzelfde jaar terugbetaald (SAB: SR80,  
 191v) - Jan Dhond de oude leende de stad 12 lb gr als bewoner van het Sint- 
 Niklaaszestendeel (SAB: SR80, 200r). In juli of augustus 1486 leenden hij en  
 Willem Houtmarct samen met enkele handelsvennoten 3590 lb gr aan het Brugse  
 Vrije (Mus, 'De compagnie', 99). Jan Dhond drapier leende 30 s gr aan de stad in  
 juni 1487 (SAB: SR86, 187v). Jan Dhondt (drapier) leende aan de stad Brugge 720  
 gr in oktober en 240 gr in december 1490, als bewoner van het Sint- 
 Donaaszestendeel (Blockmans, 'De belastingbetalers', 247). 

 Rol in de opstand Op 26/3/1477 diende hij in opdracht van Maria van Bourgondië in het Brugse  
 Steen verantwoording af te leggen aan het Brugse gemeen voor zijn vroegere  
 bestuurlijke taken in de stad (Despars, 'Cronycke', IV, 126-7). Hij werd gevangen  
 gezet in het Brugse Steen op 9/4/1477 omdat hij de Brugse belangen bij de gravin  
 niet goed zou verdedigd hebben (Despars, 'Cronycke', IV, 130). Hij werd  
 aangesteld als schepen in de schepenbank van februari 1488 maar uiteindelijk  
 vervangen door Diederik van Troyen omdat hij uit Brugge vluchtte in april 1488  
 (KB: Ms 1132, 161). Hij onderhandelde namens de stad over de Vrede van Damme  
 in november 1490 (Despars, 'Cronycke', IV, 480-1). Hij (of zijn naamgenoot) werd  
 door Maximiliaan, als 'protecti ab rege Romanorum et duce Philippo', op 8/12/1491 
  voor tien maanden vrijgesteld van schuldeisers (De Doppere, 'Chronique', 41 en  
 SAB: CA, 12, 90v). 
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 Naam Dhondt, Jan (de jonghe - grossier) 

 Naamgenoten Jan de Hond fs Pieters diende in 1477 190 lb gr aan de stad te betalen, maar in 1478 
  eiste hij deze terug en 'bij hooftmannen ende dekenen deser stede' kreeg hij deze  
 uiteindelijk terug 'uter name ende over den ghemeenen buuc ende lechame van  
 derzelver stede' (SAB: SR77, 154r). 
 Jan D'hondt (x Nathalie Geeraerts) stierf op 6/2/1485 (Vermeersch,  
 'Grafmonumenten', II, 254). 

 Data ca. 1448 - ? (RAG: RV, 34315, 86v). 

 Antecedenten fs Jan (SAB: PR85, 131r: deze overleed in augustus 86). Hij had een broer Simon  
 (SAB: PR85, 129r) en een zus Lijsbette (x Jan de Boot - SAB: PR85, 131r). 

 Huwelijk x Jooszine Dommessent, fa Louis (SAB: SR85, 113r en SR78, 146r). 

 Politieke carrière -Brugge: schepen 81, 84(?), 93, 95; gecommitteerde juni85-86; hoofdman sint- 
 donaas 74 (SAB: RW); sluismeester van de Blankenbergse watering 94-96  
 (databank Soens). 
 -Vorst: waterbaljuw van Sluis 21/9/87-? (ADN: B 33, 143r). 

 Taken-diensten Brugge: in het schepenjaar van juli 1485 en dat van 1486 inde hij de Brugse  
 assizen op de wijn (SAB: SR85, 25r; SR86, 24r). In juni en juli 1487 reisde hij naar 
  Antwerpen om er te onderhandelen met de Engelse natie (SAB: SR86, 132v/134r).  
 Hij maakte deel uit van de commissie die de Brugse financiën diende te saneren in  
 maart 1494 (SAB: CA, 12, 102r). 

 Sociaal kapitaal In 1476 was hij (of zijn naamgenoot) samen met Jan Losschaert, Jan de Witte en Jan  
 Metteneye fs Joris vrienden en magen van Antonis Losschaert (SAB: Adornes,  
 361). In 1485 was hij (of zijn naamgenoot) samen met Cornelis Breydel voogd van  
 de kinderen van Guillaume Haultain (SAB: Adornes, 712, 36v). Hij werd voogd  
 van de kinderen van Arnoud Adornes toen diens vrouw, Agnete van Nieuwenhove 
  fa Clais, in 1485 stierf (SAB: WRSJan, 6, 46v). Hij nam het in 1487 op voor Jan IV  
 de Baenst in diens proces voor de Grote Raad (Buylaert, 'Crisis', I, 66). Jan de Boot  
 en Robert le Gainguer borgen over hem toen hij op 26/3/1488 uit het Brugse  
 schepenhuis werd vrijgelaten (SAB: CSK87, 94v). 

 Leenbezit Na de dood van Jan de Hond fs Pieter ging een leen (het betreft enkele goederen) op 
  de spijker van Brugge, een huisje aan de Burg, kleinere renten op brieven van de  
 proosdij en Assebroek en een half gemet in de parochie van Sint-Kruis naar hem  
 over; net als verscheidene renten op huizen te Brugge, waaronder één van 20 lb 5 s  
 gr in de Sint-Salvatorsparochie (RAB: BB, 64, 6r/11r). Hij erfde een leen van 11  
 gemeten van Colard de Mey op een onbekend tijdstip (RAB: BB, 64, 27r). 

 Bezit Hij (of zijn naamgenoot) huurde een kruideniersstalletje in Brugge in 1476 en één  
 'te vaute' (SAB: SR76, 8r/9r). Hij leende 6 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als  
 bewoner van het Sint-Niklaaszestendeel (SAB: SR80, 200v). In januari 1486 kreeg  
 hij 50 lb gr uit de Brugse stadskas voor de schade die hij had 'naerdat hij tresorier  
 verlaten was' (SAB: SR85, 165r). In het schepenjaar van juli 1485 ontving hij  
 samen met andere wisselaars en pachters een stuk van de 200 lb gr die hen ter  
 beschikking werd gesteld voor verliezen geleden door de muntdevaluatie van 1485 
  (SAB: SR85, 184r). In juli 1486 leende hij samen met Willem Houtmarct en zes  
 Weense koopmannen 3590 lb gr aan Maximiliaan op de portie van een bede van het  
 Brugse Vrije (RAB: BVR, 223, 197v en ADN: B 580, 16642). In augustus 1486  
 ontving hij van Boudin Petyt een losrente van 6 lb gr op de Drie Leden van  
 Vlaanderen (SAB: PR85, 129r). Kort erna droeg hij zijn broer Simon een lijfrente  
 over van 24 lb gr op de stad Ieper (SAB: PR85, 129r). Op 16/4/1487 stond hij  
 samen met de andere Brugse tresoriers garant voor een lening van 15561 lb van 48  
 gr die Maximiliaan bij Genuezen Jean-Baptiste Pinelle en Augustijn Dorye afsloot  
 (ADN: B 580, 16642). In 1494 bezat hij het huis 'Ten Paerdeken' in de  
 Grauwwerkersstraat (SAB: PR94, 74r). 
 Rol in de opstand Hij diende 250 lb gr aan de stad terug te betalen in 1477, maar ze werden niet  
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 ingeschreven in de stadsrekeningen (SAB: SR76, 35r). In 1478 werd er in de  
 stadsrekeningen vermeld dat hij samen met Jan van Nieuwenhove fs Michiel de  
  Brugse gecommitteerden gevangen hield (SAB: SR77, 146r). In 1478 ontmoeten we 
  deze vermelding in de stadsrekening: 'item, betaelt meester Rombout de Doppere  
 notaris apostolic van der kennesse bij hem ghenomen daer dat begheert was an Jan  
 de Hond den jonghen, wien de ghecommitteerde ghevanghen waren, dat hij zeker  
 huere nemen zoude te commene bij de voorseide ghecommitteerden omme betaelt te  
 werdene van dies de stede hem sculdich was' (SAB: SR77, 151v). Jan d'Hond de  
 jonghe diende immers nog sommen te ontvangen 'die men hem als tresorier  
 gheweist' nog moest, hij had daarvoor de stad Brugge voor de Grote Raad gedaagd.  
 Op een onbekend tijdsstip in 1478 reisden drie ghecommitteerden, Jan de Blasere,  
 Pieter van Muelenbeke en Frans van Bassevelde, naar Gent om zich te verdedigen  
 (SAB: SR77, 152r). Jan lijkt de zaak gewonnen te hebben want hij werd  
 terugbetaald (namelijk 938 lb 3 s 2 d; zie SAB: SR77, 164r en nog eens 50 lb 3 s 2  
 d gr in 1478, zie SAB: SR78, 51r). In januari 1486 verwelkomde hij, in opdracht  
 van de stad, de Duitse keizer te Mechelen (SAB: SR85, 165r). In december 1486  
 stond de gecommitteerde Jan Dhondt samen met negen andere functionarissen  
 garant voor de lening van 10000 ecu van 48 gr die de stad van Lyon Spinghele nam 
  om aan Maximiliaan door te sassen (Galesloot, 'Arrêt', 407). Op 10/2/1487  
 dineerde Maximiliaan samen met vele edelen in zijn woonst (SAB: SR86, 159r). Op  
 21/9/1487 benoemde Maximiliaan Jan Dhondt als waterbaljuw van Sluis, omdat Jan 
  Dhondt de grossier toen geen functie had in de stad Brugge, vermoeden we dat hij  
 de functie uitoefende; Mathieu en Jan Dommessent waren zijn borgen (ADN: B 33,  
 143r). Als tresorier werd hij in februari 1488 gevangen genomen, maar op 26/3 weer 
  op borgtocht vrijgelaten (SAB: CSK87, 94v). Hij vluchtte de stad uit in augustus  
 1490 (Despars, 'Cronycke', IV, 461). Hij (of zijn naamgenoot) werd door  
 Maximiliaan, als 'protecti ab rege Romanorum et duce Philippo', op 8/12/1491 voor 
  tien maanden vrijgesteld van schuldeisers (De Doppere, 'Chronique', 41 en SAB:  
 CA, 12, 90v). 
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 Naam Dhondt, Paulus 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 86 (SAB: RW). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Dierickx, Lieven 

 Antecedenten fs Thomas  (Hancké, 'Conflict', II, 56). 

 Politieke carrière Gent: gedele 87, 95, 02 (neringen, brouwer) (bestand Gent). 

 Bezit In 1493 verkochthij een deel van een brouwerij op de Korte Steendam (Hancké,  
 'Conflict', II, 56). In de verplichte lening van 1492 droeg hij 1440 gr bij die later  
 werden terugbetaald. In 1492-4 betaalde hij 384 gr belasting buiten de Sint- 
 Jorispoort (Hancké, 'Conflict', II, 56). 
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 Naam Dierickx, Lodewijk 

 Politieke carrière Brugge: clerk van den bloede feb88 (Despars, 'Cronycke', IV, 343). 

 Rol in de opstand Hij verving Jan de Taye als klerk van den bloede (Despars, 'Cronycke', IV, 343). Hij 
  vluchtte de stad uit in augustus 1490 (Despars, 'Cronycke', IV, 461). 
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 Naam Dierixzone, Nikolaas 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 84 (SAB: RW). 
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 Naam Dixmude, Jan van 

 Huwelijk x Maria van Valmerbeke, fa Godsalc (ARA: Rk. 13794, 1v). 

 Politieke carrière -Vorst: advocaat in de Raad van Vlaanderen in 1483 (SAB: SR82, 152v) 
 -Ieper: schepen 72, 74, 1/3/77, 29/8/85, 90, 93; raad 71 (KB: M 103, II). 

 Leenbezit In 1480 of 1481 erfde zijn vrouw een rente van 5 lb par van haar oom Victor (ARA:  
 Rk. 13793, 1v). 
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 Naam Dixmude, Joos van 

 Naamgenoten Een naamgenoot was voogd van Ieper in 1473 (KB, M 103, II). 

 Data ca. 1446 - ? (RAG: RV, 34315, 142v). 

 Politieke carrière Gent: keure juli85, 93; ontvanger 95 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: in januari 1486 reisde hij naar Mechelen om te onderhandelen met  
 Maximiliaan (SAG: 400, 29, 76r). In maart 1486 reisde hij naar Brussel waar  
 Engelbert van Nassau verbleef om Filips Wielant te vervolgen (29, 77r). In juni  
 1486 bezocht hij nogmaals Engelbert van Nassau i.v.m. ballingen die hij gevangen  
 had (78r) en Maximiliaan om hem te vragen de stad te bezoeken (81v). 

 Bezit Hij was Ieperling van geboorte, maar na een huwelijk met een Gentse, werd hij  
 Gents poorter, althans naar eigen zeggen (RAG: RV, 34315, 142v). 

 Confiscatie 1488-9: 144 gr voor pacht van twee jaar,  168 gr pacht voor pacht en 1440 gr  
 paymenten van renten (Hancké, 'Conflict', II, 57). 
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 Naam Doedins, Jan 

 Antecedenten fs Jan (bestand Gent) 

 Politieke carrière Gent: gedele februari77; keure juni85 (bestand Gent). 

 Beroep Huidevetter of brouwer (Hancké, 'Conflict', II, 58). 

 Bezit In de verplichte lening van 1492 droeg hij 160 gr bij die later werden terugbetaald  
 (Hancké, 'Conflict', II, 58). 
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 Naam Doedins, Lieven 

 Antecedenten fs Jan (huidevetter) (Hancké, 'Conflict', II, 58). 

 Politieke carrière Gent: keure 79; deken der huidevetters 84 (bestand Gent). 

 Bezit In de oorlogsbelasting van 1477 droeg hij 96 gr bij (Hancké, 'Conflict', II, 58). 
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 Naam Doedins, Willem 

 Politieke carrière Gent: keure 81, 84, 90; ontvanger 82 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: hij was opperkoninkstavel buiten de Sint-Jorispoort in 1492-4 (Hancké,  
 'Conflict', II, 59). 

 Beroep Huidevetter (Hancké, 'Conflict', II, 58). 

 Bezit In 1477 betaalde hij 3 gr oorlogsbelasting in de Cleystraat. Hij leverde voor 30 gr  
 laken aan de stad in 1482. Volgens het 'conestable bouc' betaalde hij buiten de  
 Sint-Jorispoort 360 gr belasting in 1492-4 (Hancké, 'Conflict', II, 58). 
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 Naam Doemeniet, Blasius 

 Politieke carrière Ieper: schepen 22/5/77, 29/8/85 (KB: M 103, II). 
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 Naam Domessent, Guillaume 

 Titel meester v1460 

 Naamgenoten Mathieu (schatmeester te Rijsel) en Jan Dommessent (luitenant in Rijsel) waren  
 borgen van Jan Dhondt toen deze waterbaljuw van Sluis werd (ADN: B 33, 143r). 

 Data ?-07/1513 (begraven te Rijsel, Dumolyn, 'Het hogere personeel', 937). 

 Antecedenten fs Vincent x Agnes Estoquier (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 937). 

 Huwelijk x' Jacquemine de Heere, fa Antoon x Margaretha van Nieuwenhove; x² ?, die  
 hertrouwde met Nicolas de la Motte (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 937 en  
 Paravicini, 'Invitations', 110). 

 Politieke carrière Vorst: secretaris vanaf 1455 en rekenmeester in de Rekenkamer van Rijsel 7/71- 
 1/10/12; president hiervan 8/97-7/13 (Jean). 

 Taken-diensten -Vorst: hij was commissaris van de wetsvernieuwing te Oudenaarde in 1477-81,  
 1486, 1490-93 (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 939). Hij bracht verschillende  
 financiële beslissingen ten uitvoer in 1479 (ADN: B 2118, 242r). 
 -Brugge: hij leverde rechtsbijstand aan de stad in 1478 (SAB: SR78, 165v). 

 Cultureel veld Hij was lid van de Brugse gilde van de Drogenboom (Dumolyn, 'Het hogere  
 personeel', 938). 

 Bezit In 1477 ontving hij een jaargeld van 125 lb 13 s 3 d  van 40 gr; in 79 al 400 lb van  
 40 gr (ADN: B 2115, 42r/2118, 100v). In maart 1482 ontving hij een extra gift van  
 30 lb van 40 gr voor diensten aan de hertog (ADN: B 2127, 196r). Hij ontving als  
 rekenmeester een jaargeld van 200 lb par in 1487 (ADN: B 4123, 115r-v). 

 Rol in de opstand Op 8/8/1477 bevestigt Maria hem in zijn functie in de Rekenkamer (ADN: B 1610,  
 182v-183v). Op 24/7/1483 legde hij de eed van rekenmeester af voor Filips de  
 Schone (ADN: B 17743, 'Chambres des comptes, serment des membres'). In 1490  
 verving hij kort Jehan le Doulz als voorzitter van de Rekenkamer (Jean, 'La  

chambre', 293). Op 26/5/1491 werd hij 'premier maistre' van de rekenkamer (ADN: B 
1611, 166r).  

 Bronnen Jean, 'La chambre', 293-4 en Dumolyn, 'Het hogere personeel', 937-9. 
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 Naam Donaes, Willem 

 Data ?-10/07/1477 (Mémoires de Jean de Dadizeele, 9 en Verbruggen, 'De slag', 43). 

 Rol in de opstand Op 5/7/1477 waren franssprekende troepen Gent binnengetrokken; het gevolg was 
  een wapening met de bannier van Gent op de markt. De baljuw reageerde kordaat  
 en trok naar de oproerlingen. Hij maande ze aan tot kalmte. Zonder succes, want de  
 herberg waar Jan van Luxemburg, de bevelhebber van de troepen, verbleef, werd  
 bestormd, met enkele slachtoffers tot gevolg. De daders (waaronder Donaes,  
 Willekin de Capmakere en Oste van Venkelscote) werden geëxecuteerd (Mémoires  
 de Jean de Dadizeele, 9 en Verbruggen, 'De slag', 43). 
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 Naam Donche, Jacob 

 Data ca. 1432-30/07/1492 (begraven in de OLV-kerk van Dendermonde; Dumolyn, 'Het  
 hogere personeel', 947). 

 Antecedenten fs Jacob (zie Dumolyn, 'Het hogere personeel', 945 en 947). Een dochter van deze  
 Jacob huwde Petronella Claeiszone fa Omer (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 947). 

 Huwelijk x' Marie Boudins (zus van Pieter, zie databank opstand en ook zus van Catharina  
 die Omer Claiszone huwde ?); x² Philippa Utenhove (fa watergraaf Jan x Elisabeth  
 de Baenst fa Antoon) (zie databank opstand, Dumolyn, Buylaert, 'Crisis', fiche LX  
 en Paravicini, 'Invitations', 148), ze hertrouwde na diens dood met de Portugees  
 Christoffel de Barouse (Donche, 'Geschiedenis', I, 252). 

 Nageslacht Lieven (kanunnik); Pieter x Jacqueline van Clichthove (Dumolyn, 'Het hogere  
 personeel', 946). 

 Politieke carrière -Vorst: raadsheer in de Raad van Vlaanderen 60-74; 9/9/85-23/5/87 en 12/89-6/92; 
  watergraaf-moermeester van Vlaanderen 24/6/68-24/6/80; baljuw van  
 Dendermonde 18/9/77-18/9/79 en 19/9/85-13/11/87; algemeen ontvanger van  
 Vlaanderen in het Gentse kwartier 1/1/68-31/12/71; rekenmeester van Margaretha  
 van York 68-82 (Dumolyn).  
 -Gent: secretaris van gedele 55-57; herekiezer 54; stedekiezer 56 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Vorst: hij was ontvanger van de brieven van Pieter Masière in 1467-77(databank  
 domeinbeheer). Hij was, onder andere, commissaris voor de wetsvernieuwing te  
 Gent in 1464, 69, 73, 74; te Eeklo in 1468-76; te Oudenaarde in 1468-89; te  
 Veurne 1468-74; te Ieper 1470-74 etc. (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 950). 

 Sociaal kapitaal In 1477 werden zijn pensioenen van de stad Gent terugbetaald door Olivier van  
 Royen (Hancké, 'Conflict', II, 159). In 1488 bewoonde zijn schoonbroer Pieter  
 Adornes zijn huis in Gent (Donche, 'Geschiedenis', I, 250). 

 Cultureel veld Er bleef een getijdenboek en een ander manuscript van hem en zijn vrouw bewaard  
 (Donche, 'Geschiedenis', I, 268-83). 

 Leenbezit Hij had verscheidene lenen te Veurne (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 948). Hij  
 inde tal van heerlijke inkomsten rond Veurne en in het Gentse (Donche,  
 'Geschiedenis', I, 237-9). 

 Bezit Hij bezat huizen in de Gentse Lievestraat en LanberBrugge, te Mechelen en te  
 Dendermonde (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 948 en Donche, 'Geschiedenis', I,  
 256-64). Hij leverde wijn aan de stad in 1470 (Hancké, 'Conflict', II, 58). Als  
 watergraaf van Vlaanderen had hij een jaarloon van 80 lb par (ADN: B 5342). Hij  
 had de tienden van Sint-Pieters-op-den-dijk in pacht, hetgeen in 1484 94 lb gr  

opleverde (RAG: RV, 955, 35r). In 1487 ontving hij 24 s par per dag als raadsheer (ADN: 
B 4123, 114r). 

 Rol in de opstand In 1477 betaalde hij aan de stad Gent 38 lb terug voor pensioenen die hij  
 ontvangen had 'zonder dweten of consent van den drie leden van deser stede'. Ze  
 werden betaald door Olivier van Royen (Hancké, 'Conflict', II, 59). Na een  
 verbanning vluchtte hij weg uit Gent in febuari 1477 naar Calais (Van Acker,  
 'Jacob', 99). Jan Lammins nam zijn plaats als watergraaf in (ADN: B 17725,  
 'Donche'). Deze weigerde bij Donches thuiskomst het ambt af te staan, maar hij gaf   
 toe na politieke druk van de Rekenkamer (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 950).  
 In 1484 of 1485 werd zijn Gents bezit geconfisqueerd, toen hij naar Dendermonde  
 gevlucht was (Simons, 'De functionarissen', 74). Op 21/7/1485 benoemde  
 Margriete van York hem opnieuw tot baljuw van Dendermonde (ADN: B 33, 126v  
 en ARA: Rk., AL, 52, 21/7/1485). In april 1488 werd zijn inboedel te Gent  
 vernield (Van Acker, 'Jacob', 100, naar Diegerick, 'Correspondance', 165), maar hij  
 lijkt dus telkens ontsnapt te zijn. In 1489 stipuleerde het verdrag van Tours dat hij  
 vergoed werd voor de oorlogsschade (Molinet, 'Chroniques', II, 167). 
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 Confiscatie 1484-5: 528 gr voor 'catteylen' uit zijn huis ter LangerBruggen (Hancké, 'Conflict', II, 58). 
 1488: 1 lb 9 s voor pachten van oa een brouwerij (Donche, 'Geschiedenis', I, 250). 
 
 Verbanning 11/7/1477: 50 jaar uit Vlaanderen 'omme dat hij eeneghe persoone tregement  
 hebbende van dezer stede gheinducheert heeft omme sommen van penninghen van  
 den stedegoede wech te ghevene zonder tweten oft consent van den drien leden der  
 zelver stede; ende omme dat hij zekeren tijt van jaeren vanden tresorier ontfaen heeft 
  tsijnen singulieren proffijte zekere sommen van penninghen ende dat de vorseide  
 Jacob restitueren ende wedergheven sal zulke sommen van penninghen als hij van  
 den stede goede gheat ende ontfaen heeft, verclaersende hem inhabele omme eeneghe 
  officien te hebbene van der stede weghe, verwonnen bij continuacien ten  
 vervolghe van Janne van Coppenhole machtig over de drie leden van derzelver  
 stede' (SAG: 212, 1, 12v). 
 15/6/1481, voor vijftig jaar uit Vlaanderen, omdat hij de stad Gent beledigd had,  
 'omme hemlieden te bringhene in gramscip van onsen harde gheduchten heere'  
 (SAG: 212, 1, 53r). 
 Extra Volgens Karagiannis zetelde hij in het jaar 1487 niet in de Raad van Vlaanderen,  
 hetgeen tegengesproken wordt door ADN: B 4123, 114r: tot 25/6/1487 ontving  
 hij loon voor aanwezigheid in de Raad. 

 Bronnen Dumolyn, 'Het hogere personeel', 945-50; Van Acker, 'Jacob Donche'; Donche,  
 'Geschiedenis', I, 223-83; Simons, 'De functionarissen', 70-4 en Karagiannis, 'De  
 functionarissen', 81-4. 
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 Naam Donckere, Jacob de 

 Naamgenoten Een Jacob de Donckere werd onthoofd te Brugge op 5/3/1484, als 'verrader'  
 (Despars, 'Cronycke', IV, 238 en ARA: Rk. 13781, 64v). 

 Politieke carrière Brugge: hoofdman Carmers 93 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: hij inde de verhoogde zoutassize in het schepenjaar dec90 (SAB:  
 SRdec90, 10v) en de hoofdelijke belasting van december 1490 in het  
 Carmerszestendeel (SAB: SRdec90, 21v). Hij maakte deel uit van het bestuur van de 
  commissie die de Brugse financiën diende te saneren in maart 1494 (SAB: CA, 12, 102r). 

 Sociaal kapitaal In september 1492 trad hij op als voogd van Pierkin Lanchals (SAB: PR92, 7v).  
 Daarbij maakte hij Jacob en Denijs Metteneye, Adriaan van de Capelle, Coppin  
 Leuterman en Jacob Cotre machtig over zich (SAB: PR92, 8r). In 1495 behoorde hij  
 samen met Jan van Nieuwenhove en Jan de Boot tot de vrienden en magen van  
 Pieter Lanchals (SAG: FLL, 1444). 

 Bezit Hij kocht een erfrente op het graafschap Vlaanderen van 5 lb gr voor 60 lb gr in juni 
  1488 (ADN: B 2137, nr. 69600). Hij leende 800 gulden van 40 gr aan de stad op  
 4/9/1491; in juni 1492 betaalde de stad hem 10 lb gr ter compensatie van de  
 ontwaarding van het geld door het uitstellen van de terugbetaling (SAB: SR91, 176v). 

 Rol in de opstand Een Jacob de Donckere werd, op aanbevelen van Pieter van Riemslede, opgesloten  
 te Brugge in mei 1478 in verband met een schuld van 90 lb gr, maar de stad liet hem  
 vrij omdat hij een dienaar van de heer van Dudzele was (SAB: MC78, 6v). 

 Extra In 1484 werd hij door de schout veroordeeld tot een boete van 2 lb par (ARA: Rk.  
 13781, 42r). 
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 Naam Donckere, Pieter de 

 Beroep Timmerman (Despars, 'Cronycke', IV, 486 en SAB: RW: hij was vinder in dat  
 ambacht in 1477, 1481, 1483 en juni 1485). 

 Sociaal kapitaal Een Pieter de Donckere was samen met Jan van de Woude voogd van Michiel  
 Vrombouts kinderen in 1489 (SAB: CSK89, 7r) 

 Bezit Hij diende aan de stad een erfelijke rente op een goed aan de oostzijde van de  
 Zwarte Ledertouwersstraat uit te betalen in 1478-80 (SAB: SR78, 4r etc.). 

 Rol in de opstand Hij behoorde tot de oorlogsgezinde strekking die in november 1490 de oorlog  
 tegen Maximiliaan wou verderzetten (Despars, 'Cronycke', IV, 486). Hij werd  
 buiten de Vrede van Damme van 6/12/1490 gesloten (Despars, 'Cronycke', IV, 489). 
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 Naam Donct, Boudewijn van der 

 Politieke carrière Gent: gedele 95, 97, 99, 07; keure 80, juni85, 87, 04; herekiezer 86; stedekiezer 94; 
  overdeken der wevers 92-94 (bestand Gent). 

 Bezit Hij leverde voor 120 gr krijgsdiensten aan de stad in 1477 (Hancké, 'Conflict', II,  
 59). Hij leverde laken aan de stad in 1480 en 1481. In de verplichte lening van  
 1492 betaalde hij 120 gr (in totaal voor 3180 gr) (Hancké, 'Conflict', II, 59). Hij  
 huurde een toren staande op de veste van de Waalpoort in 89-95 (SAG: 400, 30, 128r). 

 Rol in de opstand In november 1487 werd hij ondervraagd en gevangen genomen door de nieuwe  
 Gentse baljuw (ARA: Rk. 14118, 73v). Hij werd overdeken der wevers na de Vrede 
  van Cadzand tot Pasen 1494 (SAG: 400, 32, 74r). 

 Verbanning 25/11/1491, omdat hij samen met twee kompanen, ondanks een dagvaarding, niet  
 voor de Gentse schepenbank was verschenen (SAG: 212, 1, 103v). 

 Extra In november 1487 werd hij door de stad Gent veroordeeld tot een boete van 20 lb  
 gr (SAG: 400, 29, 308r). 
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 Naam Dongies, Boudewijn 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 81 (SAB: RW). 

 Rol in de opstand Hij vluchtte de stad uit in augustus 1490 (Despars, 'Cronycke', IV, 462). 
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 Naam Doorle, Joost van 

 Politieke carrière Brugge: schepen dec90, 92; deken der makelaars 95, 00 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: Hij maakte deel uit van de commissie die de Brugse financiën diende te  
 saneren in maart 1494 (SAB: CA, 12, 102r). 

 Beroep Makelaar (SAB: RW: hij was vinder van dat ambacht in 1489). 

 Leenbezit In 1491/2 kocht hij het leen 'Roeswale' te Uitkerke van Jacob Gheerolf (ARA: Rk.  
 17409, 3r). 

 Bezit Hij leende 4 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 202v). Hij leende 960 gr in 
  mei en 1440 gr in juli 1488 aan de stad Brugge en 1440 gr in oktober en 3200 gr in 
  december 1490, als bewoner van het Sint-Jakobszestendeel (Blockmans, 'De  
 belastingsbetalers', 235). 

 Extra In de schepenbank van 1492 werd hij vervangen door Jan de Boot (SAB: RW). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1100

 Naam Doorne, Boudewijn van 

 Antecedenten Hij had een broer Cornelis (SAB: KV, 828bis, 237). 

 Huwelijk x Barbara (SAB: KV, 828bis, 237). 

 Nageslacht Hij had een bastaarddochter Barbara bij Lyonora Loppins van Portugal (SAB: KV,  
 828bis, 330). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 78, feb88, 89; gecommitteerde 83-84, 88 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: in de schepenjaren 1480, 81, 83, 84  inde hij de wijnassize, samen met  
 Frans van Bassevelde (SAB: SR80, 27r; SR81, 26v; SR83, 27v; SR84, 26v); in het  
 schepenjaar 1488 deed hij dat alleen (SAB: SR88, 23v). 

 Sociaal kapitaal In mei 1478 was hij samen met Jan Coolbrant borg over Maarten Lem (SAB: MC78,  
 6r). Hij was samen met Willem Voord borg over de vrijlating uit het Brugse  
 schepenhuis van Gillis Utenkelnare op 20/3/01488 (SAB: CSK87, 92v). Medio  
 1490 won hij een proces van Frans Parmentier en Jacob van Schoore als voogden  
 van Jan Moens' dochter in verband met een schadevergoeding door de oorlog aan  
 een goed te Zevencote dat hij en de wees bezaten (SAB: CSK89, 29v). Samen met  
 Jacob Dheere fs Antonis was hij in november 1492 voogd van de kinderen van  
 Cornelis van Doorne uit zijn tweede en samen met Jan Dhont fs Arnoud uit zijn  
 eerste huwelijk (SAB: PR92, 35r). 

 Leenbezit In 1480/1 maakte hij bij de dood van Joos Rauweleers diens leen te Dudzele over  
 aan diens dochter (ARA: Rk. 13794, 2v). 

 Bezit Hij leende 30 s gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het OLV- 
 zestendeel; ze werden nog hetzelfde jaar terugbetaald (SAB: SR80, 195v). In  
 augustus 1486 verhuurde hij een huis met paardenstallen aan Jan de Lobbeel in de  
 Jan Maraelstraat (SAB: KV, 828bis, 131). In april 1487 schonk hij zijn broer  
 Cornelis het huis in de Cordewanierstraat (SAB: KV, 828bis, 237). Hij leende 30 s  
 gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 195v). 
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 Naam Doorne, Cornelis van 

 Data ?-02/12/1492 (hij werd begraven in de Sint-Jacobskerk; Vermeersch,  
 'Grafmonumenten', III, 401 en SAB: PR92, 35r). 

 Antecedenten fs Jan (RAB: BB, 64, 122v). Hij was de broer van Boudewijn (SAB: KV, 828bis, 237). 

 Huwelijk x' Margriete Coorne, fa Michiel (SAB: PR92, 35r); x² Margriete de Witte, fa Jacob  
 (SAB: WRSN, 5, 119r en Vermeersch, 'Grafmonumenten', III, 401). 

 Nageslacht Lodewijk (uit zijn eerste huwelijk - SAB: PR92, 35 en RAB: BB, 64, 7v). 

 Politieke carrière Brugge: schepen 84, jan90; raadslid 72, april77, april82; hoofdman sint-jacobs 88  
 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: hij was onderhandelaar te Mechelen met Albrecht van Saksen in juni 1490  
 (Despars, 'Cronycke', IV, 457). 

 Sociaal kapitaal Hij was samen met Jan Losschaert voogd van de kinderen van Jan van der Banc en  
 Lysbette Willems (ADN: B 2132, nr. 69308). Na de dood van zijn vrouw in 1489  
 werden Jacob Dheere en Nicasius Pierins voogd van zijn kinderen uit zijn tweede  
 huwelijk (SAB: WRSN, 5, 119r). Na zijn eigen dood werden Jacob Dheere en  
 Boudin van Doorne voogden van de kinderen uit zijn tweede huwelijk; Jan Dhont  
 fs Arnoud en Boudin van Doorne voor die uit zijn eerste huwelijk; zij stelden zijn  
 zoon, Clais en Frans Parmentier, Hannekin van den Lende, Pieter Tay, Jan de Corte,  
 Jan Sys, Olivier Bateman, Loys Marechal, Jan Daussy, Jan van Hecke, Jan Donckere  
 , Jan Schoutharinck, Gregoris van der Meulne, Cornelis de Clerck, Clais Pierins en  
 Michiel Keyken machtig over zijn weduwe in 1492 (SAB: PR92, 35r). 

 Cultureel veld In 1484 en 1492 was hij 'zorger' van de gilde van de OLV van den Drogenboom  
 (SAB: KV, 828bis, 102 en Gilde Drogenboom, charter van 1492). In april 1486 was 
  hij samen met Colard de Labye gouverneur van deze gilde (SAB: SR85, 116r). 

 Leenbezit Op een onbekend tijdstip kocht hij verscheidene renten op de spijker van Brugge  
 van Jan van Zinghene en verscheidene renten op verscheidene brieven en huizen te  
 Brugge (RAB: BB, 64, 7v). Bij de dood van zijn vader erfde hij 7 gemeten land te  
 Koolkerke (RAB: BB, 64, 122v). In 1476 of 1477 kocht hij een leen in  
 Ruddervoorde, afhankelijk van de Burg van Brugge, van Jan van Zinghene voor 60  
 lb gr (ARA: Rk. 13709, 61v). In 1481 verkocht hij een leen te Koolkerke aan Elias  
 Utenkelnare voor 40 lb gr (ARA: Rk. 13710, 19r). In 1486 kocht hij een rente van  
 2 lb 10 s gr op een leen van Joos Mesdach voor 40 lb gr (ARA: Rk. 13710, 119v).  
 In 1487 of 1488 kocht hij een rente van 9 lb gr van Tanne van Schooren voor 10 lb  
 gr (ARA: Rk. 13710, 138r). In 1492 erfde zijn zoon een rente op de Brugse spijker  
 en een leen in Slijpe (ARA: Rk. 17410, 1r). Hij (of een latere naamgenoot) kocht  
 van Adriaan van Meerendree een leen van 20 gemeten in Slijpen op een onbekend  
 tijdstip (RAB: BB, 64, 179r). 
 Bezit In de lening van juni 1478 droeg hij 10 lb gr bij aan de Brugse stadskas (SAB:  
 SR80, 48v). Hij diende aan de stad een erfelijke rente op een goed 'in Wulpen' uit te 
  betalen in 1478 (SAB: SR78, 10v). Na de dood van zijn vrouw in 1479 schonk hij  
 zijn kinderen meerdere renten, grond te Dudzele en een som van 284 lb gr (SAB:  
 WRSN, 5, 119r-120v). In maart 1479 droeg hij een rente van 6 lb gr op de stad  
 Brugge, die hij zelf van Jacob de Witte gekregen had, over aan de voogden van zijn  
 minderjarige dochter (SAB: FB, 859, 47). In de hoedanigheid als voogd van Jan van 
  der Bancs kinderen kocht hij een erfrenten op het graafschap Vlaanderen van 2 lb gr 
  voor 30 lb gr in april 1485 en één van 4 lb gr voor 60 lb gr (ADN: B 2132, nr.  
 69308 en SAB: OR, 4, 101v). In april 1487 ontving hij van zijn broer Boudewijn  
 een huis in de Cordewanierstraat (SAB: KV, 828bis, 237). Hij leende 5 lb gr aan de  
 stad in juni 1487 (SAB: SR86, 193v). Bij zijn dood bezat hij een pachtgoed in  
 Balegem, waarvoor de pachter nog 90 lb gr schuld moest (SAB: PR92, 45v). 
 
 Extra      In het schepenjaar 1483 werd hij veroordeeld tot een boete van 50 lb par omwille van  
 de overtreding van een handelsprivilege (SAB: SR83, 34r). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1102

 Naam Doorne, Jan van den 

 Politieke carrière Brugge: schepen 74, raadslid 76 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: eind 1477 reisde hij naar Sluis 'omme te remedierne ende of te legghene  
 zekere ghescillen die doe daer onderlinghe begonsten te rijsene' (SAB: SR77, 59r). 

 Beroep Makelaar (SAB: RW: hij was vinder van dat ambacht in april 1477 en 1480). 

 Sociaal kapitaal Een Jan van den Doorne stierf in 1496 met Jan de Keyt en Steven van Lende als  
 voogden van zijn kinderen (SAB: WRSJan, 6, 206r). 

 Cultureel veld Hij was forestier van de Witte Beer in 1476-7 (Van den Abeele, 'De Witte Beer', 139). 

 Bezit Hij leende 2 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het Sint- 
 Janszestendeel; ze werden nog hetzelfde jaar terugbetaald (SAB: SR80, 190r). 

 Rol in de opstand In 1478 werd hij aangesteld tot 'onderforestier' van de stad Brugge, nadat Adriaan  
 Avegary als forestier overleed en deze vervangen werd door Thomas Bonin (SAB:  
 SR77, 141r). 
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 Naam Doulz, Jean le 

 Titel Meester v1462-3 

 Data ca. 1405-1490 (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 959). 

 Antecedenten fs Jehan (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 959). 

 Huwelijk x Agnes Guilbaut (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 959). 

 Nageslacht Hij had een zoon Jehan die intrad in Val Saint-Esprit te Gosnay, dochter Petronella 
  en bastaarddochter (bij X Zoete) Marguerite (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 959 
  en Jean, 'La chambre', 320). 

 Politieke carrière Vorst: rekenmeester van de Rekenkamer te Rijsel 47-73 en later president van die  
 van Mechelen 73-77, terug te Lille in februari 77 en president ervan in 83 (ARA:  
 Rk., AL, 51, 8/8/1483) tot 23/12/89 (Jean, 'La chambre', 320). 

 Taken-diensten Vorst: vanaf 1433 verschijnt hij in hertogelijke dienst; in de jaren 1440 vervulde  
 hij meerdere financiële functies in het graafschap Ponthieu (Dumolyn, 'Het hogere  
 personeel', 960). 

 Leenbezit Hij ontving van de hertog het leen van Halencourt in 1454 (Dumolyn, 'Het hogere  
 personeel', 960). 

 Bezit Hij had een lijfrente bij de stad Rijsel en bij Antwerpen (Dumolyn, 'Het hogere  
 personeel', 960). In 1477 ontving hij een jaargeld van 188 lb 10 s van 40 gr het  
 pond en daarbovenop nog een toelage van 240 lb gr (ADN: B 2115, 41v). In 1479  
 ontving hij in totaal 820 lb van 40 gr (ADN: B 2118, 100r). Hij verdiende een  
 jaargeld van 200 lb par per jaar in 1487 en daarbovenop nog 320 lb par aan  
 toelagen (ADN: B 4123, 115r). Toen hij ermee ophield in 1489 schonk  

Maximiliaan hem een jaargeld van 100 ecu van 48 gr voor de rest van zijn leven (ADN: B 
1611, 119v). 

 Rol in de opstand Vanaf de dood van Karel de Stoute maakte hij deel uit van de raad van Maria (zie  
 bijvoorbeeld SAB: PO, 1147). Op 8/8/1477 bevestigde Maria hem in zijn functie  
 in de Rekenkamer (ADN: B 1610, 182v-183v). Op 24/7/1483 legde hij de eed af als 
  president van de rekenkamer (ADN: B 17743, 'Chambres des comptes, serment des  
 membres'). Op 23/12/1489 liet Maximiliaan verstaan dat hij te oud was (ADN: B  
 1611, 120r). 

 Bronnen Dumolyn, 'Het hogere personeel', 959-962 en Jean, 'La chambre', 319-20. 
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 Naam Drabbe, Adriaan 

 Naamgenoten Waarschijnlijk zijn verscheidene Adriaan Drabbes hier door elkaar gehaald.  
 Een Adriaan Drabbe was klerk en pensionaris van de stad Sluis in 1479 (ARA: Rk. 
  19720, 45v). 
 Een Adriaan Drabbe was ontvanger van de buitengewone inkomsten van de vorst  
 in 1502-4 (ARA: Rk. 3157, 1r: van deze periode bleef er een rekening bewaard,  
 maar dit is al zijn derde en laatste rekening). 
 Een Adriaan Drabbe was 'huissier d'armes' van Maximiliaan in 1479 (ARA: Rk.  
 21441, 18v). 

 Data ca. 1451 - 03/01/1505 (RAG: RV, 34315, 75r: het betreft hier de Adriaan die  
 ontvanger van de buitengewone inkomsten was in 1502; deze werd begraven in de  
 Brugse Sint-Donaaskerk; Vermeersch, 'Grafmonumenten', III, 441). 

 Antecedenten Hij had een broer Joos (Despars, 'Cronycke', IV, 355), die, als bewoner van het Sint- 
 Jakobszestendeel 720 gr aan de stad Brugge leende in oktober 1490 (Blockmans,  
 'De belastingsbetalers', 236). 

 Huwelijk x Maria van der Steeghe (Vermeersch, 'Grafmonumenten', III, 441). 

 Politieke carrière -vorst: baljuw van het proosse van Sint-Donaas te Brugge 93-4. 
 -Brugge: tresorier 97; schepen 98; pensionaris juli85-87 (SR85, 53v etc.); deken  
 der makelaars 03 (SAB: RW). 
 -Sluis: pensionaris van de stad in 79 (ADN: B 2118, 234r). 

 Taken-diensten -Vorst: hij was ontvanger van de tol te Damme (in pacht) in 1498-01 en van de  
 nobel op de haring in 1496-99 (databank domeinbeheer). Als pensionaris van de  
 stad Sluis vervulde hij kleinere diplomatieke taakjes voor de vorst in 1479 (ADN:  
 B 2118, 234v). 
 -Brugge: op 10/7/1485 reisde hij naar Maximiliaan om hem te berichten over de  
 executie van de Bruggelingen (SAB: SR85, 121v). Hij voerde meerdere  
 diplomatieke en juridische taakjes uit voor het Brugse stadsbestuur in het  
 schepenjaar van juli 1485, zo reisde hij bijvoorbeeld in november 1485 naar  
 Mechelen i.v.m. het proces tegen Maria van Luxemburg (SAB: SR85, 128r). In  
 november 1485 reisde hij naar de Grote Raad te Mechelen voor juridische  
 problemen (SAB: SR85, 128v). Hij voerde de praktische kant van de renteverkoop  
 van november 1485 uit (SAB: SR85, 163r). In 1486 verschijnt hij als 'principael  
 ghecommitteerde ten ontfanghe van den tolne van Brugghe' in de stadsrekening  
 (SAB: SR85, 154r). In 1486 ondernam hij een 'hemelic' reisje naar Saint-Quentin,  
 Peronne, Atrecht en Bethune en nog één naar Douai en Cambrai (SAB: SR85,  
 176v). In juni 1487 reisde hij naar Antwerpen om er te onderhandelen over de  
 Engelse natie (SAB: SR86, 132v). In maart 1490 reisde hij naar Engeland om er de  
 Engelse kooplieden te vragen naar Brugge te komen (SAB: SR89, 143v). 
 Beroep Makelaar (SAB: SR87, 126r en SAB: RW: hij was vinder van dat ambacht in  
 december 1490 en 1493). 

 Sociaal kapitaal Samen met Pierre de Cassina was hij de procureur van Jacques de Lulyano in een  
 proces voor de stad in 1488 (SAB: CSK87, 75r). In november 1492 was hij voogd  
 over de kinderen van Klaas van Delft (SAB: PR92, 27v). In juli 1493 was hij samen 
  met meester Jan van Overschelde voogd van de kinderen van Willem Haultains  
 kinderen (SAB: PR92, 110r). 

 Cultureel veld In 1495 was hij de eerste proost van de rederijkerskamer 'De Heilige Geest  
 (databank van Van Bruaene). 

 Bezit Als recompensatie voor zijn taak in Sluis ontving Drabbe 19 lb 4 s van 40 gr/lb  
 van de hertog (ADN: B 2117, nr. 68339). In 1486 leende hij samen met Michiel  
 Dheere en Clais in de Rose 6627 lb 8 d gr die het Brugse Vrije aan Maximiliaan  
 diende te betalen, waarvoor het Vrije 1000 lb par intrest betaalde (RAB: BVR, 223,  
 198r). In juni 1503 werd een beroep van hem tegen een vonnis van de Brugse  
 schepenen (die hem dwongen een schuld aan Jerom Frescobaldi en andere Italianen  
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 terug te betalen) ongegrond verklaard (De Smidt & Strubbe, 'Chronologische  
 lijsten', 385). Hij leende 50 lb gr aan de stad in januari 1488 (SAB: SR87, 30v). In  
 oktober 1492 droeg hij grondrenten ter waarde van 24 lb 10 s gr per jaar over aan  
 Gommes de Sorye (SAB: PR92, 13r). 

 Rol in de opstand In december 1486 stond hij samen met negen andere functionarissen garant voor de  
 lening van 10000 ecu van 48 gr die de stad van Lyon Spinghele nam om aan  
 Maximiliaan door te sassen (Galesloot, 'Arrêt', 407). In september 1487 was hij  
 makelaar bij de lening aan de stad van Nicolas Spinghele, maar zijn fooi werd hem  
 afgenomen door de opstandelingen in februari 1488 omdat de som 'ten proffite van  
 de stede' was geleend (SAB: SR87, 126r). Hij werd vogelvrij verklaard in 1488 en  
 hij logeerde erna bij de weduwe van Jan Maes, maar hij werd er gevat (ARA: Rk.  
 13781, 88v). 

 Extra In februari 1476 voerde hij samen met Guy Blaesvelt en Adriaan Drabbe een proces  
 voor het parlement van Mechelen tegen Joost van Hemsrode die goederen uit een  
 nalatenschap had weggenomen. De zaak was reeds voor de bisschop van Sarepta, de 
  suffragaan van de bisschop van Doornik Gillis de Bardemaker, gekomen, maar nu  
 besliste Mechelen dat de verweerder de goederen terug moet afstaan (De Smidt &  
 Strubbe, 'Chronologische lijsten', 114-5). Op 21/1/1488 eiste hij voor de  

schepenbank 3 lb gr van Roeland Stroybier, waarvan hij maar de helft kreeg (SAB: 
CSK87, 82r). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1106

 Naam Driesche, Jacob van den 

 Naamgenoten Joost van den Driessche was baljuw en ontvanger van 'Heyne' in 1481 (ARA: Rk.  
 19724, 1v). 

 Data ?-1486 of 1487 (zijn weduwe leende 30 s gr aan de stad in juni 1487 - SAB: SR86,  
 191v). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 77 (SAB: RW). 

 Beroep Zeepzieder (SAB: SR79, 167v). 

 Bezit In 1475 stond de stad hem toe dat hij een huis op de Vlamincdam van Pieter du  
 Mares mocht aanslaan omdat deze nog schulden bij hem had (SAB: MC74, 58v). Hij 
  leende 4 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het OLV-zestendeel 
  (SAB: SR80, 194r). Hij huurde een kruideniersstalletje van de stad Brugge in  
 1482 (SAB: SR82, 18r). Hij leende 2040 gr in juli 1488 aan de stad Brugge en zijn  
 weduwe leende 1440 gr in oktober 1490, als bewoner van het OLV-zestendeel  
 (Blockmans, 'De belastingsbetalers', 236). 

 Extra In 1478 werd hij veroordeeld tot de betaling van 2 lb 15 s 6 d gr ten gevolge van  
 een 'submissie ghewijst ter camere ende ter vierschare' (SAB: SR78, 40r; SR79r; 167v). 
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 Naam Duenckers, Jan 

 Politieke carrière Brugge: schepen 77 (SAB: RW). 

 Extra Hij verving Pieter van Bouchoute als schepen omdat deze tollenaar was (SAB: RW).  
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 Naam Duerghys, Jan 

 Politieke carrière Brugge: schepen 71; raadslid 75, 81 (SAB: RW). 

 Beroep Hij was lid van de vier neringen (RAB: AW, 1478). 

 Bezit Hij leende 3 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het OLV- 
 zestendeel (SAB: SR80, 194v). 
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 Naam Duermeer, Jacob van 

 Data ?-vóór 02/1487 (ADN: B 17751, 'Durmez'). 

 Politieke carrière -Gent: keure juli85 (bestand Gent). 
 -Vorst: algemeen ontvanger van het Gentse kwartier 1/1/73-79 (ADN: B 2114, 6r- 
 7v/2118, 11r en SAG: 400, 27, 44r). 

 Taken-diensten Vorst: hij was ontvanger van de polder van Namen en van Vauterghem sinds april  
 1484 (ADN: B 17751, 'Durmez' en B 33, 98r). 

 Beroep 

 Sociaal kapitaal In december 1484 was Goosijn van der Muelne voogd over Clara Loupes, fa Jean,  
 en sloot hij, samen met Jacob Duermez, een huwelijkscontract voor haar met Gomes  
 de Sorya af (RAG: RV, 955, 17r). 

 Cultureel veld 

 Leenbezit In 1479 beloonde Maximiliaan hem met de heerlijkheid Vantergem die eerst aan  
 Olivier de la Marche beloofd was (ADN: B 17728, 'Durmez'). 

 Bezit Op 10/12/1492 stuurde de rekenkamer zijn weduwe een aanmaning ivm een som  
 van 279 lb 12 s 1 d par die hij de rekenkamer nog moet i.v.m. zijn ontvangerschap  
 van het kwartier Gent (ADN: B 17761, 'Drumez'). 

 Rol in de opstand In 1473 werd hij als algemeen ontvanger van Vlaanderen (kwartier Gent) benoemd - 
  hij bleef in functie na 1477. Hoogst waarschijnlijk nam Roeland le Fevre de functie 
  over op 1/1/1480 toen deze algemeen ontvanger van Vlaanderen werd (zie diens  
 fiche). In 1483 werd de functie niet ontdubbeld, maar dan verschijnt Jan van der  
 Schage als algemeen-ontvanger van Vlaanderen in de rekeningen (SAG: 400, 28, 254r). 
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 Naam Duernagel, Lodewijk 

 Titel Heer van Vroysande 

 Naamgenoten Lodewijk Duernaghel was meermaals hoofdman te Ieper (van de vulderie in 81, 83;  
 van de draperie op 29/8/85, 86; van de poorterie in 87; van de Gemene Neringen in  
 89 - zie KB, M 103, II). Betreft het dezelfde persoon? 

 Politieke carrière Vrije: schepen 79, 80* (lijsten Vrije). 

 Taken-diensten Vorst: was hij dezelfde als de ontvanger te Sint-Winoksbergen en Ghyvelde (databank  
 domeinbeheer)? 

 Rol in de opstand In 1487 was hij samen met Joris Baert Brugs ambassadeur te Lübeck op een  
 vergadering van de Hanzesteden (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 849). 
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 Naam Duhomme, Gillebert 

 Titel Schildknaap 

 Data ?-29/02/1488 (Despars, 'Cronycke', IV, 361). 

 Politieke carrière Vrije: schepen feb86*, 86, 87* (lijsten Vrije). 

 Taken-diensten Vorst: hij vervulde verschillende krijgskundige opdrachten voor Karel de Stoute  
 (Greve & Lebailly, 'Comptes', 350). Hij was kort kapitein van Sluis in de winter  
 van 1488 (Despars, 'Cronycke', IV, 354). 

 Sociaal kapitaal Jan Metteneye 'wullecoopere', Jan Metteneye 'vrylaet', Guillebert Dhomme, Jacob  
 Gheerolfs en Cornelis Metteneye waren borg over wisselaar Colard de May die de  
 stad een boete moest van 289 lb 12 s in 1481-2 (SAB: SR81, 40r en De Roover,  
 'Money', 337). 

 Rol in de opstand In november 1477 nam Maximiliaan hem als schildknaap in zijn hofhouding op  
 (Gachard, 'Analectes', 5, 121). In de slag bij Blangys was hij gewond geraakt,  
 waarvoor hij in 1485 240 lb par schadevergoeding krijgt van het Brugse Vrije  
 (RAB: BVR, 223, 17r). Hij probeerde nog te onderhandelen met Gent in november  
 1487 (RAB: BVR, 225, 29v). Begin februari 1488 nam hij een Brugse boodschapper 
  gevangen te Middelburg (SAB: SR87, 111v). Hij werd op 24/2/1488 zelf  
 gevangen genomen als kapitein van Sluis en naar Brugge gevoerd (Despars,  
 'Cronycke', IV, 354). Hij werd kort nadien onthoofd omdat hij het Vrije weer als  
 vierde lid van Vlaanderen geïnstalleerd had (aldus Despars, 'Cronycke', IV, 361). 

 Extra In het schepenjaar 1485 liet hij meermaals akten registreren voor de Brugse  
 schepenbank (SAB: PR85, 19v/27r ev, voornamelijk i.v.m. financiële verbintenissen). 
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 Naam Dullaert, Ghijselbrecht 

 Antecedenten fs Ghijselbrecht x' Maria Tovas, x² Isabella Keerberch (De Herckenrode,  
 'Nobiliaire', I, 691). 

 Huwelijk x' Passchine van Royen, fa Olivier; x² Maria de l'Espine (De Herckenrode,  
 'Nobiliaire', I, 692). 

 Nageslacht Jan x ?; Jacqueline x Jan van Dixmude; Philippotte x Jan van Laeken en een tweede  
 dochter (De Herckenrode, 'Nobiliaire', I, 692). 

 Politieke carrière Vorst: watergraaf en moermeester van Vlaanderen 24/6/88-24/6/92 (ADN: B 5355-53 en B 
2134, nr. 69466). 

 Taken-diensten Vorst: hij was ontvanger van de brieven van Pieter Masière in 1482-98 (databank  
 domeinbeheer). Vanaf 24/6/1482 tot aan zijn aanstelling tot watergraaf ontving hij  
 reeds de inkomsten van de watergraaf van Vlaanderen (ADN: B 5348-53 en B 2134, 
  nr. 69466). 

 Sociaal kapitaal Denijs Heyman, Jan Dullaert en François Hendrickx zijn borgen voor zijn  
 ontvangerschap van de brieven van Pieter Masière (ADN: B 2129, nr. 69094). 

 Rol in de opstand Op 2/1/1484 laten de Gentse schepenen, samen met de rekenkamer van Rijsel weten 
  dat hij ontvanger werd van de brieven van Pieter Masière (ADN: B 2129, nr.  
 69094). In oktober 1485 vroeg de rekenkamer van Rijsel dat hij dringend  
 verantwoording zou afleggen voor zijn ontvangerschap van deze brieven en voor  
 de functie van watergraaf die hij uitoefende samen met Lodewijk van Massemen  
 (ADN: B 17745, 'Flandre. Renenghes'). Als watergraaf van Vlaanderen noemde hij  
 zich steeds 'conseillier du roy des Romains et de monseigneur l'archiduc', hetgeen  
 erop kan wijzen dat hij door Maximiliaan in deze functie was aangesteld, omdat  
 Maximiliaan de aanstelling van Lodewijk van Massemen in 1488 nooit aanvaard  
 heeft (ADN: B 5355). In maart 1490 vroeg de rekenkamer hem zijn rekeningen te  
 presenteren (ADN: B 17754, 'Dullart'). Op 24/9/1492 werden Lieven van Leyns,  
 baljuw van de Vier ambachten, en Ghijselbrecht Dullaert op het matje geroepen bij  
 Albrecht van Saksen omdat het ‘blockhuus' te Hulst waarover ze supervisie  
 hadden toch schepen doorliet (ADN: B 33, 182r). 

 Extra In 1492 werd hij als watergraaf opzij geschoven voor Philippe Louet (Gachard, 'Inventaire', 
II, 184). 
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 Naam Dullaert, Jacob (1) 

 Politieke carrière Gent: keure 90; ontvanger november87; deken der timmerlieden 84 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Vorst: ontvanger (in regie) van de renten te Damme in 1479-90, van die van Sijsele  
 in 1487 en via regie van de heerlijkheid van Wondelgem in 1495-96 (databank  
 domeinbeheer). 

 Beroep Timmerman (bestand Gent). 

 Bezit In de verplichte lening van 1492 betaalde hij 1014 gr die later werden terugbetaald 
   (Hancké, 'Conflict', II, 60). Hij bezat een huis in de Onderstraat  (Hancké,  
 'Conflict', II, 60). 

 Rol in de opstand Een Jacob Dullaert werd veroordeeld tot een boete van 100 lb gr door de Gentse  
 schepenen, maar hij vluchtte erna de stad uit (ARA: Rk. 14118, 2v). 
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 Naam Dullaert, Jacob (2) 

 Antecedenten fs Pauwels (Hancké, 'Conflict', II, 60). 

 Politieke carrière Gent: keure 87; deken der goudsmeden 74 (bestand Gent). 

 Beroep Goudsmid (Hancké, 'Conflict', II, 60). 

 Rol in de opstand Een Jacob Dullaert werd veroordeeld tot een boete van 100 lb gr door de Gentse  
 schepenen, maar hij vluchtte erna de stad uit (ARA: Rk. 14118, 2v). 
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 Naam Dullaert, Jan 

 Politieke carrière Gent: gedele 77, 79, 81; ontvanger november87 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: in mei 1491 maakte hij deel uit van de Gentse delegatie die naar Filips van  
 Kleef reisde te Sluis (SAG: 400, 30, 414v). 

 Beroep Meersenier (Hancké, 'Conflict', II, 61). 

 Sociaal kapitaal Hij was samen met Denijs Heyman en François Hendrickx borg voor het  
 ontvangerschap van de brieven van Pieter Masière door Ghijselbrecht Dullaert  
 (ADN: B 2129, nr. 69094). 

 Bezit Hij woonde in de Nederkwaadham of in de Langemunt (Hancké, 'Conflict', II, 61).  
 Hij leverde laken aan de stad in 1463 (Hancké, 'Conflict', II, 61). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Dullaert, Pauwels 

 Antecedenten fs Ghijselbrecht (Hancké, 'Conflict', II, 61). 

 Nageslacht zoon Jacob (bestand Gent). 

 Politieke carrière Gent: gedele 99; keure 91; deken der goudsmeden 78, 81, 82, 84 (bestand Gent). 

 Beroep Goudsmid (Hancké, 'Conflict', II, 61). 

 Bezit In 1496 verkocht hij een huis in de Veldstraat voor 2610 gr (Hancké, 'Conflict', II,  



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Dycstad, Jan van den 

 Politieke carrière Gent: keure 83 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: in maart 1484 reisde hij in opdracht van de stad naar Brugge (SAG: 400, 28,  
 319v). Samen met de Brugse leden onderhandelde hij in april 1484 met de Brugse  
 natiën, in opdracht van de graaf (320r). Op 20/2/1488 reisde hij met verscheidene  
 dekenen naar Brugge (29, 390r). 

 Beroep Verver of legwerker (Hancké, 'Conflict', II, 57). 

 Verbanning 29/7/1485, voor vijftig jaar uit het graafschap Vlaanderen, door Gent, omdat hij het  
 in de revolte van juli 1485 tegen Maximiliaan opgenomen had (SAG: 212, 1, 79r).  
 In 1486 betaalde hij 10 lb gr aan de stad voor de gratie van ban die hij ontvangen  
 had (SAG: 400, 29, 144v). 
 27/1/1486, voor vijftig jaar uit het graafschap omdat hij (samen met de moeder van  
 Adriaan Vilain en anderen) een aanslag zou beraamd hebben op de wethouders in  
 de stad (SAG: 212, 1, 84r). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1118

 Naam Eechaute, Gillis van der 

 Politieke carrière Gent: gedele 83; keure 91, 94; herekiezer 89, 93; ontvanger-boekhouder 96  
 (bestand Gent). 

 Bezit Hij woonde op de Varkensmarkt (Hancké, 'Conflict', II, 88). Hij leverde laken aan  
 de stad in 76, 80, 98(?). Hij betaalde oorlogsbelasting in 1477. In de verplichte  
 lening van 1492 betaalde hij 80 gr, die later werden terugbetaald, en 504 gr  

belasting in 1492-4 volgens het 'conestable bouc' buiten de Sint-Jorispoort (Hancké, 
'Conflict', II, 88). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Eecke, Jan van 

 Rol in de opstand In augustus 1490 maakte hij deel uit van de nieuwe 'gouvernemente' van Brugge  
 (Despars, 'Cronycke', IV, 463). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Eecke, Pieter van der 

 Naamgenoten Pieter van der Eecke fs Jacob was ondergriffier in de schepenbank van juli85-86 en  
 griffier in dec90-92 (SAB: SR85, 54r; SR86, 48r; SRdec90, 58r etc.). Hij leende  
 1920 gr in december 1490 aan de stad Brugge, als bewoner van het Sint- 
 Niklaaszestendeel (Blockmans, 'De belastingsbetalers', 237). Hij was tevens deken  
 der tijkwevers in 1490. Dezelfde leende 1 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB:  
 SR86, 190r). 

Een andere Pieter van der Eecke (zijn zoon?) was deken der tijkwevers in 1487 en 1490 
(SAB: RW). 

 Data ?-05/07/1485 (Despars, 'Cronycke', IV, 267). 

 Antecedenten fs Pieter (Despars, 'Cronycke', IV, 257). 

 Politieke carrière Brugge: pensionaris van de stad 13/8/78-79 (SAB: SR79, 58r); griffier vanaf mei82- 
 84 (SAB: SR81, 5r; SR82, 56r etc.); deker der tijkwevers 84 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: in 1483 werd hij betaald om 'claghen ende waerheden te hoorne' en  
 'dooden te scauwene' (SAB: SR82, 147v). In december 1483 werd hij naar de  
 regentschapsraad gestuurd 'up tstic van den capiteynscepe ende bailliuscepe van  
 der stede van der Sluus' (SAB: SR83, 130v). In december 1483 reisde hij samen met  
 de schout naar Torhout om er een kleine revolte te onderdrukken (SAB: SR83,  
 131v). In juli 1484 reisde hij samen met een Brugse delegatie door het Brugs  
 kwartier om te onderzoeken of de stadsbesturen in de ondergeschikte steden hun  
 poorters geen onrecht aandoen (SAB: SR83, 174r). Hij vertegenwoordigde de stad  
 bij onderhandelingen over de vrede van Damme in november 1490 (Despars,  
 'Cronycke', IV, 480). 
 Beroep Tijkwever (Despars, 'Cronycke', IV, 481). 

 Bezit In november 1477 kocht hij een lijfrente van 30 s op de inkomsten van de stad  
 Brugge (ADN: B 4121, 79r) en een gelijkaardige erfrente van 2 lb gr in juni 79  
 (ADN: B 4122, 76v). Hij kocht er ook één op de Brugse spijker in 1480 (ADN: B  
 2121, 63r). Hij huurde een huis van de stad in 1484-5 (SAB: SR84, 164r). 

 Rol in de opstand Op 13/8/7148 legde hij voor de Brugse schepenbank zijn eed als klerk af (SAB:  
 MC78, 17v). Hij volgde de verbannen Jan de Taye op als klerk van den bloede te  
 Brugge (Despars, 'Cronycke', IV, 224). Op 16 juli 1482 stelde Brugge hem voor het  
 leven als stedelijk griffier aan (SAB: CA, 14, 319v). Hij werd gevangen gezet bij de 
  intrede van Maximiliaans vertrouwelingen eind april/begin juni 1485 in Brugge  
 (Despars, 'Cronycke', IV, 257). Hij werd buiten de vrede van juni 1485 gesloten en  
 kort erna gevangen gezet met Frans van Bassevelde en Lodewijk van Gruuthuze  
 (RAG: RV, 34315, 104r). Kort nadien werd hij onthoofd, zijn hoofd op een spie aan 
  de Halle gezet (Despars, 'Cronycke', IV, 262). Het werd er pas begin februari 1488  
 afgehaald (Despars, 'Cronycke', IV, 324). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Eecke, Rogier 

 Naamgenoten Een Rogier Eecke was reeds in augustus 1477 gestorven; diens vrouw kocht een  
 rente op de stad Brugge van 1 lb gr in augustus 1477 (SAB: TR, rentebrief van  
 Jacquemijne Rogiers Eekens weduwe). 

 Data ?-03/05/1498 (begraven in de Sint-Gilliskerk; RAG: RV, 34315, 121r). 

 Antecedenten Hij had een zus Kateline (ARA: Rk. 17401, 2r). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 87, 92*; hoofdman sint-niklaas 88 (SAB: RW). 

 Beroep Poorterie (Despars, 'Cronycke', IV, 289). 

 Sociaal kapitaal Hij was een erfgenaam van Zeger Noppe en verloor in die hoedanigheid een proces  
 tegen diens weduwe in juni 1490 (SAB: CSK89, 29r-v). In september 1490  
 probeerde hij nog eens en nam hij samen met andere erfgenamen (Jan de Gorges, Jan  
 de Meyere en Pieter van den Rade) een kist vol geld, toebehorende aan Zegher  
 Noppe, uit het huis van Jan de Keyt om de erfenis te bepalen. De stad eigende zich  
 het geld toe (in de vorm van een lening aan de stad) en bepaalde dat Jan de Keyt aan 
  de hand van de leningbrieven de erfgenamen diende uit te betalen (SAB: CSK89,  
 44r-45v). In maart 1493 was hij samen met Jean de Gorges voogd van de kinderen  
 van Pieter van den Rade (SAB: PR92, 74v). 

 Leenbezit In 1485/6 ontving hij van zijn zus een rente van 100 lb par op de tol te Damme  
 (ARA: Rk. 17401, 2r). 

 Bezit De weduwe en de zoon van Rogier Eeke leenden leende 4 lb gr aan de stad Brugge  
 in mei 1480 als bewoner van het Sint-Niklaaszestendeel (SAB: SR80, 200v). Hij  
 leende 4 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 193v). Hij 'leende' 600 lb gr  
 aan de stad in juli 1489, een som die binnen een jaar zou terugbetaald worden  
 (SAB: SR88, 37r). Hij leende 4800 gr in mei en 2880 gr in juli 1488 aan de stad  
 Brugge en 4000 gr in december 1490, als bewoner van het Sint-Niklaaszestendeel  
 (Blockmans, 'De belastingsbetalers', 237). 

 Extra In het schepenjaar 1483 werd hij door het stadsbestuur van Brugge veroordeeld tot 
  een boete van 12 lb gr (SAB: SR83, 38r). In het schepenjaar 1488 diende hij 68 lb  
 13 s 4 d gr boete te betalen aan de stad (SAB: SR88, 29v). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Eecken, Jacob van der 

 Politieke carrière Gent: gedele 76; keure juni85; herekiezer 86 (bestand Gent). 

 Beroep Schipper (bestand Gent). 

 Bezit Hij contribueerde 64 gr in de oorlogsbelasting van 1477 en in de verplichte lening 
  van 1492 voor 480 gr die later werden terugbetaald. Hij bezat een huis buiten  
 Kuipen (Hancké, 'Conflict', II, 62). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Eecken, Jan van der (1) 

 Naamgenoten Moeilijk te onderscheiden van Jan van der Eecken (2). Bovendien was er nog een  
 naamgenoot kruidenier (keure 70, 74) (zie Hancké, 'Conflict', II, 63). Welke Jan van  
 der Eecke er secretaris van gedele was in schepenjaar 1483 is onduidelijk. 

 Politieke carrière Gent: gedele 93; keure juli85; ontvanger 69; secretaris van gedele 87; ontvanger- 
 boekhouder 86; secretaris van de keure 90 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: hij reisde naar Brussel in augustus 1485 om er te overleggen met Maximiliaan 
  (SAG: 400, 28, 443v). In juli 1486 reisde hij naar Dendermonde om er bij de keizer 
  te onderhandelen (29, 83r) en in augustus bij Maximiliaan te Brugge (83r). In  
 november 1486 en april 1487 reisde hij naar Maximiliaan te Brugge, Sluis en  
 Middelburg in Zeeland om over de welvaart van het land te onderhandelen  
 (200v/201r) en in mei met dezelfde opdracht naar Brussel (202v). 

 Beroep Schipper (Hancké, 'Conflict', II, 63). 

 Bezit Hij kocht goederen uit het geconfisqueerde bezit van Jan van Melle (Blockmans,  
 'Peilingen', 258). In 1484 kocht hij een huis in de Kapelstraat voor 1720 gr, maar  
 hij zou aan de Langemunt gewoond hebben (Hancké, 'Conflict', II, 63). In de  
 verplichte lening van 1492 droeg hij 160 gr bij die later werden terugbetaald; hij  
 contribueerde eveneens in de belasting van 1492-4 (Hancké, 'Conflict', II, 62). 

 Rol in de opstand Op 17/12/1487 werd hij veroordeeld op de Vrijdagmarkt omdat hij 'ghelt ende goet 
  ghenomen ende ontfanghen hadde, omme de inseten deser stede te brynghene in  
 obesansen ende de stede te destruwerenne' (Dagboek van Gent, II, 264). Hij werd  
 door Gent en door Brugge vogelvrij verklaard in februari 1488 (Despars,  
 'Cronycke', IV, 333 en KB: Ms 1132, 178). 

 Verbanning Een Jan van der Eecken was verbannen door de stad, maar hij kreeg gratie in 1479  
 (SAG: 400, 27, 15r). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Eecken, Jan van der (2) 

 Naamgenoten Hij is moeilijk te onderscheiden van zijn naamgenoten. 

 Antecedenten fs Laurens (bestand Gent). 

 Politieke carrière Gent: gedele 82; keure 93 (bestand Gent). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Eecken, Joos van der 

 Naamgenoten Vervulde Joos van der Eecken fs Boudewijn ook de functie van pensionaris van  
 gedele van februari 1477 tot augustus 1478 of betreft het een andere persoon,  
 namelijk Joos van der Eecken fs Laureins (zie Hancké, 'Conflict', II, 63)? 
 Willem van der Eecken werd in opdracht van Maximiliaan in november 1486  
 sergeant van de stad (SAG: 94, 746). 

 Antecedenten fs Boudewijn (bestand Gent). 

 Politieke carrière Gent: gedele 76, 81, 83, 87, 90; keure 73, 86; stedekiezer 67; secretaris van gedele  
 67-68; commissaris juni85; pensionaris van gedele februari77-77 (bestand Gent). 

 Taken-diensten -Gent: in juli 1477 reisde hij naar Dendermonde om Maria te vragen de stad te  
 bezoeken (SAG: 400, 25, 149v). Eind augustus maakte hij deel van de Gentse  
 delegatie die Maria bezocht te Dendermonde (27, 357r). Op 24/10/1481 reisde hij  
 naar Antwerpen om het lichaam van de vermoorde baljuw Jan van Dadizeele op te  
 halen (359r). In mei 1483 was hij samen met Daneel Onredene op ambassade naar  
 Frankrijk (28, 140r). Samen met de Brugse leden onderhandelde hij in april 1484  
 met de Brugse natiën, in opdracht van de graaf (320r). In oktober 1487 reisde hij  
 naar Brussel bij Maximiliaan i.v.m. de terugkeer van de neven Adriaan Vilain naar  
 de stad (29, 277r). 
 -Vorst: hij was commissaris voor de wetsvernieuwing te Gent in juni 1485 (SAG:  
 400, 28, 430r en 94, 735). 
 Beroep Schipper (bestand Gent). 

 Bezit In de verplichte lening droeg hij 200 gr bij die later werden terugbetaald (Hancké,  
 'Conflict', II, 63). 

 Rol in de opstand Hij vergezelde Filips de Schone bij diens Blijde Intrede in Brugge in mei 1484  
 (SAG: 400, 28, 320v). Op 8/6/1485 droeg Adolf van Kleef hem op de Gentse  
 schepenbank te vernieuwen (SAG: 94, 735). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Eede, Jan van 

 Data ?-19/01/1501 (hij werd begraven in de OLV-kerk te Brugge; RAG: RV, 34315,  

 Antecedenten fs Antonis (ADN: B 4122, 75v). 

 Huwelijk x Maria Despars, fa Marc (Gailliard, 'Inscriptions', II, 279). 

 Politieke carrière Brugge: schepen 73, 78, april82, 83, 89; raadslid 71; deken der makelaars 78 (SAB:  
 RW). 

 Taken-diensten -Vorst: ontvanger van het grutegeld te Oudenburg (in pacht) in 1474-77 (databank  
 domeinbeheer). 
 -Brugge: In juli 1484 reisde hij samen met een Brugse delegatie door het Brugs  
 kwartier om te onderzoeken of de stadsbesturen in de ondergeschikte steden hun  
 poorters geen onrecht aandeden (SAB: SR83, 174r). 

 Beroep Makelaar (SAB: RW). 

 Cultureel veld In oktober 1480 richtte hij een kapel in de OLV-kerk te Brugge opnieuw in om ze  
 te gebruiken als grafkapel (Gailliard, 'Inscriptions', II, 279). 

 Leenbezit 

 Bezit Hij leende 6 lb gr aan de stad Brugge in 1477 (SAB: SR76, 31v). In juni 1479  
 kocht hij een erfrente van 3 lb gr op de inkomsten van de stad Brugge (ADN: B  
 4122, 75v). Hij leende 1 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het  
 Sint-Donaaszestendeel (SAB: SR80, 193r). Jan van Eede, goudslager, leende 30 s  
 gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 188v). Hij leende aan de stad Brugge 1440 

gr in oktober 1490, als bewoner van het Karmerszestendeel (Blockmans, 'De 
belastingsbetalers', 237). 

 Verbanning 18/1/1486: voor vijftig jaar uit Vlaanderen door het bestuur van Brugge (Despars,  
 'Cronycke', IV, 274). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Eede, Jennijn van den 

 Politieke carrière Gent: hoofdman van de weverij 12/6/88-6/11/88 (SAG: 20, 6, 6v/60r). 

 Taken-diensten Gent: ook na zijn hoofdmanschap was hij nog meermaals aanvoerder van Gentse  
 troepen (SAG: 20, 6, 77v). 

 Bezit Als hoofdman verdiende hij 4 s gr daags (SAG: 20, 6, 6v). 

 Rol in de opstand Hij was hoofdman van de weverij vanaf 12/6 tot 6/11/1488 (ook Remeeus Hubert  
 bleef tot dan hoofdman), hij kreeg daarbij zes bewakers mee (SAG: 20, 6, 6v/60r). In 
  september 1488 reisde hij met een legermacht van 500 strijders naar Middelburg in  
 Vlaanderen (SAG: 20, 6, 145v). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Eede, Maarten van 

 Politieke carrière Brugge: schepen juni85; raadslid 79, 82; deken der smeden 80, 83 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: hij was dismeester van de Sint-Salvatorskerk in 1487 (SAB: PO, 1ste  
 reeks, II, nr. 41). Hij was onderhandelaar van de stad bij de totstandkoming van de  
 vrede van Damme in december 1490 (Despars, 'Cronycke', IV, 486). 

 Beroep Smid (SAB: RW: hij was vinder van dat ambacht in 1475 en 1477). 

 Sociaal kapitaal Colaerd le Drumeirs stond borg voor zijn vrijlating uit het Brugse schepenhuis op  
 20/3/1488 (SAB: CSK87, 92r). 

 Bezit Hij leende 20 s gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het OLV- 
 zestendeel; ze werden nog hetzelfde jaar terugbetaald (SAB: SR80, 195v). In 1486  
 leverde hij lood aan de stad (SAB: SR86, 136v). In 1486 bezat hij drie huizen in de  
 Muelenmeersch (SAB: SR86, 140r). In maart 1487 leverde hij 54 lb 4 s gr  
 metaalwerk aan de stad (SAB: SR86, 159v). Hij leende 2 lb gr aan de stad in juni  
 1487 (SAB: SR86, 194r). Hij leende 960 gr in mei 1488 aan de stad Brugge en 360  
 gr in oktober en 1000 gr in december 1490, als bewoner van het OLV-zestendeel  
 (Blockmans, 'De belastingsbetalers', 237). 

 Rol in de opstand Hij werd in maart 1488 gevangen genomen op het Brugse schepenhuis (SAB:  
 CSK87, 92r). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Eede, Robert van der 

 Naamgenoten Een Robrecht van Eede was Brugs makelaar in 1469 (Van den Abeele & Catry,  
 'Makelaars', 100). 

 Data ?-10/1486 (ADN: B 4123, 117v). 

 Taken-diensten vorst: op 24/10/1485 legde hij de eed af als 'controleur des officiers de leur pays de  
 Flandres au quartier d'Ypres, Lille, Douai et Orchies'; hij werd na zijn dood  
 vervangen door Gilles de le Cornuse (ADN: B 33, 130r en B 4123, 117v). 

 Bezit Hij ontving een jaargeld van 60 fr van 32 gr in 1487 (ADN: B 4123, 116v). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Ercke, Jan 

 Beroep Hostelier (Despars, 'Cronycke', IV, 489). 

 Rol in de opstand Hij werd buiten de Vrede van Damme van 6/12/1490 gesloten (Despars, 'Cronycke', 
  IV, 489). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Erpe, Filips van 

 Politieke carrière Gent: keure 86 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: in december 1486 reisde hij naar Antwerpen om er met Maximiliaan te  
 onderhandelen (SAG: 400, 29, 205v). Medio januari 1487 trok hij naar Brussel bij  
 Maximiliaan om hem en Filips binnen de stad te vragen (197v). 

 Confiscatie 1488-9: 360 gr voor een huis in de Drabstraat; 600 gr voor huis op de Hoogpoort;  
 69 gr voor huur van huis 'de Clocke' bij de Veebrug; 360 gr voor de koop van  
 hout; 400 gr voor pacht in Velseke; 264  gr voor pacht in Achterzele. 
 1491-2: 1008 gr voor twee jaar pacht (Hancké, 'Conflict', II, 65). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Ertbuer, Martin van 

 Politieke carrière Gent: gedele 81 (bestand Gent). 

 Beroep Brouwer (Hancké, 'Conflict', II, 65). 

 Rol in de opstand Eind 1478 werd een Maertin van Ertbuer door de Gentse schepenen veroordeeld  
tot een boete van 72 lb gr, waarvan de helft aan de baljuw te betalen (ARA, Rk. 14117, 
184r). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Evele, Pieter van 

 Politieke carrière Brugge: deken van de Lakenhalle 88 (SAB: RW). 

 Rol in de opstand In augustus 1490 maakte hij deel uit van de nieuwe 'gouvernemente' van Brugge  
 (Despars, 'Cronycke', IV, 463). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Everbout, Pieter (1) 

 Data ?-11/1492 (SAB: HG, I, 119r). 

 Antecedenten fs Pieter (2) 

 Huwelijk x Cornelie Gheerolfs, fa Pieter (SAB: WRSN, 5, 166v). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 88 (SAB: RW). 

 Beroep Makelaar (SAB: RW: hij was vinder van dat ambacht in 1485 en 1489). 

 Sociaal kapitaal Jacob Gheerolf en Obert Gevelles waren voogd van diens kinderen toen zijn vrouw 
  in 1485 overleed (SAB: WRSN, 5, 166v). 

 Bezit Hij leende 2 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het Sint- 
 Niklaaszestendeel (SAB: SR80, 201r). Hij leende 2 lb gr aan de stad in juni 1487  
 (SAB: SR86, 197r). Hij leende 720 gr in mei 1488 aan de stad Brugge (Blockmans,  
 'De belastingsbetalers', 238). Hij bezat verscheidene huizen achter het 'Zuvelhuis'  

(SAB: WRSN, 5, 166v-167r), die na zijn dood in 1492 verkocht werden (SAB: HG, I, 
121r). 

 Rol in de opstand Hij werd gevangen genomen in juni 1489 na een veldslag in het westkwartier  
 (Despars, 'Cronycke', IV, 436). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Everbout, Pieter (2) 

 Nageslacht Pieter (1) 

 Politieke carrière Brugge: schepen 89 (SAB: RW). 

 Bezit Hij leende 960 gr in mei 1488 aan de stad Brugge en 720 gr in oktober en 3840 gr  
 in december 1490, als bewoner van het Sint-Janszestendeel (Blockmans, 'De  
 belastingsbetalers', 238). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Everwijn, Jan 

 Naamgenoten Een Jan Everwijn was deken van de Gentse schippers in 1488 (SAG: 20, 5, 148r). 

 Data ?-06/08/1498 (Despodt, 'Dat du best', III, 1.6/044: hij werd begraven in de Gentse  
 Sint-Michielskerk). 

 Antecedenten fs Jan (Despodt, 'Dat du best', III, 1.6/044). 

 Huwelijk x Lievine Tsjonghen (Despodt, 'Dat du best', III, 1.6/044). 

 Nageslacht Frans (Despodt, 'Dat du best', III, 1.6/044). 

 Politieke carrière Gent: gedele 95; keure 83; herekiezer 67 (neringen, brouwer) (bestand Gent). 

 Beroep Brouwer (Hancké, 'Conflict', II, 66). 

 Bezit Hij woonde in de Gentse Steendam (Hancké, 'Conflict', II, 66). Bij de verplichte  
 lening van 1492 betaalde hij 288 gr. Volgens het 'conestable bouc' van 1492-4  

betaalde hij 408 gr buiten de sint-jorispoort en 40 gr in de Drabstraat (Hancké, , 'Conflict', 
II, 66). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Eysackere, Pieter van 

 Politieke carrière Ieper: schepen 74, 15/2/75-26/2/77, 78, 80, 82, 86, 91, 93; raad 81, 85, 90 (KB: M  
 103, II). 

 Rol in de opstand Op 29/4/1477 werd hij te Ieper gevangen gezet 'by laste vander vorseide  
 ghemeene'; op 4/8 kwam hij weer vrij na een veroordeling tot een boete van 200 lb  
 par (Diegerick, 'Episode', 446). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Fagheel, Christoffel 

 Politieke carrière Ieper: raad 15/2/75-26/2/77, 78; schepen 72, 22/5/77, 79, 81, 84; hoofdman  
 poorterie 83, 88, 90; hoofdman draperie 85, 29/8/85 (KB: M 103, II). 
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 Naam Ferrant, Hendrik 

 Politieke carrière Brugge: schepen 83, 93; gecommitteerde 92; deken der makelaar feb88 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: hij inde de verhoogde graan- en zoutassizen (die laatste met Jacob  
Donckere) in het schepenjaar 1492 (SAB: SR92, 23r/v). Als tresorier onderhandelde hij 
meermaals met hogere instanties over de financiën van de stad (SAB: SR92, 156r ea). 

 Beroep Makelaar (SAB: RW: hij was deken van dat ambacht in februari 1488 en vinder in  
 1491 en 1507). 

 Sociaal kapitaal Hij was borg over Antonis Loupes in december 1487 en voerde in diens naam een  
 proces (SAB: CSK87, 69v/71r). 

 Cultureel veld In februari en juni 1486 was hij dismeester van de Sint-Jacobskerk (SAB: PO, I,  
 supplement, 65 en OA, 481). 

 Bezit Hij leende samen met Jan Ferrant 10 lb gr aan de stad Brugge in 1477 (SAB: SR76,  
 32v). Hij leende 4 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het  
 Caermerszestendeel (SAB: SR80, 204v). Hij leende 25 lb gr aan de stad Brugge in  
 mei 1482 (SAB: SR81, 190v). Op 22/4/1485 kocht hij een rente van 3 lb gr op het  
 land van Vlaanderen voor 45 lb gr (ARA: Rk., AL, 51, 22/4/1485 en SAB: OR, 4,  
 112v). Hij leende 4 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 188v). In november  
 1490 leende hij 20 lb gr aan de stad Brugge (SAB: SR90, 48r). Hij leende 1920 gr  
 in mei 1488 aan de stad Brugge en 360 gr in oktober en 1440 gr in oktober en  
 11000 gr in december 1490, als bewoner van het Karmerszestendeel (Blockmans,  
 'De belastingsbetalers', 238). In november 1492 liet hij het huis van Denijs van  
 Hertsvelde verkopen omdat deze schulden bij hem had (SAB: HG, I, 118v). 

 Extra Wegens bloedverwantschap met Jan van Nieuwenhove verwisselde men hem in de  
 schepenbank van 1493 met schepen Karel Lem (SAB: RW). In 1493 voerde hij een  
 proces met Margriete Hawe, vrouw van Denijs van Hertvelde, over een huis in de  
 Cromme Ghenthof, 'bij de voorseide Heindric te wette of ghewonnen' (SAB: PR92,  
 91r). 
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 Naam Fevre, Jan de 

 Naamgenoten Een Jan de Fevere werd baljuw 'van den lande ter Sluus' in september 1487, met als  
 borgen Jan vander Wulghe en Guilbert Duhomme voor 600 lb par (SAB: BR,  
 ongenummerd en ADN: B 33, 143r). Op het briefje uit het SAB staat ook te lezen  
 dat hij huwde op 31/8/1487 en een salaris ontving van Guy de Baenst. 

 Antecedenten fs Willem (SAB: RW). 

 Huwelijk x Agnes Meersman, fa Evrard (ADN: B 4121, 63v - als het tenminste dezelfde  
 persoon betreft). 

 Nageslacht Agneta x Rijkaert Macharis (SAB: KV, 828bis, 329 - als het tenminste dezelfde  
 persoon betreft). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 91 (SAB: RW). 

 Sociaal kapitaal In 1468 stond een Jan de Fevre borg voor een schip van de Portugese koopman  
 Luis Martins (Paviot, 'Les Portugais', 83). 

 Bezit Bezat hij een erfrente van 20 s op de inkomsten van de stad Damme in 1478 (ADN:  
 B 4121, 63v) of betreft het een andere persoon? 

 Extra In het schepenjaar 1483 werd hij door de stad Brugge veroordeeld tot een boete  
 van 1 lb 16 s 12 d gr (SAB: SR83, 36v). 
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 Naam Fevre, Roeland le 

 Titel Heer van Hemsteede en Liesveld v1485 
 Heer van Temse en SteenBrugge v1493 
 Erfachtig burggraaf van Harelbeke (SAG: 400, 31, 132r) 

 Naamgenoten Een zekere Berthelemeeus le Fevre voerde diplomatieke taken uit voor Maximiliaan  
 in 1480 (ADN: B 2121, 321r) en in 1486 was deze persoon secretaris van  
 Maximiliaan (SAG: 400, 29, 105v). 

 Data ca. 1458 (RAG: RV, 34315, 87v) - 30/09/1517 (hij stierf te Middelburg, zie  
 Wellens, 'Fèvre', 261 en Geerts & Raemdonck, 'De burcht', 312). 

 Antecedenten fs Colard (?), tresorier van de hertog (x Margaretha Bladelin (die stierf op  
 4/10/1449, zie Vermeersch, 'Grafmonumenten', II, 177); Colard was de broer van  
 Margaretha die Jan III de Baenst huwde, en van Elisabeth die Joost van Varsenare  
 de oude huwde (zie dier fiche)? 
 Of: fs Mathieu x Jehanne Frescot (volgens De Herckenrode, 'Nobiliaire', I, 745).  
 Waarschijnlijk klopt dit laatste (zie SAB: SR80, 152v). 

 Huwelijk x Hedwige van Hemstede, fa Jan x Beatrijs Alkmade (26/11/1485; ze zijn getrouwd  
 in het Brugse prinsenhof; Despars, 'Cronycke', IV, 273 en Geerts & Raemdonck, 'De 
  burcht', 296), hij ontving hiervoor 8 lb 5 s gr uit de Brugse stadskas (SAB: SR85,  
 163r). Zij was de dochter van ridder Jan, heer van Hemstede en Benthuysen (De  
 Herckenrode, 'Nobiliaire', I, 745). 

 Nageslacht Hij had een dochter Florentine, gehuwd met Jozef de Baenst fa Joost, (zie diens  
 fiche). Philippotte x' Jan van Swieten, x² Jacques de Recourt; en zonen Jan x  
 Hadewijch de Corf van Boschuysen; Engelbert (proost van Maastricht); Frans;  
 Roland (De Herckenrode, 'Nobiliaire', I, 745). 

 Politieke carrière Vorst: ontvanger van het domein en de beden van Vlaanderen 79 (ADN: B 2118,  
 18r); algemeen ontvanger van Vlaanderen en Artesië 20/11/79-82, 20/6/85-96;  
 ontvanger van de beden van Vlaanderen en Artesië v85; watergraaf en moermeester  
 van Vlaanderen 95-99 en 02-04; raadgever van de hertog 85-88 (Wellens en Feys). 

 Taken-diensten Vorst: hij was commissaris voor wetsvernieuwing in Vlaanderen vanaf september  
 1487 tot februari 1488 (RAB: AW, 1478) en opnieuw te Gent in 1493 (SAG: 94,  
 788) en 1494 (SAG: 400, 31, 249v); te Ieper op 29/8/1485 en in 1491-95 (KB, M  
 103, II), in het Brugse Vrije in 1487, 1490-91 (RAB: BVR, 225, 10v; 229, 60r; 230, 
  84r) en te Brugge in 1487 (SAB: SR86, 177r), december 1490 (SR90, 71r), 1491  
 (SR91, 159v) en 1492 (SR92, 168v). 

 Sociaal kapitaal Hij begon zijn carrière als ontvanger van de Gentse Sint-Pietersabdij in Temse,  
 daarna vestigde hij zich te Brugge bij Thomas Perrot, waardoor hij de  
 Bourgondische administratie binnensloop (De Doppere, 'Chronique', 30). Hij was  
 één van de getuigen van het testament van Olivier de la Marche (Stein, 'Etude',  
 202). In 1482 waren Thomas Perrot en priester Arnoud Adornes zijn borgen voor  
 de rekenkamer (ADN: B 17742, 'Le Fevre' en B 17750, 'Adorne'). In 1484-5  
 betaalde Simon de Kieurne de borg voor zijn gevangenschap in Gent, een som die  
 deze mocht verhalen op de kapitein van Sluis, maar deze bleef uit (RAG: RV, 7512,  
 206r). In 1487 leende hij 380 lb gr bij Gregorio de Lommelini, Jan de Lobeel was  
 tussenpersoon (Doehaerd, 'Etudes', II, 25). In juni 1493 maakte hij Jan de Fevre,  
 Jean des Trompes, Christoffel Zwandin en Gillekin Daveloze machtig over zich  
 (SAB: PR92, 102v). 
 Cultureel veld Hij was proost van de Brugse gilde van de Drogenboom in 1487 (SAB: KV, 828bis, 297). 

 Leenbezit De heerlijkheden Hemstede en Liesveld (te Holland) verwierf hij door zijn  
 huwelijk (Wellens, 'Fèvre', 261). In 1472 (maar dit is, gezien zijn leeftijd, bijna  
 onmogelijk) kocht hij het burggraafschap van Harelbeke van Antoon van Halewijn 
  (Van de Putte, 'Analectes', 128). Op 23/8/1493 kocht hij de heerlijkheid  
 Steenbrugge (Geerts & Raemdonck, 'De burcht', 296). Op 13/12/1493 kocht hij de  
 heerlijkheid Temse van de Sint-Pietersabdij voor 1833 lb 6 s gr (Geerts &  
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 Raemdonck, 'De burcht', 295 ev: deze heerlijkheid werd tot een prestigieus en  
 winstgevend project uitgebouwd, met onder andere een klooster. Temse werd na  
 zijn dood aan Guillaume de Croÿ verkocht). De heerlijkheid Wissekerke kocht hij  
 in 1511 voor 3300 lb gr, die hij vijf jaar nadien aan Lieven van Pottelsberghe  
 doorverkocht (Bartier, 'Légistes', 240). Hij kocht nog meerdere heerlijkheden in de  
 jaren 1510 (zie Geerts & Raemdonck, 'De burcht', 309 ev). 

 Bezit Hij was afkomstig uit Béthune (De Doppere, 'Chronique', 30). Als algemeen  
 ontvanger van Vlaanderen kocht hij vier rentes op de inkomsten van de Brugse  
 spijker, voor in totaal 4300 lb par (ADN: B 2121, 62v-64v). Op 12/8/1480 kocht  
 hij een rente van 10 lb gr op de Brugse spijker van Maximiliaan voor 150 lb gr, die  
 hij op 7/9/1480 aan Pieter Lanchals verkocht voor dat bedrag (UG: Hs 1259, 56r- 
 59r). In 1484 kocht hij een huis aan het Gentse Gravensteen van Pieter van den  
 Noorthout voor 26 lb gr (RAG: OF, 146). In augustus 1484 bezat hij een huis aan  
 de Brugse Houtrei bij de Vlasbrug (SAB: KV, 828bis, 80). Bij zijn huwelijk in  
 1485 ontving hij van de stad Gent 10 gulden rijders (SAG: 400, 29, 40v). In juni  
 1485 kreeg hij voor de controle van de stadsrekening 100 lb par van de stad (SAB:  
 SR84, 168r). In mei 1486 betaalde hij 12000 lb van 40 gr borg op zijn officie van  
 algemeen ontvanger aan de rekenkamer (ADN: B 33, 135v). Hij ontving als  
 generaal-ontvanger een jaargeld van 324 lb van 40 gr in 1487, met een toelage van  
 480 lb par (ADN: B 4123, 124v-125r). In 1487 kreeg hij een schadevergoeding bij  
 hem berokkend door de 'differens et divisions qui furent entre mes dits seigneurs et  
 ceulx de leur pays de Flandres' in 1484-5 uit de recette générale de Flandre van 600  
 lb par (ADN: B 4123, 170v-171r). Hij leende 5 lb gr aan de stad Brugge in juni  
 1487 (SAB: SR86, 206v). Op 22/10/1489 bepaalde Maximiliaan dat hij i.p.v. zijn  
 vorig loon van nu af aan een zeventigste van de Vlaamse beden in eigen zak mocht  
 steken (ADN: B 2134, nr. 69399). Uit de staat van 1490 maken we op dat hij een  
 jaarlijks pensioen had van 648 lb par uit de Vlaamse 'recette' (ARA: Rk. 997, 16v).  
 In 1491 ontving hij 100 lb gr uit de Brugse stadskas als bepaald in de Vrede van  
 Brugge (SAB: SRdec90, 169v). In 1491 leende hij de stad Brugge 333 lb 6 s 8 d gr  
 die in oktober 1492 terugbetaald zouden worden (SAB: SR91, 40r). In maart 1493  
 ontving hij 800 lb par en 12 lb gr van Michiel van Theimseke die hij ontving van  
 de heer van Diksmuide na een vonnis voor de Grote Raad (SAB: PR92, 72v). In  
 september 1497 laat de Grote Raad aan de voogden van de kinderen van Jan van  
 Nieuwenhove fs Michiel toe dat goederen uit diens erfenis gerechtelijk verkocht  
 worden om schulden aan Roeland le Fevre, als oud-ontvanger, te betalen (De Smidt  
 & Strubbe, 'Chronologische lijsten', 314). 

 Rol in de opstand Op 20/11/1479 legde hij de eed af als ontvanger van Vlaanderen (gewone en  
 buitengewone inkomsten), waardoor hij voortaan Jan van der Scaghe (de ontvanger 
  van het kwartier Brugge-Brugse Vrije), Jacob van Duermeer (Gent) en Gillis du  
 Bois (Ieper) als algemeen ontvanger van Vlaanderen, zal vervangen (ADN: B 33,  
 49r). 'Hic quaestor erat avarissimus, nemo casum ejus dolvit. Semper recipit, sed  
 nemini solvit' (De Doppere, 'Chronique', 30). De rekenkamer van Rijsel had  
 bezwaren geuit bij zijn benoeming: 'que le dit Roland est homme bien jeune,  
 petitement nourry en fait de finances pour avoir si grand charge comme de la dite  
 recepte generale' (ADN: B 17729, 'Recette Générale de Flandres'). Ook Jan van der  
 Scaghe had zich niet laten doen; in juli 1479 benoemde Maximiliaan Roland le  
 Fevre in deze functie, maar in april 80 vroeg de Rekenkamer nog aan Jan 'de vous  
 deporter de la dite charge en delaissant au dit receveur la joissance selon et ainsi  
 que mon dit seigneur le veult' (ADN: B 17732, 'Le Scaghe'). Hij was tevens  
 kapitein van het kasteel en het park van Male, een functie die hij in januari 1481  
 afstond aan Pieter Lanchals (SAG: FLL, 1429). Na de dood van Maria wilden zijn  
 borgen, priester Arnoud Adornes en Thomas Perot, van hun borgstelling af omdat,  
 volgens hen, hun mandaat afliep wanneer de vorstin stierf (ADN: B 17750,  
 'Adorne’). In april en mei 1482 liet de Rijselse Rekenkamer weten dat ze de brieven  
 voor zijn borgstelling als ontvanger-generaal niet aanvaardde, ze vroeg naar  
 nieuwe (ADN: B 17742, 'Le Fevre'). In 1483 trad Jan van der Scaghe weer als  
 algemeen-ontvanger op het voorplan: Gent betaalde bijvoorbeeld zijn beden aan  
 Jan van der Scaghe, waar dat vroeger aan Roeland Le Fevre gebeurde (SAG: 400,  
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 28, 254r). In de Brugse stadsrekeningen trad hij het laatst als ontvanger op in  
 september 82, Jan van der Scaghe trad als ontvanger op in maart 1483 (SAB: SR82,  
 145r). In het voorjaar van 1483 sloten de Drie Leden de borgen van Roeland le  
 Fevre op omdat zijn rekeningen als ontvanger hiaten vertoonden (ADN: B 17743,  
 'Le Fevre'). Roeland werd brutaal gevangen genomen op 17/2/1484 te Brugge  
 (Wellens, 'Fèvre', 261, naar Despars, 'Cronycke', IV, 236 en bevestigd door SAB:  
 SR83, 144r). Later werd hij naar Gent gevoerd, waar hij vrijkwam na de betaling  
 van 400 lb gr borg (RAG: RV, 7512, 206r). In november 1484 eiste Willem  
 Houtmaert 55 lb gr van Roeland voor de Rekenkamer van Rijsel (ADN: B 33, 111r). 
  In maart 1485 kloeg hij Jan van der Scaghe aan i.v.m. de recette générale de  
 Flandres (ADN: B 17745, 'Flandre. Recette Générale'). Op 20/6/1485 benoemde  
 Maximiliaan hem opnieuw tot ontvanger-generaal van Vlaanderen (ADN: B 33,  
 135v). In juni 1485 behoorde hij tot de commissie die in opdracht van Maximiliaan  
 de situatie te Brugge diende te normaliseren (SAB: SR84, 168r). Op 1/8/1485  
 beloofde Maximiliaan hem alle leningen die derden op de 'recette générale' van  
 Vlaanderen hadden vóór 1482, volledig terug te betalen - Roeland was hiervoor  
 dus niet aansprakelijk (ADN: B 33, 135v). Op 16/8/1485 vroeg hij aan de nieuwe  
 muntmeester te Brugge, Pieter de Walheim, om een inventaris op te maken van de in  
 de Brugse muntkamer aanwezige munten (ADN: B 17745, 'Bruges. Monnaie'). Op  
 21/3/1486 kwam hij met Jan van der Scaghe overeen dat deze tot mei 1485 zijn  
 rekeningen zou afmaken, de 'recette' erna kwam Roeland toe (ADN: B 33, 134r). Op  
 2/2/1488 doorzochten de Bruggelingen zijn huis, maar hij was niet aanwezig  
 (Molinet, 'Chroniques', I, 589). Hij werd door Brugge in februari 1488 vogelvrij  
 verklaard voor 150 lb gr (Despars, 'Cronycke', IV, 330 en Diegerick,  
 'Correspondance', 36). Kort na de dood van Pieter Lanchals vroegen de negen  
 Brugse leden aan de stad of zij Roelands goederen wou aanslaan (RAB: FD, 184  
 (2), LVII). Hij bevond zich toen te Sluis en hij diende te Brugge zijn onschuld te  
 bewijzen, maar de regentschapsraad kreeg hem niet te pakken (Diegerick,  
 'Correspondance', 45). Kort erna nam Jan van der Scaghe zijn functie weer over (zie  
 diens fiche), althans voor de delen van het graafschap die de tweede  
 regentschapsraad controleerde. Andere gebieden leverden nog steeds inkomsten  
 voor de vorst op, die geïnd werden door Roeland le Fevre (zie bijvoorbeeld ADN:  
 B 2138, 6r). In mei 1489 bevond hij zich te Diksmuide toen de Vlamingen de stad  
 belegerden; hij betaalde er de troepen van Maximiliaan (Molinet, 'Chroniques', II,  
 134). In augustus 1490 bevond hij zich in het leger dat Brugge belegerde en vroeg  
 hij aan de kanselier in Mechelen om de troepen die voor Monfoort lagen o.l.v.  
 Albrecht van Saksen naar Brugge te sturen (ADN: B 18824, 23762). Op 6/8/1490  
 schreef de Rekenkamer dat ze tevreden is dat hij niet gevangen genomen was door  
 de Bruggelingen, 'Dieu mercy, ilz ne vous ont fait que la peur' (ADN: B 17754,  
 'Bruges. Rébellion'). Ondanks een afspraak met Jan van der Scaghe, die de recette tot 
  31/12/1489 zou voortzetten, nam hij toch al, in opdracht van Maximiliaan, vanaf de 
  vrede van Tours de 'recette générale de Flandres' waar, hetgeen hem een proces  
 kostte tegen Adolf van Kleef, omdat deze nog pensioenen te goed had van de  
 'recette' (ADN: B 17755, 'Le Scaghe' en B 17757, 'Clèves'). In juni en juli 1492  
 hielden de Duitse troepen hem vast te Damme omdat hij hun soldij niet kon betalen  
 (Wellens, 'Fèvre', 261 en De Doppere, 'Chronique', 35). In november 1492 tikte de  
 Rekenkamer hem op de vingers omdat hij uit eigen autoriteit over de invoering van  
 een tol in het Brugse Vrije wou beslissen, maar hij diende dit voorstel uiteindelijk  
 naar de Grote Raad sturen (ADN: B 17761, 'Franc de Bruges').  

 Extra In december 1484 diende hij een voor hem nadelige financiële regeling te aanvaarden 
i.v.m. 1500 lb van 40 gr die de abt van Ter Duinen hem nog moest voor een aan 
Maximiliaan toegestane bede (RAG: RV, 955, 16v). In april 1491 won hij een proces voor 
de Grote Raad tegen Maarten van Nieuwenhove nadat deze aan een aan hem opgelegde 
belasting trachtte te ontkomen (De Smidt & Strubbe, 'Chronologische lijsten', 241). In 1502 
verklaarde hij over de periode 1483-4: '[il dit] que [il] scet bien que oudit an [1483] le roy 
des romains n'estoit point bien content des gouverneurs de Flandres, neantmoins il ne leur 
faisoit nulles guerre, et lui semble que selon qu'il a retenu le commenchement de la guerre 
fut la prinse de Tenremonde' (RAG: RV, 34315, 88r). 

 Bronnen Wellens, 'Fèvre' en Feys, 'Roland'. 
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 Naam Fierins, Jan 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 78 (SAB: RW). 

 Bezit Hij leende 1 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 198r). Hij leende aan de  
 stad Brugge 360 gr 360 gr in oktober en 960 gr in december 1490, als bewoner van  
 het Sint-Niklaaszestendeel (Blockmans, 'De belastingsbetalers', 238). 
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 Naam Floreys, Adriaen 

 Naamgenoten Jacob Floreys (die in 1489 aan de pest stierf te Brugge) had een altaartriptiek die  
 geschilderd was door Memling (De Vos, 'Hans Memling', 80-83). 

 Data ?-18/12/1490 (Despars, 'Cronycke', IV, 492). 

 Beroep Zoutverkoper (Despars, 'Cronycke', IV, 360). 

 Bezit Hij huurde een 'thenden lote' in Brugge in 1476 en een kruideniersstalletje in 1477 
  (SAB: SR76, 8r; 77, 8v). Hij schonk 2 lb gr aan de stad Brugge in 1477 om de vele  
 oorlogskosten te dekken (SAB: SR76, 34r). Hij diende aan de stad een erfelijke  
 rente op een goed aan de westzijde van de Vrijdagmarkt uit te betalen in 1478  
 (SAB: SR78, 2r/8v). Hij leende 3 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner  

van het Sint-Donaaszestendeel; ze werden nog hetzelfde jaar terugbetaald (SAB: SR80, 
191v). 

 Rol in de opstand Samen met Jan Maroot haalde hij eind februari 1488 Joris Ghyselin, Vichtor  
 Hughens, Pieter Daris en Jan van der Brugghe uit de gevangenis om ze openbaar te  
 ondervragen (Despars, 'Cronycke', IV, 360). Na zijn verbanning in april 1490  
 stelde hij zich ten dienste van Filips van Kleef in Sluis. In augustus werd de ban  
 heroepen en stelde hij zich aan het hoofd van de Brugse troepen (Despars,  
 'Cronycke', IV, 467). Hij behoorde tot de oorlogsgezinde strekking die in  
 november 1490 besloot de vrede van Damme tegen te werken; hij werd daarop  
 opgesloten door de nieuwe leiders (Despars, 'Cronycke', IV, 486). Hij werd buiten  
 de Vrede van Damme gesloten en kort erop terechtgesteld op 18/12/1490 (Despars,  
 'Cronycke', IV, 492 en ARA: Rk. 13782, 16v). 

 Verbanning 6/4/1490 door Brugge op aanstichten van kapitein Lodewijk van Gruuthuze voor  
 vijftig jaar uit Vlaanderen (Despars, 'Cronycke', IV, 452). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1146

 Naam Follengier, Jacob 

 Politieke carrière Brugge: schepen 93; raadslid jan90; gecommitteerde 92 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: op 17/1/1490 reisde hij naar Sluis om er, in opdracht van de stad, met  
 Filips van Kleef te onderhandelen over de vrije doorgang van de handel (SAB:  
 SR89, 130v). In het schepenjaar 1492 inde hij de Brugse wijnassize (SAB: SR92, 22r). 

 Beroep Makelaar (SAB: RW: hij was vinder van dat ambacht in februari 1488 en 1491). 

 Bezit In september 1490 leende hij 50 lb gr aan de stad Brugge (SAB: SR90, 22v). 

 Extra In het schepenjaar van februari 1488 diende hij een boete van 3 lb 6 s 8 d gr aan de  
 stad te betalen (SAB: SRfeb88, 28v). 
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 Naam Formelis, Jan van 

 Titel Ridder 
 Heer van Formelis en van Oostkerke 

 Data ?-vóór juli 1491 (RAG: RV, 7513, 115v). 

 Antecedenten fs Simon (zie databank opstand en Boone, 'Formelis'). 

 Huwelijk x Gertrude van Oostkerke (databank opstand). 

 Nageslacht Hij had een bastaardzoon die in 1486 stierf  (SAG: 400, 29, 152r) en een  
 bastaardzoon Griffioen die in 1493 uit Gent verbannen werd (SAG: 212, 1, 107r).  
 Hij had nog een zoon Inghelbrecht  (RAG: RV, 7513, 115v) en twee zonen Jan en  
 Willem die een rente van 25 lb losrente per jaar en lenen te Aalst gewisseld hebben  
 na de dood van hun vader en hierover procedeerden tegen Antoine de Fretin in  
 1491 (RAG: RV, 7513, 115v). 

 Politieke carrière Vorst: baljuw van de Oudburg 6/3/79-22/6/81 (ARA: Rk. 14159, 53r/59v);  
 raadgever en kamerheer van de hertog 86-87 (ADN: B 4123, 119r). 

 Taken-diensten -Vorst: hij was commissaris van de wetsvernieuwing te Gent in juli 1485 en hij  
 controleerde in dat jaar de stadsrekening (SAG: 400, 29, 130r/v); hij was ook  
 wetscommissaris in 1486 (168r). Hij was kapitein van het kasteel van Rupelmonde  
 in 1487 (ADN: B 4123, 119r). 
 -Gent: in de periode tussen maart en mei 1486 reisde hij voor Gent naar Keulen om  
 er samen met Jan Beys bij Maximiliaan te onderhandelen over de Gentse graanstapel 
  (SAG: 400, 29, 78v). 

 Sociaal kapitaal In september 1485 controleerde hij in naam van Filips van Kleef de Gentse  
 rekeningen (SAG: 400, 28, 454r). 

 Leenbezit De erfgenamen van Simon van Formelis bezaten in 1475 het leen 'Le Bocquet' in  
 Tourcoing met een jaaropbrengst van 24 lb. (Cools, 'Met raad', 165). Jan van  
 Formelis fs Simon ontving het leen 'Oostkerke' als bruidschat (zie oa RAG: FB, 529-30). 

 Bezit In mei 1479 beloofde hij jaarlijks 500 lb par te pachten op zijn officie van baljuw  
 van de Oudburg (ADN: B 33, 42v). In januari 1481 leende hij 200 lb van 40 gr aan  
 Maximiliaan (ARA: Rk. 14160, 14v), voor de uitoefening van zijn functie van  
 baljuw van Oudburg (ADN: B 17729, 'Recette de Flandres, Quartier de Gand.  
 Affermage des offices'). 

 Rol in de opstand In januari 1482 vroeg de rekenkamer hem dringend zijn rekeningen van baljuw in  
 te brengen (ADN: B 33, 75r). 

 Verbanning 8/6/1481, voor vijftig jaar uit Vlaanderen, omdat hij, tegen de privileges van  
 Vlaanderen en Gent in, zelf een plaatsvervanger had gekozen voor zijn baljuwschap 
  (SAG: 212, 1, 52v). In 1481 betaalde hij aan Gent 12 lb gr omdat hij gratie van ban 
  had gekregen (DAG: 400, 27, 282r). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1148

 Naam Formelis, Willem van 

 Naamgenoten In de stadsrekeningen wordt er een Willem van Formelis onthoofd op 15/6/91  
 (SAG: 400, 30, 353r). 

 Data ?-01/09/1486 (Gachard, 'Inventaire', II, 387). 

 Antecedenten fs Jan (RAG: RV, 7513, 115v). 

 Politieke carrière -Vorst: baljuw van de Oudburg 17/8/85-1/9/87 (ARA: Rk., 14160). 
 -Gent: herekiezer 86 (bestand Gent). 

 Leenbezit Hij wisselde na de dood van zijn vader een rente van 25 lb losrente per jaar voor  
 lenen te Aalst met zijn broer Jan. Samen met zijn broer procedeerde hij hierover  
 tegen Antoine de Fretin in 1491 (RAG: RV, 7513, 115v). 

 Bezit Hij betaalde 600 lb par borg voor zijn baljuwschap van de Oudburg in augustus  
 1485 (ADN: B 33, 123r). 

 Rol in de opstand Op 17/8/1485 legde hij de eed van baljuw van de Oudburg af te Rijsel (ADN: B  
 33, 123r). 

 Confiscatie 1488-9: 96 gr voor pacht in Aspelaar; 240 gr voor pacht in Ruiselede (Hancké,  
 'Conflict', II, 68). 

 Extra In september 1485 verplichtte de Raad van Vlaanderen hem Luc Haghelin vrij te  
 laten omdat Willem niet bevoegd was om hem gevangen te nemen (RAG: RV, 7512,  
 228v). Zijn vrouw oefende de baljuwsfunctie uit in de periode na zijn overlijden en 
  tot de opvolging door Frans van Coppenhole in 1487 (Gachard, 'Inventaire', II, 387). 
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 Naam Forret, Cornelis 

 Politieke carrière Brugge: hoofdman sint-jakobs 89 (SAB: RW). 
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 Naam Frans, Hendrik 

 Taken-diensten Brugge: hij vertegenwoordigde de stad bij onderhandelingen over de vrede van  
 Damme in november 1490 (Despars, 'Cronycke', IV, 481). 

 Beroep Hostelier en makelaar (Despars, 'Cronycke', IV, 481). 

 Rol in de opstand In augustus 1490 maakte hij deel uit van de nieuwe 'gouvernemente' van Brugge  
 (Despars, 'Cronycke', IV, 463). 
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 Naam Frans, Joost 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 93 (SAB: RW). 
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 Naam Fretin, Jean de 

 Politieke carrière vorst: baljuw van Menen 9/3/81-23/4/84, 31/8/85-31/2/88 en 1/1/90-15/7/95  
 (ARA: Rk., 14268). 

 Extra Als baljuw van Menen werd hij vervangen door David Blondeel in 1484 en door  
 Jan Colin in 1488 (Gachard, 'Inventaire', II, 398-9). 
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 Naam Galeyden, Jan van der 

 Politieke carrière Gent: gedele 73, 82; keure 77, 84 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: in maart 1478 reisde hij naar Brugge om over de 'provisie van de lande' te  
 onderhandelen (SAG: 400, 26, 90r). In mei 1478 reisde hij naar Oudenaarde om  
 Maximiliaan te verzoeken Gent aan te doen (92r) en in juni naar Rijsel om met hem  
 te onderhandelen over een banneling (95r). 

 Bezit Hij betaalde 12 gr belasting in 1492-4 (Hancké, 'Conflict', II, 69). 
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 Naam Galtere, Jan van 

 Data ?-18/12/1490 (Despars, 'Cronycke', IV, 492). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid feb88 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: op 8/8/1490 reisde hij naar Gent om de te volgen strategie in de nieuwe  
 oorlog tegen Maximiliaan te bepalen (SAB: SR89, 145v). 

 Beroep Zadelmaker (Despars, 'Cronycke', IV, 486). 

 Rol in de opstand Hij behoorde tot de oorlogsgezinde strekking die in november 1490 de oorlog  
 tegen Maximiliaan wou verderzetten (Despars, 'Cronycke', IV, 486). Hij werd  
 buiten de vrede van Damme gesloten en kort erna onthoofd (Despars, 'Cronycke', 492). 
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 Naam Galyot, Jacques 

 Titel Heer van Chanteraine 

 Politieke carrière Vorst: raadgever en kamerheer van de hertog in 79 (ADN: B 2119, nr. 68477);  
 baljuw van de Vier Ambachten in 81 (ADN: B 2124, 250v). 

 Taken-diensten Vorst: vanaf juli 1477 verdedigde hij samen met Filips van Kleef Valenciennes  
 tegen de Fransen (Molinet, 'Chroniques', I, 218). In het najaar van 1477 verdedigde  
 hij Saint-Omer en Douai tegen de Fransen (ARA: GR, 796, 210v). In 1480 was hij  
 in de oorlog te Gelder actief (Molinet, 'Chroniques', I, 320). In 1485 nam hij deel  
 aan de verovering van Vlaanderen in opdracht van Maximiliaan (Molinet,  
 'Chroniques', I, 451). Hij was gouverneur van de commanderijen van Vlaanderen in  
 die jaren (ADN: B 2119, nr. 68477). 

 Sociaal kapitaal Jan van Valkenare was diens procureur (ADN: B 2119, nr. 68476 en 2122, nr.  
 68658/9). 

 Cultureel veld Hij was lid van de orde van Sint-Jan van Jeruzalem (ADN: B 2119, nr. 68477). 

 Bezit Op 29/9/1477 had Maximiliaan hem voor zijn militaire hulp beloond met  
 aangespoelde Engelse goederen op de Vlaamse kust, hetgeen echter door de Grote  
 Raad ongedaan werd gemaakt omdat dit tegen een handelsverdrag met Engeland  
 inging (ARA: GR, 796, 210v). In november 1477 nam Maximiliaan hem, voor 24 s  
 daags, op in zijn hofhouding (Gachard, 'Analectes', 5, 117). Vanaf 1/3/1478  
 ontving hij van de aartshertog een jaargeld van 1000 francs van 32 gr (ADN: B  
 2118, 96v; 2124, 70v). In mei 1480 ontving hij een gift van 1200 lb van 40 gr  
 (ADN: B 2124, 250v). In mei 1481 ontving hij een gift van 232 lb 10 s van 40 gr  
 voor oa militaire diensten (ADN: B 2124, 208r). In 1482 ontving hij 1600 lb van  
 40 gr als jaargeld (ADN: B 2127, 76r) met daarbovenop in juli nog een half  
 jaarloon als gift (222r). 
 Rol in de opstand Hjij was kapitein van Sluis in de aanvang van 1488, toen die stad nog in handen  
 van Filips van Kleef was (Molinet, 'Chroniques', I, 607). Toen Filips van Kleef  
 Brussel binnentrok in september 88, bevond hij zich te Leuven om hem van militair  
 weerwoord te dienen. Maar, ondanks zijn gekende trouw aan Maximiliaan, koos hij  
 in oktober 1488 toch de zijde van Filips van Kleef (Molinet, 'Chroniques', II, 72).  
 Hij was kapitein van Brugge op 28/11/1490 na de gevangenschap van Joris  
 Pikavet (Despars, 'Cronycke', IV, 485). Hij lijkt de functie ook na de  
 machtsovername van Engelbert van Nassau uit te oefenen - in dat geval had hij dus  
 gratie bekomen (Despars, 'Cronycke', IV, 496). 
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 Naam Gheerolf, Jacob 

 Data ?-20/04/1495 (hij overleed zijn functie als schepen; SAB: RW; hij werd begravan  
 in de OLV-kerk, Vermeersch, 'Grafmonumenten', III, 407). 

 Antecedenten fs Pieter (RAB: BB, 64, 138v). 

 Huwelijk x' Jacquemijne Torremans, fa Jacob (SAB: PR85, 50r); x² Lijsbette Breydel (in  
 1484), fa Cornelis (SAB: PR92, 80v; Gailliard, 'Bruges', III, 18 en Vermeersch,  
 'Grafmonumenten', III, 407). 

 Nageslacht Zijn zoon Jacob leende 2 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 200r) en stond 
  borg voor Cornelis Metteneye in 1490 wanneer deze schout werd (ADN: B 33, 168v). 

 Politieke carrière Brugge: schepen jan90, 92, 94; raadslid 74, 82, 95; gecommitteerde dec90; deken  
 der makelaars 79, 83, 89, 91 (SAB: RW). 

 Taken-diensten -Vorst: hij was ontvanger van de sergenterie van Brugge (in pacht) in 1495-98  
 (databank domeinbeheer). 
 -Brugge: hij was ontvanger van den 'kelchiede van der Ghendpoorte ende Sinte  
 Kathelinepoorte' in de periode van maart 1475 tot maart 1478 (SAB: SR78, 27r).  
 Hij reisde in januari 1490 naar Antwerpen om de buitenlandse kooplieden ervan te  
 overtuigen naar Brugge terug te keren (SAB: SR89, 130v). In de laatste vier  
 maanden van 1490 ontving hij de Brugse wijnassize (SAB: SR90, 21v). 

 Beroep 'Hostelier' (Blockmans, 'De belastingsbetalers', 239 en SAB: RW: hij was vinder  
 van dat ambacht in 1472 en in december 1490). 

 Sociaal kapitaal In 1473 of 1474 was hij samen met Ambrosius Huussin voogd van de kinderen van  
 Jan van Boonem (ARA: Rk. 13787, 4r). Jan Metteneye 'wullecoopere', Jan  
 Metteneye 'vrylaet', Guillebert Dhomme, Jacob Gheerolfs en Cornelis Metteneye  
 waren borg over wisselaar Colard de May die de stad een boete moest van 289 lb 12 
  s gr in 1481-2 (SAB: SR81, 40r). Pauwels Lanezuene en Jacob de Voogt, nadien  
 Jan Metteneye fs Jacob, waren voogden over zijn kinderen bij zijn eerste vrouw  
 (SAB: SV, 184v en PR85, 50r). In juli 1485 was hij samen met Jan van  
 Nieuwenhove voogd van de kinderen van Pieter Lanchals toen diens eerste vrouw  
 stierf (UBG: Hs 1259, 81r). In juni 1487 waren dat Jan Metteneye en zijn zoon  
 Jacob Gheerolf (SAB: KV, 828bis, 251). In juli 1490 was hij samen met Jan van  
 Nieuwenhove voogd van de kinderen uit het eerste huwelijk van Pieter Lanchals  
 (RAG: SL, 79, '1490'). In september 1492 trad hij samen met Jacob de Donckere op  
 als voogd van Pierkin Lanchals (SAB: PR92, 7v) en met Martin Reyngoot als  
 voogd van Jan Corsac x Margriete Bonin (PR92, 12r). In 1495 was hij samen met  
 Maarten van Nieuwenhove voogd van de zoon van Pieter Lanchals (SAG: FLL,  
 1444). 

 Leenbezit Van zijn vader erfde hij het leen 'Rooswale' van 12 gemeten in Uutkerke (RAB: BB,  
 64, 138v). In 1481 kocht hij een losrente van 5 lb gr op enkele huizen dicht bij de  
 Kruispoort van Mathijs van den Bogaert (ARA: Rk. 13710, 18r-v). In 1486  
 verkocht hij een leen in Cadzand (in de 'Moerkerschen poldre') voor 50 lb gr aan  
 Willem Houtmarct (ARA: Rk. 13710, 129r en RAB: BB, 64, 76r). In 1492 of 1493  
 verkocht hij het leen 'Roeswale' in Uutkerke aan Joost van Doorle voor 18 lb gr  
 (ARA: Rk. 13710, 171v/17409, 3r). 

 Bezit Hij leende 5 lb gr aan de stad Brugge in 1477 (SAB: SR76, 30r). Hij bezat een  
 erfente op 'Sint-Maertensplaetse' van 16 s 8 d per jaar op de inkomsten van de stad  
 (SAB: SR76, 36r). In de lening van juni 1478 droeg hij 5 lb gr bij aan de Brugse  
 stadskas (SAB: SR80, 49v). Hij leende 3 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als  
 bewoner van het Caermerszestendeel (SAB: SR80, 206r). In mei 1485 kocht de stad  
 Brugge bij hem een vat salpeterzuur voor 24 lb 11 s 6 d (SAB: SR84, 155r). In  
 februari 1484 schonk Jacob de Voogt hem het huis aan de Beurs, naast de  
 Venetiaanse loge, en twee kleinere huisjes in de Grauwwerkersstraat (SAB: KV,  
 828bis, 27). In september 1485 ontving hij een rente op een huis in de Rechte  
 Strate (SAB: PR85, 22v). Hij leende 2 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86,  
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 199v). Hij leende 1920 gr in mei en 2400 gr in juli 1488 (met zoon Jacob)  aan de  
 stad Brugge en 2000 gr in december 1490, als bewoner van het Karmerszestendeel  
 (Blockmans, 'De belastingsbetalers', 239). In juli 1490 werd na tussenkomst van  
 arbiters besloten dat hij en Jacob Gheerolf, als voogd, de goederen van Pieter  
 Lanchals zouden beheren, mits een eenmalige betaling van 400 lb gr, enkele  
 goederen (waaronder een kamer van 400 kronen) en een jaarlijkse lijfrente van 40 lb 
  gr (RAG: SL, 79, '1490'). In het schepenjaar van december 1490 kreeg hij 10 lb gr  
 terug van destijds geleend geld aan de stad (SAB: SRdec90, 165r). 

 Extra In december 1487 veroordeelde het Brugse stadsbestuur hem tot een submissie van  
 25 lb gr omdat hij laken verkocht had tegen de privileges in (SAB: CSK87, 69v).  
 Hij overleed in functie in 1494 (SAB: RW). 
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 Naam Gheinste, Steven van der 

 Naamgenoten Een Steven van der Gheinste overleed in maart 1489; deze had een rente van 6 lb gr  
 op het graafschap Vlaanderen, gekocht in juni 88 - hij liet ook een som geld na aan  
 zijn kinderen (SAB: WRSD, 5, 171r). 

 Antecedenten fs Steven, wiens dochter Antonine Jan van de Velde huwde (Gailliard, 'Bruges', III,  
 374). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid april77, feb88, 89 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: in juli 1490 reisde hij naar Sluis om Filips van Kleef ervan te overtuigen  
 het Zwin weer open te stellen (SAB: SR89, 145v). In 1492 inde hij de lening uit  
 het OLV-zestendeel (SAB: SR92, 34r). 

 Beroep 'Cannecooopere' (SAB: SR81, 39r). 

 Sociaal kapitaal Hij was samen met Antonis Spillaert voogd over de kinderen van Robrecht de  
 Brune (SAB: PR85, 28v). In juni 1493 was hij samen met Pieter Masin voogd van  
 de kinderen van Jan Wils (SAB: PR92, 95r). 

 Leenbezit Hij had een leengoed te Zwevegem in november 1486 (SAB: FV, 48). 

 Bezit Hij pachtte de 'nieuwe bruchschen poldere met vichtich ghemeten lands' van de  
 stad Brugge in 1477-85 voor 7 lb 10 s gr en een groot schor liggende aan het Zwin  
 in 1478-89 (SAB: SR77, 16v; 78, 26r etc.). Hij diende aan de stad een erfelijke  
 rente op een goed 'an Sint-Janskerke' uit te betalen in 1478 (SAB: SR78, 2r). In de  
 lening van juni 1478 droeg hij 5 lb gr bij aan de Brugse stadskas (SAB: SR80,  
 48v). Op 1/7/1478 eisten en verkregen Alard Deladesoubz en Steven van den  
 Gheinste dat Jan de De Keyt 2 lb 14 s zou betalen voor een maaltijd die hij als  
 burgemeester georganiseerd had (SAB: MC78, 10v). In 1478-9 huurde hij een  
 'thenden lote' in de stad en in 1482 een stalletje van de meerseniers (SAB: SR78,  
 14v/21v; SR82, 19r etc.). Hij leende 8 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als  
 bewoner van het OLV-zestendeel (SAB: SR80, 193v). In april 1484 ontving hij  
 rechten op goederen van Simon van Coorden en diens vrouw (SAB: KV, 828bis,  
 52). In september 1484 ontving hij 2 lb gr van Jan Heyman voor een  
 handelstransactie (SAB: KV, 828bis, 95). In 1486-88 huurde hij een boog aan de  
 Hallen (SAB: SR86, 15r etc.). Hij leende 3 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB:  
 SR86, 190r). Hij leende 800 gr in december 1490 aan de stad Brugge, als bewoner  
 van het OLV-zestendeel (Blockmans, 'De belastingsbetalers', 240). Maar een  
 weduwe van Steven van der Gheinste leende 1440 gr in mei en 2640 gr in juli 1488 
  aan de stad Brugge en 1000 gr in december 1490, als bewoner van het Sint- 
 Donaaszestendeel (Blockmans, 'De belastingsbetalers', 240). 

 Extra In 1479 diende hij 3 s 4 d gr te betalen aan de stad Brugge voor een veroordeling  
 door de Brugse schepenbank (SAB: SR79, 39v). 
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 Naam Ghelder, Willem de 

 Data ?-1478/9 (SAB: SR79, 5v). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid april77 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: Geraard de Groote, Willem de Gelder, Casin Pierins en Adriaan Kaervoet  
 werden in juli 1477 naar Sluis gezonden 'omme te remedyerne ende te helpen of  
 legghen zekere ghescillen uutstaende tusschen eenighe persoonen van der  
 voorseide stede van der Sluus' (SAB: SR76, 137r). 

 Bezit Hij leende 20 lb aan de stad in 1477 (SAB: SR76, 28v). Hij diende aan de stad een  
 erfelijke rente op een goed 'up Steenhauwersdijc' uit te betalen in 1478 (SAB:  
 SR78, 6r). In de lening van juni 1478 droeg hij 10 lb gr bij aan de Brugse stadskas  
 (SAB: SR80, 48v). Hij leende 6 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner  

van het Sint-Donaaszestendeel; ze werden nog hetzelfde jaar terugbetaald (SAB: SR80, 
191r).  
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 Naam Ghier, Klaas de 

 Politieke carrière Gent: gedele 58, 62, 68, 76, 80, 92, 94; keure 64; ontvanger 93 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: bij de verplichte lening van 1492 was hij ontvanger van opperkoninkstavel  
 Justaes de Pic (Hancké, 'Conflict', II, 70). 

 Bezit Hij woonde op de Gentse Oudburg (Hancké, 'Conflict', II, 70). 

 Rol in de opstand Hij diende in 1477 6 lb pensioenen terug te betalen; hij betaalde bovendien 600 gr 
  voor Daneel Pehaert (Hancké, 'Conflict', II, 69). 
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 Naam Ghiselin, Gillis 

 Titel Heer van Hulhove en Boesbeke v1488 (Cools, 'Met raad', 169). 

 Data ?-1514 (Cools, 'Met raad', 169). 

 Antecedenten fs Gillis x Adrienne de Hingettes (Cools, 'Met raad', 169). 

 Huwelijk x Agnes Gommer, fa Jacob (Cools, 'Met raad', 169). 

 Politieke carrière -Ieper: raad 81, 82; schepen 83 (KB: M 103, II). 
 -Vorst: baljuw van Ieper 16/7/79-9/2/81 (ARA: Rk., 14550). 

 Taken-diensten Ieper: in april 1483 behoorde hij tot de commissie die in naam van de Drie Leden  
 van Vlaanderen de rekeningen van Thibaut Barradot controleerde (ADN: B 33,  

 Leenbezit Zijn echtgenote bezat verschillende lenen in het Rijselse die jaarlijks 289 lb  
 opbrengen (Cools, 'Met raad', 169). 

 Rol in de opstand Hij behoorde tot de onderzoekscommissie die in oktober 1478 de  
 verantwoordelijken van de opstand van Ieper van 1477 diende te berechten  

(Justice, 'La répression', 46). Hij was onderhandelaar bij het verdrag van Atrecht (Cauchies, 
'Maximilien', 161). 
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 Naam Ghys, Jan 

 Politieke carrière Vorst: baljuw van Lombardzijde 14/8/80-15/1/81 (ARA: Rk., 14258), van  
 Nieuwpoort 5/11/81-24/7/82 en 19/9/85-29/8/88 (dat laatste ipv Jan van  
 Cruyninghen, zie ADN: B 4123, 82v). 

 Taken-diensten Vorst: hij was ontvanger van de tol (1477-8), de taks op het hoppenbier (1477-8),  
 op de haring (1480-1), van de renten (1472-90) en van de spelen (1471-4, 86-9) te  
 Nieuwpoort (databank domeinbeheer). 

 Bezit Het kostte hem 120 lb par om zijn post als baljuw van Lombardzijde op te nemen  
 (ADN: B 2121, 58v). Hij betaalde 40 lb gr borg voor zijn officie te Veurne in  
 augustus 1485 (ADN: B 33, 129v). 

 Rol in de opstand Op 19/9/1485 benoemde Maximiliaan hem tot baljuw van Nieuwpoort (ADN: B  
 33, 129v). 

 Extra Hij werd in 1482 als baljuw vervangen door Jan Robault en in 1488 door Willem  
 van Grijspere (Gachard, 'Inventaire', II, 401). 
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 Naam Ghys, Zegher 

 Politieke carrière Gent: gedele 91 (bestand Gent) 

 Beroep Fruitenier (Hancké, 'Conflict', II, 70). 

 Bezit Hij woonde op de Gentse Korenmarkt (Hancké, 'Conflict', II, 70). 
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 Naam Ghyselin, Jan 

 Naamgenoten Een Jan Ghyselin was Brugs deken der smeden in 1478; een ander was vinder der  
 makelaars in april77 (SAB: RW). 
 Een Jan Ghiselin was 31 jaar oud in november 1485 (SAB: PR85, 59v), deze was  
 bewaker van de Brugse gevangenis in 1503 (RAG: RV, 34315, 103r). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid dec90; hoofdman sint-donaas 91 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: een Jan Ghiselin pachtte samen met Gheleyn Schenijn en Simon  
 Christiaens de tol aan de kraan in het schepenjaar van februari 1488 (SAB: SRfeb88, 130r).  

 Sociaal kapitaal Hij was samen met Adriaan Drabbe voogd over de kinderen van Klaas van Delft in  
 november 1492 (SAB: PR92, 27v). 

 Leenbezit Jan Ghyselin fs Joris kocht in 1483 of in 1484 de 'Vaghevierescult', zijnde een rente 
  van 15 lb par op de vorstelijke ontvangsten van Sijsele in van Jan Ghyselin fs Jan  
 (ARA: Rk. 17397, 2r). 

 Bezit Hij leende 1 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 206r); Jan Ghyselin fs  
 meester Joris leende eveneens 1 lb gr aan de stad (207r). 

 Rol in de opstand Als hoofdman in 1491 verplaatste hij zich met een lijfwacht door de stad (SAB:  
 SR91, 178v). 

 Confiscatie 1489: 1440 paymenten van Gentse lijfrenten (SAG: 20, 4, 58r). 
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 Naam Ghyselin, Joris 

 Titel Ridder v1479  
 Heer van Bolle (KB, M 103, II en Despars, 'Cronycke', IV, 237). 
 Heer van Boesbeke en Huulhove v1476 (Cools, 'Met raad', 169). 

 Data ?-29/02/1488 (Despars, 'Cronycke', IV, 367). 

 Antecedenten fs Gillis x Adrienne de Hingettes, met zes kinderen waaronder Joris en Gillis  
 (Cools, 'Met raad', 169). 

 Politieke carrière -Vorst: baljuw van Male 64-67, van Sijsele 69-82 (ADN: B 17743, 'Flandre.  
 Renenghes') en 12/9/85-1/9/86; kamerheer van de hertog in 79-81 (ADN: B 2118,  
 281r). 
 -Brugge: raadslid 71, juni85, 87 (SAB: RW). 

 Taken-diensten -Vorst: hiuj was commissaris voor de wetsvernieuwing te Ieper op 8/2/1487 (KB,  
 M 103, II). Hij was ontvanger van de Warande te Sijsele (in pacht) in 1478-81  
 (databank domeinbeheer). Hij voerde troepen aan in het Brugse Vrije in 1486-7  
 (RAB: BVR, 224, 143v). 
 -Brugge: hij werd in april (?) 1477 door de stad verkozen als maarschalk van een  
 Brugs contingent troepen dat tegen de Fransen zou optrekken (SAB: SR76, 146v).  
 Ook in 1478 vervulde hij militaire diensten voor de stad (SAB: SR77, 160v). In  
 opdracht van de stad begeleidde hij Margaretha van York naar Calais in juni 1480  
 (SAB: SR79, 78v). Op 1/7/1485 reisde hij samen met Roeland le Fevre naar Sluis  
 om er de troepen van Maximiliaan weg te sturen, erna trok hij naar Brussel om  
 Maximiliaans verlangens te aanhoren (SAB: SR85, 121r). 

 Leenbezit De lenen Boesbeke en andere in het Rijselse kwamen hem toe na de dood van zijn  
 vader in 1476 en brachten jaarlijks 289 lb op (Cools, 'Met raad', 169). Joris  
 Ghiselin fs Jan verkocht zijn zoon Jan in 1483 een leen te Sijseele voor 20 lb gr  
 (ARA: Rk. 13710, 65r). 

 Bezit Joris Ghijselin fs Daneel huurde een stalletje van de saaistallen in Brugge in 1477- 
 83 (SAB: SR77, 8v; SR82, 18r). In september 1479 ontving hij een gift en een  
 harnas van de hertog: in totaal 24 lb van 40 gr (ADN: B 2118, 281r). In juni 1481  
 ontving hij een gift van 30 lb van 40 gr (ADN: B 2124, 210v). In 1482 kocht hij  
 een rente van 5 lb par voor 8 lb gr van Jan Metteneye (ARA: Rk. 13710, 56v). In  
 februari 1487 ontving hij 4 lb 7 s gr uit de Brugse stadskas om een kostuum voor  
 Maximiliaans nar te laten vervaardigen (SAB: SR86, 159r). In 1492 ontving hij van 
  Maximiliaan 9 lb 17 s 6 d van 40 gr achterstallig loon voor de periode 1485-86  
 (ADN: B 2142, 3²v). 
 Rol in de opstand Hij werd ridder gekroond voor de slag te Guinegatte (Arickx, 'Vele', 24). Hij werd  
 door de Brugse opstandelingen gevangen genomen op 5/2/1488. Hij probeerde te  
 ontsnappen als een broeder, maar men had hem herkend aan 'zijn uytstekende  
 leelick ansichte'. Hij stond ook als 'le bave de Lanchals' bekend, omdat Pieter  
 Lanchals op verschillende diners met hem de zot hield (Despars, 'Cronycke', IV,  
 331 en Molinet, 'Chroniques', I, 592). 

 Verbanning 28/2/1484: als 'verraders slands' werd hij uit Brugge verbannen (Despars,  
 'Cronycke', IV, 237). 

 Extra Als baljuw werd hij in 1488 vervangen door Jan van den Houte (Gachard,  
 'Inventaire', II, 411). 
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 Naam Ghyselins, Mathijs 

 Politieke carrière Gent: gedele 82 (bestand Gent). 

 Sociaal kapitaal Hij betaalde een boete van Jan van Waes in 1480 (SAG: 400, 27, 143r). 

 Leenbezit In 1468 bezat hij (of een naamgenoot) 24 lb par rente op een leengoed te Vladslo  
 van Margriete van der Beerst x Jan Alaerts (RAB: BB, 64, 187v). 

 Bezit Bij de verplichte lening van 1492 betaalde hij 480 gr belasting die later werden  
 terugbetaald (Hancké, 'Conflict', II, 71). 
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 Naam Ghyselins, Pieter 

 Naamgenoten Was hij verwant aan Lieven Ghyselins? Deze werd op 29/7/1485 voor vijftig jaar  
 uit het graafschap Vlaanderen verbannen omdat hij het in de revolte van juli 1485  
 tegen Maximiliaan opgenomen had (SAG: 212, 1, 79r). Hij werd later secretaris in  
 de schepenbank van gedele van november 1487 (Hancké, 'Conflict', II, 70). 
 Een Pieter Ghiselins werd op 11/10/1491 samen met Pieter van den Hauwaert door 
  Gent verbannen omdat ze, ondanks een dagvaarding, zich niet naar de schepenbank 
  begeven hadden 25/6/1491, voor vijftig jaar uit Vlaanderen samen met talrijke  
 kompanen, 'omme dat zij niet achtende de voorgheboden […] daerbij expresselic  
 gheseit was dat alle deghene absenteerde hemlieden in justicien voughen zouden',  
 daarna waren ze gedagvaard en doken ze nog niet op (SAG: 212, 1, 103r). 

 Antecedenten fs Urbaen (bestand Gent). Hij had een broer Jan (SAG: 400, 30, 58r). 

 Huwelijk x Margriete de Brauwere (SAG: 400, 30, 180r). 

 Politieke carrière Gent: gedele 84; keure 89; knaap van de neringen 87 (SAG: 400, 29, 280r);  
 overdeken der neringen november87-88 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: hij nam deel aan de verovering van het Gentse kwartier in december 1487  
 (SAG: 20, 6, 144v). Hij onderhandelde te Brugge met de andere twee Leden van  
 Vlaanderen in de periode van 8 tot 24/2/1488 (SAG: 400, 29, 395r). In februari  
 1488 vernieuwde hij, in opdracht van Gent, de Brugse wet (SAB: SRfeb88, 142v).  
 In februari 1489 maakte hij deel uit van de Vlaamse delegatie die te Doornik met  
 Philippe de Crèvecoeur onderhandelde (SAG: 20, 7, 141r). Hij was onderhandelaar 
  bij de vrede van Montilz-lèz-Tours (SAG: 20, 7, 281r). In februari 1490  
 onderhandelde hij te Brugge met Engelbert van Nassau over de devaluatie van de  
 munt (SAG: 30, 254r). Eind februari en begin maart 1490 trok hij naar  
 respectievelijk Antwerpen en Mechelen bij de hertog van Saksen om te  
 onderhandelen over de positie van Filips van Kleef (258v). In maart trok hij naar  
 Sluis om er met Filips van Kleef zelf te onderhandelen (260r). Van 1 tot 5 juni 1490  
 onderhandelde hij met Engelbert van Nassau te Brugge (265v). In 1490  
 controleerde hij de rekening van de Gentse stadswerken (360v). 

 Bezit Hij woonde op de Gentse varkensmarkt (Hancké, 'Conflict', II, 71). Op 29/4/1489  
 maakt de stad hem 16 s gr over die hij te goed had van een erfenis (SAG: 400, 30,  
 58r). Volgens het 'conestable bouc' van 1492-4 betaalde hij in totaal 540 gr  
 belasting (Hancké, 'Conflict', II, 71). 

 Rol in de opstand Hij werd overdeken der neringen bij de revolte van november 1487 (SAG: 400, 29,  
 353r), de overdeken kreeg toen tevens een militaire taak (SAG: 20, 6, 144v). Als  
 Gents gedeputeerde werd hij feestelijk onthaald in Brugge op 10/2/1488 (Despars,  
 'Cronycke', IV, 337). 

 Verbanning In 1483 betaalde hij 8 lb gr aan de stad voor de gratie van een ban (SAG: 400, 28,  
 202v). 
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 Naam Gillis, Pieter 

 Antecedenten fs Jacob (lijsten Vrije). 

 Politieke carrière Vrije: schepen feb88-88 (lijsten Vrije). 
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 Naam Gilloen, Joos 

 Titel Heer van Coyeghem 

 Politieke carrière Ieper: raad 73-74, 15/2/75-26/2/77, 78, 80, 81, 84, 85, 29/8/85, 89, 90; schepen 72,  
 1/3/77, 79, 88, 92; voogd 83 (KB: M 103, II). 
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 Naam Gistel, Achelet van 

 Antecedenten fs Jan (SAG: 212, 1, 55v). 

 Nageslacht Hij had een dochter Jacquemijne die Robrecht van Caudenhout huwde in 1493  
 (SAG: 400, 31, 148v). 

 Politieke carrière Gent: herekiezer 87, 90; secretaris van de keure 80 (bestand Gent). 

 Verbanning 5/9/1481, voor vijftig jaar uit het graafschap, omdat hij als voormalig secretaris van 
  de stad corruptie zou hebben gepleegd (SAG: 212, 1, 55v). In 1483 betaalde hij 20 
  s gr voor de gratie van een ban aan de stad Gent (SAG: 400, 28, 202v). 
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 Naam Gistel, Jacob van (1) 

 Titel Heer van Dadizeele, Longueville, La Motte, Straten en Hamelincourt 

 Naamgenoten Jacob van Gistel, heer van La Motte, overleed, als hoogbaljuw van Gent, op  
 3/2/1486 (ARA: Rk. 14118, 57r; zie diens fiche). 

 Data ?-16/03/1488 (Despars, 'Cronycke', IV, 385). 

 Antecedenten fs Jacob x' Jeanne de Brabançon; x² Marie Werchin. Zij hadden nog een kind Maria x  
 Godfried van Gavere, met zoon Jacob , kamerheer van Karel V (Gailliard, 'Bruges', I,  
 95-6). 

 Huwelijk x Katharina van Stavele (Gailliard, 'Bruges', I, 96 en RAG: RV, 34315, 67r). 

 Nageslacht Jan van Gistel (uit eerste huwelijk, zie diens fiche); Catherina x Jan Elder; Jacob;  
 Antoon x Isabella van Schoore (Gailliard, 'Bruges', I, 96-7). In 1502 maakt een  
 procesdossier van Katerina tegen Simon Borluut gewag van Jan, Jacob en Loyse  
 van Gistel als kinderen van Jacob en Katerina (RAG: RV, 34315, 68r). 

 Politieke carrière -Brugge: schepen 81*, 86* (SAB: RW). 
 -Vorst: souverein-baljuw van Vlaanderen 19/5/80-16/11/84 (Proost, 'Recherches',  
 296); baljuw van Veurne, 6/3/86-8/3/88 (Gachard, 'Inventaire', II, 380). 

 Taken-diensten -Vorst: de vorst schakelde hem in in de vredesonderhandelingen met Louis XI  
 (Cools, 'Mannen met macht', 212). Hij was kapitein van Ieper op 25/8/1482 (KB, M  
 104, I) en ook van Sint-Omaars in 1482 (ADN: B 2126, nr. 68894). In 1481-2 was  
 hij commissaris van de wetsvernieuwing van Vlaanderen (RAB: AW, 1478). 
 -Brugge: hij was samen met Pieter Metteneye kapitein van het Brugse leger dat het  
 in mei 1477 tegen de Fransen opnam (Despars, 'Cronycke', IV, 140 en SAB: SR76,  
 145v/153r). In het schepenjaar van juli 1485 ontving hij 6 lb gr van de stad  
 Brugge omdat hij een contingent troepen te Kassel had geleid (SAB: SR85, 184r). 

Sociaal kapitaal Opvallend is dat hij een uitgebreid leenbezit (120 gemeten) in Varsenare bezat,  
 naast dat van Joost van Varsenare (RAB: BB, 64, 229v/233r). In 1481 was Karel  
 Pattijn zijn klerk (ADN: B 17738, 'Souverain bailliage'). In oktober 1487 voerde  
 hij samen met Joost van Varsenare en de weduwe van Jan van Ydeghem een proces  
 tegen Simon Borluut (SAG: 400, 29, 276v). Jan Carrebuerze was diens  

schadebeletter in 1481 en in juli 1485 (SAB: SR81, 53r; SR85, 50r), Christoffels de 
Scrivere in 1486 (SR86, 44r).  

 Leenbezit In 1468 bezat hij het kasteel van Dudzele dat zijn zoon in 1488 zou erven (RAB:  
 BB, 64, 125r). In 1468 of 1469 verkocht hij de heerlijkheid 'Parboome' in  
 Kortemark aan Colard d'Ault (ARA: Rk. 17381, 1r). De uitgestrekte heerlijkheid  
 'La Motte' ligt te Armentières, het had een landhuis en hoge rechtsmacht, en het  
 bracht jaarlijks 292 lb op (Cools, 'Met raad', 168). Na zijn dood liet hij zijn zoon  
 Jan het leen te Dudzele, lenen te Knokke, Sint-Andries, Jabbeke en Varsenare na  
 (ARA: Rk. 17405, 4v-5r en RAB: BB, 64, 134r/222r). 

 Bezit In november 1477 nam Maximiliaan hem, voor 24 s daags, op in zijn hofhouding  
 (Gachard, 'Analectes', 5, 117). Op 23 februari 1484 vernietigen troepen van de Drie  
 Leden het kasteel van de heer van Dadizeele (Vorsterman, 'Excellente Cronike',  
 226v). Op 1/11/1485 eiste Jacob voor de Raad van Vlaanderen aan de  
 schepenbanken van de Drie Leden uit deze periode dat zij hem hiervoor vergiffenis  
 smeekten 'knielende up eenen knie met eenre tortse in de hand weghende zes pond'  
 en dat ze 'een nieu casteel' dienden op te trekken of hem 100000 kronen te betalen  
 (RAG: RV, 2418, 85r-86v). In 1486 oordeelde de Raad van Vlaanderen dat wel  
 degelijk de Brugse wet aansprakelijk was voor de vernietiging van zijn kasteel, en  
 niet de leden van de Brugse magistraat van 1483 (SAB: SV, 199v). Met zijn dood in 
  1488 stilden de klachten, maar zijn weduwe nam de draad weer op: tot 1505 voerde 
  ze processen voor de Grote Raad om het kasteel te laten heropbouwen (Galesloot,  
 'Comment'; Cools, 'Mannen met macht', 213 en Van Acker, 'Verwikkelingen', 130;  
 een uitvoerig procesdossier bij RAG: RV, 34315, 67r-101r: volgens getuigen  
 wilden Willem Rijm, Jan van Coppenhole en anderen die in 1484 het land hadden  
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 geregeerd het kasteel kost wat kost vernietigen; hetgeen grondig gedaan werd, alle  
 materiaal werd gerecupereerd voor de militaire verdediging van het graafschap). 
 
 Rol in de opstand Reeds vanaf 1477 maakte hij deel uit van de hofhouding van Maria en later die van  
 Maximiliaan (Cools, 'Mannen met macht', 213). Hij was ambassadeur naar Frankrijk  
 op 18/3/1477 (Despars, 'Cronycke', IV, 125). In Maximiliaans aanklacht tegen  
 Willem Moreel, Jan van Nieuwenhove fs Claeys en Jan van Riebeke in januari 1482  
 koos hij de kant van Maximiliaan, samen met baljuw Roeland van Halewyn,  
 medeburgemeester Karel van Halewyn, Joos van Vassenare en andere hovelingen  
 (Excellente Cronike, 222v-224v). Hij trachtte samen met Maximiliaan Sluis militair  
 in te nemen in mei 1482 (Despars, 'Cronycke', IV, 223). In januari 1484 werd  
 souverein-baljuw Jacob van Gistel door de Raad van Vlaanderen veroordeeld  
 omdat hij het privilege van de bannelingen van Brugge niet nageleefd had (RAG:  
 RV, 7512, 63r en SAB: SV, 152v). Zijn hofmeester Jacob de Donckere werd te  
 Brugge onthoofd op 5/3/1484 omdat Jacob van Gistel zelf de stad uit was (Despars, 
  'Cronycke', IV, 238). Op 18/10/1485 maakte hij deel uit van Maximiliaans raad die  
 het Brugse Vrije weer lid maakte van Vlaanderen (ADN: B 1703, 139v). Op  
 6/3/1486 benoemde Maximiliaan hem (vanuit Frankfurt) baljuw van Veurne (ADN:  
 B 33, 136r en B 17750, 'Ghistelles’). Hij verplaatste zich met een gewapende  
 lijfwacht door de stad in 1486-7 (Despars, 'Cronycke', IV, 287 en SAB: SR86,  
 176r). Na de slag van Béthune in 1487 werd hij door Philippe de Crèvecoeur  
 gevangen genomen, maar kort erna klaarblijkelijk weer vrijgelaten (Molinet,  
 'Chroniques', I, 576). Hij werd door Brugge vogelvrij verklaard in februari 1488  
 (Despars, 'Cronycke', IV, 332). Hij verhuisde daarop naar Veurne. Kort na  
 Maximiliaans gevangenschap werd hij gevat en op 8 maart na een rumoerige  
 wapening op de Brugse markt zonder proces onthoofd (verslag bij Diegerick,  
 'Correspondance', 70-71; zie ook Wellens,'La révolte', 34). Hij werd van verraad  
 beticht, en ook verantwoordelijk geacht voor de vele verliezen (ook financieel) die  
 Brugge tijdens de laatste oorlogen had (Molinet, 'Chroniques', I, 613). Kort voor  
 zijn dood, ontkende hij in zijn ondervraging nog alle tegen hem ingebrachte feiten  
 (dit laatste verhoor is uitgegeven door Van den Bussche, 'Un épisode', 188-192).  
 De stad had hem bovendien een proces voor de Raad van Vlaanderen aangedaan  
 (SAB: SRfeb88, 141v). Kort voor zijn dood trachtten de proost van Sint-Donaas,  
 deze van de vrouwebroers en notabele Spanjaarden zijn onthoofding tevergeefs af te 
  smeken (Diegerick, 'Correspondance', 71). Ondanks een smeekbede van zijn vrouw 
  werd hij onthoofd op de markt toen het publiek 'slaet doot' riep (Molinet,  
 'Chroniques', I, 614, die hem wel op 8/3 laat onthoofden). 

 Extra In 1478 betwistte hij met Robert d'Ecluse het ambt van slotvoogd van het kasteel  
 Sint-Omaars; er werd nader onderzoek bevolen en het ambt werd voorlopig aan  
 Robert toegewezen (De Smidt & Strubbe, 'Chronologische lijsten', 145). In een  
 proces voor de Raad van Vlaanderen in 1502 merkte Daniël van Praat over Jacob  
 van Gistel: '[il] estoit [...] renommé d'avoir bien et lealment servy feu le duc Charles, 
  le roy des romains, dame Marie et notre tres redoubté seigneur l'archiduc en  
 pluiseurs guerres et armees et n'oyt jamais dire icellui seigneur auroit fait aucune  
 faulte contre la maison de Bourgoingne, mais se seroit bien et honnestement  
 conduit' (RAG: RV, 34315, 68r). 
 Bronnen Cools, 'Mannen met macht', 212-3. 
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 Naam Gistel, Jacob van (2) 

 Titel Ridder 
 Heer van La Motte 

 Naamgenoten De in 1488 onthoofde Jacob van Gistel wordt dikwijls met deze persoon verward  
 (zie bijvoorbeeld Cools, 'Mannen met macht', 212). 

 Data ?-03/02/1486 (ARA: Rk. 14118, 59r: hij overleed als hoogbaljuw te Sint-Omaars). 

 Politieke carrière Vorst: kamerheer van Maximiliaan 85-6; hoogbaljuw van Gent 22/7/85-3/2/86  
 (ARA: Rk. 14118, 57r). 

 Leenbezit Hij bezat de heerlijkheid 'La Motte' in Waals-Vlaanderen (Cools, 'Mannen met  
 macht', 212). 

 Bezit In oktober 1485 huwde zijn dochter die daarbij van de stad Gent een zilveren pot  
 ontving (SAG: 400, 29, 40r). Als baljuw ontving hij een jaarloon van 160 lb par  
 (ARA: Rk. 14118, 58v). 

 Rol in de opstand Het is onduidelijk welke Jacob van Gistel souverein-baljuw was in het begin van  
 de jaren 1480; volgens Fris was het JvG (2) (Fris, 'Les baillis', 410). Hij werd als  
 Gents baljuw aangesteld door Maximiliaan na diens overwinning op de Gentse  
 opstandelingen in juli 1485 (Molinet, 'Chroniques', I, 469). In oktober 1485  
 vertoefde hij echter te Sint-Omaers, waar hij 'zeere cranc lach' (SAG: 400, 29, 74v).  
 Vanaf februari 1486 nam onderbaljuw Jan van Pottelsberghe zijn taak te Gent over  
 (Fris, 'Les baillis', 410 en ARA: Rk. 14118, 59r). 
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 Naam Gistel, Jan van 

 Titel Heer van der Mote (v1488) 
 Heer van Dadizele (v1488) 

 Naamgenoten Meester Jan van Gistel was een Brugs minderbroeder en kreeg in juni 1485 12 lb gr  
 terugbetaald van de stad Brugge omdat hij schade had geleden door een  
 bestuursmaatregel van het schepencollege in 1484 (SAB: SR84, 169r). In 1486 was 
  hij gardiaan van de Franciscanen (SAB: SR85, 180r). 
 Jan van Gistel uit Mechelen ontving in maart 1481 gratie van Maximiliaan en Maria 
  omdat hij zijn vrouw onrecht had aangedaan (ADN: B 1703, 1r). 

 Data ?-1515 (Priem, 'Documents', s2, t7, 210). 

 Antecedenten fs Jacob (1) van Gistel (zie diens fiche) x Catherina van Stavele (Gailliard, 'Bruges',  
 I, 96). 

 Huwelijk x Louise de Luxembourg, fs Jacob x Isabeau de Roubaix (Gailliard, 'Bruges', I, 96). 

 Nageslacht Anna x Jan de Merode, heer van Leefdaal, Geel en Huffel (Gailliard, 'Bruges', I, 96). 

 Politieke carrière -Vrije: schepen 79, jan90*, 94-14 (96*, 04*, 06*, 08*, 12*); commune 90* (lijsten  
 Vrije). 
 -Vorst: soeverein-baljuw van Vlaanderen 16/11/84-12/4/85 (Proost, 'Recherches', 296). 

 Taken-diensten -Vorst: hij nam meermaals deel aan vergaderingen van de Leden van Vlaanderen en  
 de Staten-Generaal (Cools, 'Mannen met macht', 213). 
 -Brugge: hij voerde Brugse troepen aan in mei 1477 in het Westland (SAB: SR76,  

 Sociaal kapitaal Hij behoorde tot de vrienden en magen van Florentine Wielant, samen met Adriaan  
 van Raveschoot, Adriaan van Rasseghem, Jan van den Kethulle, Jacob van Vichte,  
 Joos en Jan Wielant (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1071). 

 Leenbezit Na zijn dood liet zijn vader hem het leen ten het kasteel te Dudzele, lenen te  
 Knokke, Sint-Andries, Jabbeke en Varsenare na (RAB: BB, 64, 125r/v en ARA: Rk.  
 17405, 4v-5r). 

 Bezit In augustus 1494 voerden Gent, Brugge en Ieper beroep tegen een vonnis van de  
 Raad van Vlaanderen dat een bevel van de steden om het kasteel van Dudzele te  
 slechten onrechtmatig had verklaard, het beroep werd ongegrond verklaard (De  
 Smidt & Strubbe, 'Chronologische lijsten', 279). 

 Bronnen Cools, 'Mannen met macht', 213. 
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 Naam Gistel, Joost van 

 Titel meester (bestand Gent) 
 ridder (bestand Gent) 
 Heer van Axel, Moere en Maelstede ((Fris, 'Les baillis', 411) 

 Data ca. 1446-1525 (Fris, 'Les baillis', 411). 

 Antecedenten fs Geraard (baljuw van Gent in 1450-51; zie databank opstand) x Isabelle de Wilde, 
  fa Jan van Cruyningen (aldus Fris, 'Les baillis', 411). Volgens Gailliard waren Jan  
 de Wilde en Maria van Maelstede haar ouders (Gailliard, 'Bruges', I, 89). 

 Huwelijk x Margaretha van Raveschoot, fa Jacob en Jooszine Vilain (Stecher, 'Ghistele', 738). 

 Nageslacht Lijsbette x Diederik van der Gracht fs Wouter (SAG: 400, 30, 162v) en Margriete x  
 Jan van Courtenbach (31, 148r). 

 Politieke carrière -Vorst: baljuw van Veurne 31/1/88-24/1/89, van Saeftinghe 00-03 en van Hulst 04- 
 07; hoogbaljuw van Gent 10/8/92-12/12/93 (ARA: Rk., 14118). 
 -Gent: keure 77*, 80*, 86* (bestand Gent). 
 -Vrije: commune 81* (lijsten Vrije). 

 Taken-diensten -Vorst: hij nam deel aan de veldtochten van Karel de Stoute (Stecher, 'Ghistele',  
 734). 
 -Gent: op 27/9/1477 onderhandelde hij samen met Boudin Goethals te Brugge met  
 Maximiliaan (SAG: 400, 26, 86r), ook te Brussel (87r). In april 1478 begeleidde hij  
 een delegatie van de Drie Leden naar Holland om Maximiliaan te verzoeken naar  
 Vlaanderen te reizen (90v). In januari 1481 maakt hij deel uit van een delegatie naar 
  Maximiliaan te Brugge om over 'voordeele van den lande' te onderhandelen (27,  
 228r). In oktober 1486 onderhandelde hij namens de stad Gent met Maximiliaan te  
 Antwerpen (29, 194v/195r). In februari 1487 trok hij naar Maximiliaan te Brugge  
 (198v). In mei 1487 onderhandelde hij met Maximiliaan te Brussel (204r), in  
 augustus te Dendermonde (208r). 

 Cultureel veld Hij is vooral bekend omwille van het reisverslag dat hij naliet over een reis naar  
 het Midden-Oosten die hij samen met Jan van Vaernewijck en Joos Paling  
 ondernam in 1481-85 (Stecher, 'Ghistele', 735-7). 

 Leenbezit Hij had een groot aantal lenen in de Vier Ambachten (Stecher, 'Ghistele', 738). 

 Bezit In november 1477 nam Maximiliaan hem, voor 24 s daags, op in zijn hofhouding  
 (Gachard, 'Analectes', 5, 117). In augustus 1487 kreeg hij van de stad Gent 100 lb  
 gr voor de vele taken die hij in naam van de stad had uitgevoerd (SAG: 400, 29,  
 238r). In 1492 ontving hij van Maximiliaan 21 lb 12 s van 40 gr achterstallig loon  
 voor de periode 1487-88 (ADN: B 2142, 3²r). Als Gents baljuw ontving hij een  
 jaarloon van 160 lb par (ARA: Rk. 14118, 85v). Hij bezat een huis op het Plaatsje  
 achter de Gentse Vrijdagmarkt dat hij in 1502 verkocht (Hancké, 'Conflict', II, 71-2). 

 Rol in de opstand Te Veurne verving hij in 1488 baljuw Jacques de Fouquesolles nadat deze de te  
 Brugge terechtgestelde Jacob van Gistel had opgevolgd (Gachard, 'Inventaire', II,  
 380). Hij werd opgevolgd door Denijs van Moerbeke, toekomstig Gents baljuw. Te 
  Gent werd hij de eerste baljuw na de Vrede van Cadzand, ter vervanging van Jan  
 van Schoonhove (Fris, 'Les baillis', 411). Albrecht van Saksen stelde hem aan op  
 10/8/1492 en hij beloofde daarbij dat de stad hierdoor geen financiële schade zou  
 lijden (SAG: 93, 7, 101r). Op 2/1/1494 machtigde Engelbrecht van Nassau hem om  
 in de Vier Ambachten de staat van de dijken te onderzoeken omdat daar de meeste  
 van zijn goederen lagen (SAG: 93, 7, 113r). 

 Confiscatie 1488-9: 384 gr voor 'catteylen' (Hancké, 'Conflict', II, 71). 

 Verbanning 6/5/1490, voor vijftig jaar uit Vlaanderen, door Gent, 'omme diversche woorden die 
  hij ghezeyt heeft tot eeneghen insetenen deser stede doe tAndworpen wesende  
 dewelke hij bi hem ontboden hadde' (SAG: 212, 1, 95r). 

 Bronnen Fris, 'Les baillis', 411-2 en Stecher, 'Ghistele'. 
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 Naam Gistel, Joris van 

 Politieke carrière Vorst: baljuw van Biervliet 23/8/85-7/4/88 en 7/2/90-22/11/03 (ARA: Rk., 13663). 

 Taken-diensten Gent: hij was militair kapitein van Biervliet in 1485 en 1486 (SAG: 20, 3, 25v en  
 ADN: B 17750, 'Ghistelles'). 

 Bezit Bij zijn aantreden als baljuw liet Joost de Baenst 2280 lb 6 s 3 d par schulden  
 achter op zijn officie die Joris beloofde af te lossen (RAG: RV, 955, 42v). In  
 augustus 1485 betaalde hij 40 lb gr borg op zijn functie (ADN: B 33, 123v). In  
 december 1492 werd hij door de Grote Raad veroordeeld tot de schadeloosstelling  
 van Hamburgs koopman toen die door kapers te Biervliet werd overvallen (De  
 Smidt & Strubbe, 'Chronologische lijsten', 261) 

 Rol in de opstand Op 23/8/1485 legde hij de eed van baljuw van Biervliet af te Rijsel (ADN: B 33, 123v). 

 Extra Als baljuw ging Joost van der Schuere hem voor. Op 23/8/1485 nam Joris van  
 Gistel het van hem over. In 1488 werd hij gedwongen met Joost Van der Schuere  
 plaats te ruilen. Op 7/2/1490 nam hij diens plaats opnieuw in, tot 1503 (Gachard,  
 'Inventaire', II, 356). 
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 Naam Gistel, Karel van 

 Politieke carrière Vorst: baljuw van het Land van Waas 16/4/82-31/7/85, van Gent 12/12/93-1/8/01  
 (ARA: Rk., 14119 en 14461). 

 Rol in de opstand Zijn benoemingsbrief als baljuw bleef bewaard (SAG: 93, 7, 113v). 
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 Naam Glymes-Bergen, Jean III de 

 Titel Heer van Bergen op Zoom 
 Heer van Walhaim etc. 

 Data 15/10/1452-20/01/1532 (hij werd begraven te Bergen-op-Zoom; De Win, 'Jean', 216). 

 Antecedenten fs Jan II en Margaretha de Rouveroy (Cools, 'Mannen met macht', 219). Zij hadden  
 13 kinderen, waaronder Hendrik, bisschop van Kamerijk en kanselier van het  
 Gulden Vlies vanaf 1493 en vanaf 1487 voorzitter van de Grote Raad; Antoon,  
 vanaf 1483 abt van Sint-Truiden en vanaf 1493 abt van Sint-Bertijns; Cornelis, heer 
  van Zevenbergen, en anderen (zie Cools, 'Mannen met macht', 218-9).  
 Laatstgenoemde was in 1491 admiraal van de Nederlanden ter vervanging van  

Filips van Kleef, maar hij werd zelf snel vervangen door Filips van Bourgondië- Beveren 
(Sicking, 'Zeemacht', 53). 

 Huwelijk x Adrianne van Brumeu (fa Guy) in 1487 (Cools, 'Mannen met macht', 219 en  
 Paravicini, 'Guy', 513). 

 Nageslacht Zeven kinderen waaronder Antoon die Jan III opvolgde en tevens legeraanvoerder  
 en kamerheer van Karel V was; Anna x Adolf van Bourgondië, heer van Beveren, fs  
 Filips (zie aldaar); Adriana x Filips van Nassau-Idenstein, heer van Wiesbaden  
 (Cools, 'Mannen met macht', 219). 

 Politieke carrière Vorst: raadslid-kamerheer van Maximiliaan 77-94; eerste kamerheer van Filips de  
 Schone 87-94, en opnieuw vanaf 28/6/95 (Cauchies, 'De la "régenterie"); lid van de  
 financiële raad 87; kapitein en souverein-baljuw van Namen 19/8/85-02 en 09-27  
 (Cools, 'Mannen met macht', 219-20 en Baurin, 'Les gouverneurs', 124). 

 Taken-diensten Vorst: hij nam meermaals deel aan militaire veldtochten van de hertogen,  
 bijvoorbeeld te Neuss, Nancy en Guinegatte (Cools, 'Mannen met macht', 220). Hij  
 was eveneens veelvuldig vorstelijk onderhandelaar, bijvoorbeeld in 1477 met  
 Louis XI, te Atrecht en te Senlis (Cools, 'Mannen met macht', 220). In november  
 1487 overhandigde hij samen met Jean de Lannoy, in naam van Maximiliaan en  
 schatbewaarder Wouter van Houtheusden, kroonjuwelen aan de tresorier van  

Bretagne ter verzekering van een lening van Maximiliaan aan de hertog van Bretagne 
(ADN: B 18824, 23753). 

 Sociaal kapitaal Hij behoorde al vroeg tot de vertrouwensedelen van Karel de Stoute (Cools,  
 'Mannen met macht', 219). Zijn broer Henri en Hendrik van Wittem waren de  
 testamenteurs van Filips van Huerne (Derolez & Victor, 'Corpus', 194). 

 Cultureel veld Hij werd ridder van het Gulden Vlies in mei 1481 (De Win, 'Jean', 216). 

 Leenbezit In maart 1486 won hij een proces tegen Aert, heer van Zevenbergen i.v.m.  
 leenrechten op Gastel en Standdaarbuiten (De Smidt & Strubbe, 'Chronologische  

lijsten', 218). In september 1490 voerde hij hierover een proces met Engelbert van Nassau 
(ibidem, 235). 

 Bezit Hij was een bijzonder rijk man: alleen al zijn functie van kamerheer van Filips de  
 Schone leverde hem jaarlijks 1920 pond op, in de latere jaren zelfs tot 3000 pond  
 (Cools, 'Mannen met macht', 219). In november 1477 nam Maximiliaan hem, voor 24  
 s daags, op in zijn hofhouding (Gachard, 'Analectes', 5, 117). In december 1477  
 kreeg hij een dotatie voor de vele onkosten die hij deed als kamerheer van 360 lb  
 van 2 gr (ADN: B 2115, 118r en B 2114, nr. 68256). In september 1479 ontving hij 
  600 lb van 40 gr voor de verliezen die hij geleden had door de oorlog met de  
 Fransen (ADN: B 2118, 303r). Als burggraaf van Gouda kreeg hij in mei 1480  
 1800 lb van 40 gr van de vorst (ADN: B 2124, 245r). In december 1488 kocht hij  
 voor 22226 lb van 40 gr lijf- en erfrenten af die gevestigd waren op het land van  
 Bergen, van vijanden van het land. Dit bedrag ging integraal naar Maximiliaan,  
 maar deze stortte het terug (ADN: B 2136, 53r-54r). In 1488 ontving hij een  
 jaarloon van 4000 lb van 40 gr (ADN: B 2137, nr. 69691). In 1491 leende hij de  
 stad Brugge 666 lb 13 s 4 d gr die volledig terugbetaald werden (SAB: SR91, 40r;  
 SR92, 185v). Op 20/7/1492 beloofde de stad Gent hem 2000 lb van 40 gr voor zijn  
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 diensten bij de totstandkoming van de vrede van Cadzand (SAG: 93, 7, 107r). 

 Rol in de opstand De Glymes-Bergen waren een van de machtigste clans van edelen van hun  
 generatie; hun invloed op het beleid was dan ook groot (zie Cools, 'Mannen met  
 macht', 11-15). Jan III reisde de Duitse delegatie van Maximiliaan tegemoet in juni  
 1477 (ADN: B 2118, 237v). Op 22/10/1477 stelde Maria hem aan als 'grand veneur 
  de Brabant' met alle daaraan verbonden inkomsten (ADN: B 17725, 'Berghes'). In  
 1478 voerde hij een ordonnantiebende van vijftig 'lances' aan (Guillaume,  
 'Histoire', 54). Hij was vorstelijk onderhandelaar bij het verdrag van Atrecht in  
 1482 (Cauchies, 'Maximilien', 159). Hij behoorde tot de raad van Maximiliaan die  
 op 28/6/1485 de vrede te Brugge uitsprak (SAG: 94, 737 en Despars, 'Cronycke',  
 IV, 262). Hij voerde de repressie van Gent uit na de revolte van juli 1485 (Molinet,  
 'Chroniques', I, 467). In augustus 1485 presenteerde Maximiliaan hem het  
 gouverneurschap van Namen ter vervanging van Jean de Chalon (Baurin, 'Les  
 gouverneurs', 108), onder andere om de staten van Namen gemakkelijker beden te  
 laten goedkeuren (Borgnet, 'Analectes', 284). In oktober 1485 sloot hij samen met  
 Engelbert van Nassau, in opdracht van Maximiliaan, vrede met de stad Luik (ADN:  
 B 839, nr. 17807). Op 18/10/1485 maakte hij deel uit van Maximiliaans raad die het 
  Brugse Vrije weer lid maakte van Vlaanderen (ADN: B 1703, 139v). In mei 1486  
 organiseerde hij samen met Claude de Toulongeon en Adolf van Kleef een kapittel  
 van het Gulden Vlies te Brussel (de Reiffenberg, 'Histoire', 165). Op 26/12/1486  
 stond hij samen met andere raadsheren van Maximiliaan garant voor een lening van  
 10000 ecus van 48 gr die Pieter Lanchals op de stad Brugge nam (RAG: FPR, 216). 
  Eind 1487 maakte hij deel uit van de nieuwe financiële raad die Maximiliaan  
 ingericht had (Walther, 'Die burgundischen Zentralbehörden', 55). Hij trad  
 meermaals militair op tegen de opstandelingen, bijvoorbeeld in 1488 tegen de inval 
  in Brabant van Filips van Kleef (Cools, 'Mannen met macht', 220). In augustus  
 1488 veroverde hij samen met zijn broer en Guillaume de Croÿ het kasteel van  
 Namen op opstandelingen die er zich in april 1488 solidair met Filips van Kleef  
 hadden verklaard (Baurin, 'Les gouverneurs', 109 en Borgnet, 'Les troubles', 34).  
 Op 12/11/1488 schold Maximiliaan hem alle schulden die hij bij Gent, Brugge,  
 Ieper, Brussel, Leuven en hun aanhangers had, kwijt (ADN: B 1611, 207r). Hij  
 maakte deel uit van de commissie die in opdracht van de hertog van Saksen op  
 4/1/1490 de Vlaamse magistraten diende te benoemen en de Vlaamse kastelen moest  
 innemen (SAB: CA, 12, 84r). In mei 1491 was hij aanwezig op het kapittel van het  
 Gulden Vlies te Mechelen toen Adolf van Kleef en Lodewijk van Gruuthuze  
 aangeklaagd werden (Sterchi, 'Uber den Umgang', 531). Op 22/8/1493 ratificeerde  
 hij het verdrag van Senlis (ADN: B 363, 16464). In november 1496 liet Filips de  
 Schone aan het Brugse Vrije weten dat een klerk van Jean de Glymes de positie van  
 de overleden Jan van Overschelde zou innemen in de schepenbank van het Vrije  
 (RAB: FD, 192). In 1500 werd hij door het Gulden Vlies vermaand omdat hij te grof 
  in de omgang was (Sterchi, 'Uber den Umgang', 427: 'en parlant aux gens…il feust  
 rudde'). 

 Extra NB: Cornelis van Bergen heette zijn zoon Maximiliaan (Molinet, 'Chroniques', I, 471). 

 Bronnen Cools, 'Mannen met macht'; idem, 'Les frères'; De Win, 'Jean III', in: R. de Smedt,  
 'Les chevaliers', 216-220 en idem, 'Glymes'. Zie ook de studies van van Ham, en  
 'Macht en gezag' in het bijzonder. 
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 Naam Goetghebuer, Daneel 

 Naamgenoten Alaert Goetghebuer was 'raadslid' van de stad Gent van 23/11/1487 tot 19/1/1488  
 (SAG: 20, 6, 14r). 

 Politieke carrière Gent: gedele 74, 76, juni85; keure 92, 95, 99; herekiezer 94, 01; overdeken der  
 wevers 97 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: in september 1492 maakte hij deel uit van een Gentse delegatie die de hertog  
 van Saksen opzocht in Mechelen (SAG: 400, 31, 111r). 

 Bezit Hij kocht tapijten uit het geconfisqueerde bezit van Jan van Melle (Blockmans,  
 'Peilingen', 256). Hij droeg 288 gr bij tot de oorlogsbelasting in 1477 (Hancké,  
 'Conflict', II, 72). 

 Confiscatie 1488-9: voor 3451 gr pacht (te Heusden, Heerne en Laarne) geconfisceerd. 
 1491: 120 gr pacht te Vinkt (Hancké, 'Conflict', II, 72). 
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 Naam Goetghebuer, Geraard 

 Politieke carrière Gent: keure 46, 49, 67, 77, 81; stedekiezer 45 (als wever) (bestand Gent). 

 Bezit Hij droeg 152 gr bij in de oorlogsbelasting van 1477 (Hancké, 'Conflict', II, 73). In  
 de verplichte lening van 1492 droeg zijn weduwe 3600 gr bij (Hancké, 'Conflict', II, 73). 
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 Naam Goetghebuer, Gherolf 

 Politieke carrière Gent: gedele 53, 78; keure 65, 69, 80; stedekiezer 82 (bestand Gent). 

 Rol in de opstand In 1477 betaalde hij 5 lb gr pensionen terug aan de stad Gent (Hancké, 'Conflict', II, 73). 
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 Naam Goetghebuer, Jacob 

 Naamgenoten In 1479 werd een Jacob Goetghebuer samen met Lieven de Zac door de Raad van  
 Vlaanderen veroordeeld tot een boete van 24 lb gr 'a cause d'un certain messus'  
 (ARA: Rk. 21847, 1r). 

 Antecedenten fs François (bestand Gent). 

 Politieke carrière Gent: gedele 84, 86, 88, 96; secretaris van gedele 75, 76 (bestand Gent). 

 Bezit Hij kocht verschillende goederen uit het geconfisqueerde bezit van Jan van Melle  
 (Blockmans, 'Peilingen', 257-61). In de verplichte lening van 1492 droeg hij 232  
 gr bij (Hancké, 'Conflict', II, 73). 

 Rol in de opstand In 1477 betaalde hij samen met Andries Aelgoet 1920 gr voor restitutie van Daneel 
  Pehaert (Hancké, 'Conflict', II, 73). 

 Confiscatie 1488-9: 168 gr voor kledij en 240 gr voor pacht in Latem (Hancké, 'Conflict', II, 73). 

 Verbanning 27/4/1480 (samen met Olivier van Royen en Omaer Claeissone), voor vijftig jaar uit 
  Vlaanderen, 'omme dat zij in diverssche vergaderinghen bij hemlieden ghehouden  
 groote cleenicheden, quade ende versmadelijcke woorden gheseyt ende ghesproken 
  hebben ter vermindertheden van deser stede contrarie den rechten, previlegien ende 
  vryheden van diere' (SAG: 212, 1, 37r). In juni 1485 betaalde hij 2 lb gr aan de  
 stad omdat hij gratie van ban verkregen had (SAG: 400, 28, 423r). 
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 Naam Goetghebuer, Pieter (1) 

 Titel meester (bestand Gent) 

 Nageslacht zoon Pieter (zie diens fiche). 

 Politieke carrière Gent: gedele 67; keure februari77; secretaris van gedele 77 (bestand Gent). 

 Bezit Hij leverde laken aan de stad in 1476, 79, 87 en 88 (voor aanzienlijke bedragen). In 
  de oorlogsbelasting van 1477 droeg hij 128 gr bij en in de verplichte lening van  
 1492 leende zijn weduwe 160 gr die later werden terugbetaald (Hancké, 'Conflict', 73). 
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 Naam Goetghebuer, Pieter (2) 

 Antecedenten fs meester Pieter (zie diens fiche). 

 Politieke carrière Gent: gedele 83; keure 91 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: in november 1487 werd hij door de stad aangesteld als extra ontvanger voor  
 de nieuwe assize die de stad inrichtte (SAG: 400, 29, 322v); hij pachtte ze ook in  
 1490 (30, 305r). 

 Bezit In december 1488 betaalde de stad Gent hem 10 lb 10 s gr achterstallige rente terug  
 van een losrente van 3 lb gr die hij in 1485 op het graafschap Vlaanderen gekocht  
 had (SAG: 20, 6, 132v). In de verplichte lening van 1492 betaalde hij 1200 gr die  
 later werden terugbetaald. Volgens het 'conestable bouc' van 1492-4 betaalde hij  
 360 gr buiten de Sint-Jorispoort (Hancké, 'Conflict', II, 74). 
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 Naam Goethals, Boudewijn 

 Titel Meester 
 Doctor in beide rechten ('docteur et medechin' in ADN: B 4122, 75r). 

 Naamgenoten Een Boudewijn Goethals was kapelaan van de hertog en stierf op 24/02/1488  
 (begraven in de Sint-Donaaskerk te Brugge; Dumolyn & Moermans, 'Distinctie',  
 341, 344 en Vermeersch, 'Grafmonumenten', II, 335). 

 Antecedenten fs Hendrik (over hem, zie: Boone & Dumolyn, 'Henri Goethals'): toppoliticus,  
 deken van Luik, hoofd van de Raad van Filips de Goede, raadsheer in de Raad van  
 Vlaanderen etc. Deze had bij Catherine de Clercq een bastaardzoon Boudin die  
 gelegitimeerd werd in 1470 (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1016-7). 

 Politieke carrière -Vorst: raadsheer in de Raad van Vlaanderen 8/73-3/74, 11/80-6/81, 10/87-5/88  
 (KB: Ms 20642, 169r-170v en Dumolyn). 
 -Gent: pensionaris van de keure 77-26/10/79; keure 90, 04 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: hij was advocaat van de Keure van Gent in 1467-73 (Dumolyn, 'Het hogere  
 personeel', 1019); Op 6/6/1477 reisde hij naar Keulen om, in opdracht van Gent,  
 Maximiliaan op te zoeken (25, 148v) en in augustus begeleidde hij deze samen met  
 Adriaan van Raveschoot van Maastricht tot Gent (152r). Op 27/9/1477  
 onderhandelde hij samen met Joos van Gistel te Brugge met Maximiliaan (SAG:  

400, 26, 86r). In augustus 1479 reisde hij naar Ieper om er te onderhandelen met 
Maximiliaan (27, 86r). 

 Bezit In juni 1479 kocht hij een erfrente van 20 s op de inkomsten van de stad Brugge  
 (ADN: B 4122, 75r). In 1479 ontving hij een daggeld van 24 s van 2 gr (ADN: B  
 2118, 98v). Hij kocht in 1481 of 1482 een losrente van 32 lb gr op de Brugse tol  
 van de graaf van Sint-Pol (ARA: Rk. 13710, 32r). Hij ontving een daggeld van 24  
 gr in 1487 (ADN: B 4123, 114v). Hij kocht een rente van een ongekend bedrag op  
 de inkomsten van de stad Gent in 1485 (ADN: B 2132, nr. 69314). Hij leverde  
 9840 gr laken aan de stad in 1490 (Hancké, 'Conflict', II, 74). In de verplichte  
 lening van 1492 droeg hij 120 gr bij, waarvan 60 terugbetaald (Hancké, 'Conflict',  
 II, 74). In 1492 werd de opbrengst van een rente op de Brugse stadskas uit de  
 periode 1490-92 geconfisqueerd ten belope van 10 lb gr (SAB: SR91, 38v). 

 Extra Hij was de woordvoerder van Karel de Stoute bij diens intrede in Gent in 1467 en  
 speelde een belangrijke rol bij de conflictbemiddeling erna (Dumolyn, 'Het hogere  
 personeel', 1017). Hij werd in 1479 als pensionaris van de keure vervangen door  
 Bussaert de Zadeleere (SAG: 400, 27, 96r). 

 Bronnen Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1016-9. 
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 Naam Goethals, Jan 

 Data ?-16/07/1485 (Dagboek van Gent, II, 262 en SAG: 400, 28, 449r). 

 Rol in de opstand Hij werd in 1485 onthoofd als één van de leiders van het oproer van 10 juli  
 (Dagboek van Gent, II, 262), 'van dat zij berucht waren cause gheweest hebbende  
 van der laetster wapeninghe' (ARA: Rk. 14118, 55r). 
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 Naam Goethals, Lieven 

 Politieke carrière Gent: keure 86 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: in december 1486 onderhandelde hij met de kanselier te Brussel voor de stad  
 Gent (SAG: 400, 29, 195v). In januari 1487 trok hij naar Brussel om er over een  
 proces i.v.m. de Gentse graanstapel te onderhandelen (202v). 

 Beroep Brouwer (Hancké, 'Conflict', II, 76). 
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 Naam Goetsone, Pieter 

 Data ?-08/03/1488 (Despars, 'Cronycke', IV, 369). 

 Rol in de opstand Hij werd onthoofd te Gent (Despars, 'Cronycke', IV, 369). 
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 Naam Gommez, Joris 

 Politieke carrière Ieper: raad 1/3/77, 78, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 92, 93, 95 (KB: M 103, II). 
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 Naam Gondebault, Jacques de 

 Titel Meester 

 Data ?-vóór 1510 (Kerckhoffs-De Hey, 'De Grote Raad', 77). 

 Nageslacht Maximiliaan (Kerckhoffs-De Hey, 'De Grote Raad', 77). 

 Politieke carrière Vorst: secretaris van de hertog 81-92 (ADN: B 2124, 170r; B 2140, 94r); kamerheer 
  van Filips de Schone v28/6/95 (Cauchies, 'De la "régenterie") en tevens raadsheer  
 in de Grote Raad v95 (Kerckhoffs-De Hey, 'De Grote Raad', 76). 

 Taken-diensten Vorst: hij voerde meerdere diplomatieke taken uit voor de hertog, zoals een reis  
 naar Zwitserland in 1479 en hij begeleidde een diplomatieke missie in Brabant  
 (ADN: B 2118, 254v; B 2121, 328r/347r), naar Holland en Duitsland in 1481  
 (ADN: B 2124, 170r). Hij vervulde ook financiële taken voor Maximiliaan in 1484  
 (Kerckhoffs-De Hey, 'De Grote Raad', 76). In 1485 werd hij ook klerk van de  
 gouverneur van Lille, Douai en Orchies (ADN: B 17745, 'Gondebault'). En in  

1487 diende hij Franse goederen in beslag te nemen (De Smidt & Strubbe, Chronologische 
lijsten', 428). 

 Leenbezit In 1491 kocht hij een stuk van de heerlijkheid 'le Chastre' in Brabant van  
 Guillaume de Mons (Kerckhoffs-De Hey, 'De Grote Raad', 77). 

 Bezit Hij ontving 41 lb 14s van 40 gr als vergoeding voor een reis naar Zwitserland in  
 1481 en iets later een pantser voor een reis naar Holland (ADN: B 2124,  
 195v/200v). In 1485 bepaalde de hertog dat hij een jaarloon van 2000 franc van 32  
 gr zou ontvangen (ADN: B 1611, 67r). In 1490 ontving hij van de hertog een  
 daggeld van 48 s par (Kerckhoffs-De Hey, 'De Grote Raad', 76). In 1491 ontving hij 
  van Maximiliaan 3000 lb van 40 gr voor de vele diensten die hij als secretaris voor 
  hem deed (ADN: B 2143, nr. 69865). 

 Rol in de opstand In september 1485 wordt hij 'secretaire en ordonnance et de noz guerres' genoemd  
 (ADN: B 1611, 67r). Hij was secretaris van de nieuwe financiële raad die  
 Maximiliaan eind 1487 ingericht had (Walther, 'Die burgundischen  

Zentralbehörden', 55). In 1491 duikt hij op als 'secretaire en ordonnance et de noz guerres' 
(ADN: B 2143, nr. 69865). 

 Confiscatie 

 Verbanning 

 Extra 

 Bronnen Kerckhoffs-De Hey, 'De Grote Raad', 76-7. 
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 Naam Gooris, Lieven 

 Data ?-12/06/1491 (Dagboek van Gent, II, 266). 

 Nageslacht Hij had een zoon Michiel die van augustus 1488 tot augustus 1491 secretaris van  
 de keure was (Hancké, 'Conflict', II, 77). 

 Politieke carrière Gent: keure 88; deken der schippers 82-83; overdeken der neringen 89-90 (bestand 
  Gent). 

 Beroep Schipper (bestand Gent). 

 Bezit Hij contribueerde in de oorlogsbelasting van 1477 (Hancké, 'Conflict', II, 77). 

 Rol in de opstand Hij werd in juni 1491 beschuldigd voor het bijhouden van collaties (Hancké,  
 'Conflict', II, 77). Hij werd vermoord door aanhangers van Filips van Kleef (De  
 Fouw, 'Filips', 253). Hij werd als overdeken opgevolgd door Jan van Coppenhole  
 (SAG: 400, 30, 332r). 
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 Naam Gorges, Pierre de 

 Titel Meester v1475 

 Antecedenten fs Jan x Marguerite Macharis (Karagiannis, 'De functionarissen', 86). 

 Huwelijk x Quintine van Hole (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1020). 

 Nageslacht Margaretha x Lieven Borluut (heer van Sint-Denijs-Boekel) (Dumolyn, 'Het hogere  
 personeel', 1020). 

 Politieke carrière Vorst: raadsheer-commissaris in de Raad van Vlaanderen 16/5/77-16/8/82, maar  
 voor- en nadien in het Parlement van Mechelen werkzaam (Van Rompaey, 'De Grote  
 Raad', 62 en 426). 

 Bezit Hij leende 70 lb van 40 gr aan Karel de Stoute in 1475 (Dumolyn, 'Het hogere  
 personeel', 1020). 

 Bronnen Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1020-1 en Karagiannis, 'De functionarissen', 86-7. 
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 Naam Gouy, Jacques de 

 Titel Ridder 
 Heer van Auby 

 Data ?-09/10/1483 (ARA: AL, 114, 24/10/1483). 

 Antecedenten fs Arnould, hoogbaljuw van Gent van 12/9/1453 tot 15/3/1459 (aldus Fris, 'Les  
 baillis', 410). 

 Huwelijk x Mergriete de Vos (RAG: RV, 7513, 214v). 

 Politieke carrière Vorst: kamerheer van Maximiliaan 77-82 (ADN: B 2115, 116r); hoogbaljuw van  
 Gent 20/12/81-9/10/83; eerste hofmeester van Filips de Schone in 83 (ARA: Rk.,  
 AL, 51, 8/8/1483 en ADN: B 17743, 'Chambres des comptes, serment des membres'). 

 Taken-diensten Vorst: hij nam deel aan veldtochten van Karel de Stoute (Greve & Lebailly,  
 'Comptes', 98). Hij was kapitein van Rupelmonde in 1481-83 (KB: Ms 20642,  
 104r) en hij diende van daaruit het graafschap te beschermen (RAG: RV, 34315, 27r 
  en SAG: 20, 2, 19r). Hij onderhandelde bij de totstandkoming van het verdrag van  
 Arras (Molinet, 'Chroniques', I, 378). Op 24/7/1483 nam hij de eden van de leden  

van de rekenkamer af voor Filips de Schone (ADN: B 17743, 'Chambres des comptes, 
serment des membres'). 

 Bezit In november 1477 nam Maximiliaan hem, voor 24 s daags, op in zijn hofhouding  
 (Gachard, 'Analectes', 5, 117). Eind 1477 kreeg hij een dotatie van Marie van 240  
 lb van 2 gr (ADN: B 2115, 116v) en één van 300 franc van 32 gr (ADN: B 2112, nr. 
  68080). Als Gents baljuw ontving hij een jaarloon van 160 lb par (ARA: Rk.  
 14118, 9r). Voor zijn baljuwschap van Gent betaalde hij 100 lb gr borg aan de  
 vorst (ADN: B 33, 73v). In februari 1482 kreeg hij van Maria 345 lb 14 s voor  
 militaire diensten te Arras en de bewaking van het kasteel te Rupelmonde (ADN: B  
 2127, 255r), waar op dat moment de baljuw van Rupelmonde gevangen lag (SAB:  
 SR82, 63v). 
 
 Rol in de opstand Vanaf 5/5/1483 diende hij zijn baljuwsrekening in het Vlaams op te stellen (ARA:  
 Rk. 14118, 14r). Tijdens zijn kapiteinschap van Rupelmonde kwam hij te  
 overlijden, Anthoine de Mortaigne nam vanaf oktober 1483 zijn functie als  

kapitein waar, hij werd daartoe gemachtigd door Frans van Coppenhole (RAG: RV, 34315, 
27v en 29v).  
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 Naam Gracht, Gregorius van der 

 Naamgenoten Adriaan van der Gracht werd op 16/10/1480 voor 10 jaar uit Gent verbannen  
 omdat hij 'diverssche fortchen' had gepleegd (SAG: 212, 1, 42v). 

 Politieke carrière -Vorst: baljuw van Damme 15/7/95-15/7/98 en erna van Monikenrede-Hoeke  
 (ARA: Rk., 13896). 
 -Brugge: raadslid 93 (SAB: RW). 
 -Vrije: commune 91* (lijsten Vrije). 

 Taken-diensten -Vorst: hij was ontvanger van de tol op de haring (in pacht) te Damme in 1496-9  
 (databank domeinbeheer). 
 -Brugge: een Joris van der Gracht was klerk ter vierschare gemaakt in de stad  
 Brugge 'die ghemoeyt zoude zijn in de zaken van den stede anegaende den  
 sayetuers' (SAB: SR81, 176v). Ook in juli 1485 diende een Joris van der Gracht  
 administratieve taken te vervullen (SAB: SR85, 39v). 
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 Naam Gracht, Jan van der 

 Titel Meester (bestand Gent) 
 Ridder (Diegerick, 'Correspondance', 71) 
 Heer van Melsen (Van Peteghem, 'De Raad', 332) 
 Doctor in beide rechten (Van Peteghem, 'De Raad', 332) 

 Naamgenoten Diederik van der Gracht was schildknaap van de hertog in 1480 en als dusdanig  
 commissaris van de wetsvernieuwing te Brugge in 1480 (SAB: SR80, 158r). 

 Data ?-08/03/1488 (Diegerick, 'Correspondance', 71). 

 Antecedenten fs Adriaan x Jooszine van Nevele. Hij zou later hertrouwd zijn met de weduwe van  
 Gillis van der Woestijne, Jooszine van der Meersch, maar dit lijkt genealogisch erg  
 moeilijk (Buylaert). 

 Huwelijk x Elisabeth de Baenst (fa Guy II, zie De Herckenrode, 'Nobiliaire', I, 856). Een  
 andere denkpiste vinden we bij Van Peteghem ('De Raad', 332): hij huwde met  
 Johanna Huyghens (bevestigd door SAG: 400, 30, 171r). Zijn vrouw was alleszins  
 de weduwe van Tristam Janszone (ADN: B 17738, 'Audition des comtables'). 

 Nageslacht François (hoogbaljuw van Gent in 1522-35, Fris, 'Les baillis', 412). Philips x'  
 Adriana Metteneye (fa Cornelis, zie diens fiche), x² Johanna Blondel (zus van Josse,  
 zie diens fiche), x³ Agnes van de Walle (fa Jan) (Van Peteghem, 'De Raad', 332-5). 

 Politieke carrière Gent: herekiezer februari77 (bestand Gent); pensionaris 72-76 (Hancké, 'Conflict',  
 II, 78) en 79-80 (Van Peteghem, 'De Raad', 322). 

 Taken-diensten Vorst: hij was meermaals gezant voor Maria van Bourgondië, bijvoorbeeld naar  
 Ieper en daar ook wetscommissaris op 1/3/1477 (Diegerick, 'Episode', 450 en KB,  
 M 103, II). Hij was de ontvanger van de personele lasten te Menen in 1469-72  
 (databank domeinbeheer). Toen de artilleriemeester van Maximiliaan (Claude de  
 Menostey) voor fraude bestraft werd met een boete van 1200 lb van 40 gr, diende  
 Jan van der Gracht dit bedrag in oktober van Gent naar Brussel te brengen (ADN: B 
  2124, 153r en 48r/v ivm deze bestraffing). 

 Sociaal kapitaal Hij was één van de borgen van Jan van Melle die na diens dood een bedrag dienden 
  af te staan aan de stad Gent (SAG: 400, 27, 133v). 

 Leenbezit Als heer van Melsen had de familie een omvangrijk bezit in Melsen (Van Peteghem,  
 'De Raad', 333 en onderzoek van Pieter-Jan Lachaert). 

 Bezit Hij bezat een huis te Ringhesse (Hancké, 'Conflict', II, 78). In oktober 1481 verzette 
  hij zich tegen een aanslag van enkele van zijn goederen. Het verzet werd door de  
 Grote Raad ongegrond verklaard (De Smidt & Strubbe, 'Chronologische lijsten', 196).  

 Rol in de opstand In 1477 zond Maria van Bourgondie hem samen met Rijckaert Utenhove naar Ieper  
 om er de 'problemen' op te lossen (Diegerick, 'Episode', 447). Op 21/10/1481 (een  
 dag na de moord op Dadizeele) vroeg Maximiliaan hem om dringend naar Brussel te  
 reizen voor overleg (ADN: B 2124, 150v). Samen met Jan Utenhove en zeven  
 anderen werd hij geëxecuteerd te Gent (Diegerick, 'Correspondance', 71). 

 Verbanning 17/2/1481, voor vijftig jaar uit Vlaanderen, omdat hij een ongekende dienaar van  
 de hertog met de dood bedreigd had (SAG: 212, 1, 50r). Meester Jan van der Gracht  
 betaalde in 1482 20 lb gr aan de stad Gent voor de remissie van een ban (SAG: 400, 
  28, 17v). 

 Extra In oktober 1502 procedeerde hij samen met de Gentse schepenen tegen Maria  
 Adornes, de weduwe van Joost de Baenst over de nalatenschap van Guy de Baenst  
 (De Smidt & Strubbe, 'Chronologische lijsten', 373). 

 Bronnen Buylaert, 'Crisis', fiche XXXVII. 
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 Naam Gracht, Wouter van der 

 Titel Ridder (SAB: SR77, 134r) 
 Heer van Volandre en van Moorsele (RAG: RV, 7512, 188r). 

 Data ca. 1416-25/10/1505 (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1024: hij werd begraven  
 in de kerk van Moorsele). 

 Antecedenten fs Geldolf x Isabella van Halewijn, fa Jan, met kinderen Maria x Rogier van  
 Schoorrisse, Jan x Margriete Boudins, Wouter en Adriaan x Jooszine van der  
 Meersch (RAG: RV, 7512, 188r en Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1023). 

 Huwelijk x Elisabeth van Heule, fa Rogier (RAG: RV, 7513, 217v en Opsommer, 'Omme dat  
 leengoed', 404), fa Rogier x Beatrice van Massemen (De Herckenrode, 'Nobiliaire', I, 
  854). 

 Nageslacht Wouter (1449-83); Diederik x Lijsbette van Ghistel fa Joost (ADN: B 4123, 118v  
 en SAG: 400, 30, 162v); Frans x Antonine van Stavele; Maarten x Johanna van der  
 Woestijne; Isabel x Maarten van Hames; en andere (De Herckenrode, 'Nobiliaire', I,  
 854 en Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1023-4). 

 Politieke carrière Vorst: raadsheer in de Raad van Vlaanderen 63-74 (Dumolyn); souverein-baljuw  
 van Vlaanderen 6/6/72-1/6/73; raadgever en kamerheer van de hertog 77-8 (SAB:  
 SR76, 153v); 86-87 (KB, M 104, I). 

 Taken-diensten Vorst: onder Karel de Stoute vervulde hij meerdere militaire taken aan de Vlaamse  
 kust (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1029). Op 19/2/1477 behoorde hij samen  
 met de abt van Ter Duinen, Lodewijk van Schoorisse en Filips van Heurne tot de  
 commissie die in opdracht van Maria alle Vlaamse wetten diende te vernieuwen  
 (ADN: B 17726, 'Flandre'); hij vernieuwde bijvoorbeeld de wet te Gent in 1475  
 (Buylaert, 'Crisis', XLVIII) en 1478 (SAG: 94, 723); in het Brugse Vrije in 1477  
 (RAB: BVR, 214, 36r); te Brugge op 18/4/1477 (Despars, 'Cronycke', IV, 134) en in 
  1477 (SAB: SR77, 134r), 1478 (SR78, 157r), 1479 (SR79, 150r); te Ieper op 1/3 en 
  22/5/1477 en in 1478-80; hij was er kapitein in 1487 (KB, M 104, I). Maximiliaan  
 benoemde hem kapitein van het kasteel van Kortrijk op 23/10/1478 (Dumolyn,  
 'Het hogere personeel', 1029); hij was dit ook in de jaren 1485-87 (ADN: B 17745, 
  'Courtrai. Château' en B 4123, 118v). 

 Leenbezit Hij was heer van 'Vollandre' in Wevelgem en Moorsele. Hij bezat nog  
 verschillende gekochte en geërfde leengoederen in Bavikhove, Kuurne, Lendelede,  
 Harelbeke, Dadizele, Menen etc. (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1027). 

 Bezit Hij kreeg in 1478 van Maximiliaan alle geconfisqueerde goederen van de inwoners  
 van Doornik in de parochie Beerlegem als schadevergoeding voor de verliezen in  
 de oorlog (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1220). Hij had huizen te Diksmuide  
 en te Kortrijk (ibidem, 1028). Op 28/8/1485 leende hij 1200 lb par aan de stad  
 Kortrijk (ibidem, 1029). Als kapitein van Kortrijk kreeg hij een jaargeld van 450  
 lb par in 1487 (ADN: B 4123, 118v). In 1494 gaf de Raad van Vlaanderen  
 Elisabeth van Huele gelijk in een conflict tegen Florentine Wielant omtrent een  
 rente op Heule die Elisabeth in 1488 geërfd had (Opsommer, 'Omme dat leengoed',  
 404). 
 
 Rol in de opstand Op 22/3/1477 nam Maria hem op in de Grote Raad  (RAG: RV, 34323). In 1477 was 
  hij meermaals een schakel tussen het hof en Ieper (Diegerick, 'Episode', 447). Op  
 23/10/1478 sloeg Maximiliaan zijn zoon Wouter tot ridder (Dumolyn, 'Het hogere  
 personeel', 1029). In september 1479 reisde Jan Roegiers naar Oostkamp bij  
 Maximiliaan om Wouter van der Gracht te laten vervangen door Jan de Boot als  
 commissaris van de wetsvernieuwing van het Brugse Vrije (SAB: SR79, 61v). Hij  
 ratificeerde, als vertegenwoordiger van de Vlaamse adel, het verdrag van Atrecht op  
 28/3/1483 (Godefroy, 'Histoire', 348). 
 
 Extra Bij het huwelijk van zijn broer Adriaan van der Gracht, had hun vader hem 100 lb  
 gr beloofd, maar deze waren nooit uitbetaald door Wouter, hetgeen Adriaan  
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 aankloeg in maart 1485, maar de Raad van Vlaanderen gaf Wouter gelijk (RAG: RV,  
 7512, 188r). In maart 1493 verloor hij een proces tegen de leenmannen van het  

kasteel van Kortrijk over renten van 25 lb gr die hij wou ontvangen (RAG: RV, 7513, 
217v).  

 Bronnen Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1022-30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1199

 Naam Grave, Christoffels de 

 Titel meester (bestand Gent) 

 Politieke carrière Gent: gedele 77, juli85; stedekiezer 76; overdeken der wevers 65 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: hij reisde in november 1477 naar Brussel om bij Maximiliaan te overleggen  
 over 'bewaernesse van den frontueren' (SAG: 400, 26, 89r). In augustus 1478  
 onderhandelde hij met de Leden over de 'materye van der munte' (96r) en kort erna  
 reisde hij naar Maximiliaan te Holland om hem te overtuigen de stad te bezoeken (96v). 

 Bezit In de verplichte lening van 1492 betaalde hij 160 gr die later terugbetaald werden   
 (Hancké, 'Conflict', II, 78). 
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 Naam Grave, Jacob de 

 Naamgenoten Jan de Grave was deken der brouwers in 1479 (Schoups, 'Een aanzet', 57). 

 Politieke carrière Gent: keure 91, 97 (bestand Gent). 

 Beroep Huidevetter (bestand Gent). 

 Bezit In de verplichte lening van 1492 betaalde hij 240 gr die later werden terugbetaald  
 en daarbovenop nogmaals 553 gr  (Hancké, 'Conflict', II, 79). 

 Rol in de opstand In juni 1491 was hij raadslid van hoofdman Remeeus Hubert (SAG: 400, 30, 355r).  
 Hij werd op 27/6/1492 te Gent gevangen gezet (De Doppere, 'Chronique', 33). 
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 Naam Grave, Olivier de 

 Data ?-17/03/1477 (Dagboek van Gent, II, 251). 

 Politieke carrière Gent: gedele 55; keure 58, 64, 68, 71, 74; herekiezer 57; stedekiezer 60, 62, 66;  
 overdeken der neringen 62-63, 70-71; ontvanger 65 (als poorter) (bestand Gent). 

 Beroep Schipper (Hancké, 'Conflict', II, 79). 
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 Naam Grave, Simon de 

 Data ?-18/12/1490 (Despars, 'Cronycke', IV, 492). 

 Beroep Timmerman (Despars, 'Cronycke', IV, 492). 

 Rol in de opstand Hij werd buiten de Vrede van Damme gesloten op 6/12/1490 en kort erna onthoofd  
 (Despars, 'Cronycke', IV, 492 en ARA: Rk. 13782, 17r). 
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 Naam Grave, Wouter de 

 Politieke carrière Gent: keure 86 (bestand Gent). 

 Bezit Hij was lakenleverancier aan de stad in 1470  (Hancké, 'Conflict', II, 78). 
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 Naam Greffin, Lodewijk 

 Data ?-02/1490 (RAG: RV, 34315, 120v). 

 Antecedenten Hij had een broer Lamsin Greffin (SAB: SR83, 22r). 

 Nageslacht Hij had een zoon Jan (SAB: SR80, 2v) en een bastaardzoon Copkin (SAB: CA, 4,  
 186v). 

 Politieke carrière Brugge: schepen 67, 74, 76, 78, 80, 83, feb88, 89; raadslid 64*, 69, 72; hoofdman  
 sint-donaas 65, 70, 77, 79, april82, 84 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: in juli 1483 diende hij van de stad Brugge Engelsen en Fransen te  
 berechten die de privileges van de stapel hadden overtreden (SAB: SR82, 167v). In  
 juli 1484 reisde hij samen met een Brugse delegatie door het Brugs kwartier om te  
 onderzoeken of de stadsbesturen in de ondergeschikte steden hun poorters geen  
 onrecht aandeden (SAB: SR83, 174r). 

 Sociaal kapitaal Willem Sanders, Jan Wans, Jan van den Schelde en Gillis Inghelwins waren diens  
 'scadebeletters' in 1477-87 (SAB: SR76, 39r; SR81, 53r). In februari en maart 1482  
 trad hij samen met Guy de Houdecoutre en Jan de Keyt op als klerk bij een  
 handelsconflict tussen Antonio Fernandez en Jan Nutin; Willem Moreel, Maarten  
 Lem, Jan van Riebeke en Jan van Nieuwenhove waren arbiter (RAG: RV, 6832). Hij  
 was voogd van de kinderen van Jan van Riebeke in 1485 (SAB: WRSJ, 6, 28r). In  
 september 1485 maakte hij zijn vrouw, meester Rombout de Doppere, Adriaan van  
 Themseke, Joos van den Hove, Jan Bueyts, Meeus van den Leene, Gillis de Byns,  
 Willem Schoutharinck en Jan van den Leene fs Ledenaerts over zich machtig (SAB:  
 PR85, 28v). Hij was borg over de vrijlating uit het Brugse schepenhuis van  
 Thomas Bonin op 20/3/1488 (SAB: CSK87, 92v). Uit een transport uit 1494 van  
 een rentebrief van augustus 1477 van Lamsin Greffin, leren we dat Adriaan van  
 Theimseke x Kateline Pots erfgenamen waren van Lodewijk (SAB: TR, rentebrief  
 van Lamsin Greffin). 

 Bezit In 1470 had hij 26,38 hectare grondbezit in Moerkerke (Soens, databank uit  
 grootseminarie). Hij leende 200 lb gr aan de stad Brugge in 1477 (SAB: SR76,  
 33v). In de lening van juni 1478 droeg hij 10 lb gr bij aan de Brugse stadskas  
 (SAB: SR80, 48v). Op 4/2/1479 kwam hij tot een akkoord met de stad: voor een  
 jaarlijkse cijns van 10 s par mochten hij en zijn zoon Copkin hun leven lang  
 beschikken over 'den booghe staende an de zuudzijde van der Burch ten westhende 
  van den scepenhuuse' (SAB: CA, 4, 186v). Hij bezat twee erfrentes van in totaal 10 
  lb gr op inkomsten van de hertog in Brugge (ADN: B 4120, 74r en 75r). In 1480  
 diende hij een erfelijke rente aan de stad uit te betalen op zijn leven en dat van zijn  
 zoon aan de Sint-Baselispoort (SAB: SR80, 2v). Hij leende 8 lb gr aan de stad  
 Brugge in mei 1480 als bewoner van het Sint-Donaaszestendeel (SAB: SR80,  
 191r). Hij leende 50 lb gr aan de stad Brugge in mei 1482 (SAB: SR81, 190r). Hij  
 verkocht het stalletje van zijn broer 'ter snede' in 1483 (SAB: SR83, 22r). In  
 oktober 1486 bezat hij een huis in de Braamberg (SAB: KV, 828bis, 157/178). Hij  
 kocht een rentebrief van 4 lb gr op de drie steden van het graafschap Vlaanderen in  
 april 1485 (SAB: OR, 4, 114r). In mei 1487 ontving hij van Jan de Taye een  
 losrente van 4 s 6 d gr op een huis in de Eekhoutstraat (SAB: KV, 828bis, 249). Hij 
  leende 6 lb 4 s gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 186r). In juni 1487 leende  
 hij 100 lb gr aan Maximiliaan op enkele kroonjuwelen (ADN: B 3496, 123693).  
 Hij leende 2976 gr in mei en 5136 gr in juli 1488 en 4000 gr in december 1490 aan  
 de stad Brugge, als bewoner van het Sint-Donaaszestendeel (Blockmans, 'De  
 belastingbetalers', 242). 

 Rol in de opstand Op 26/3/1477 diende hij in opdracht van Maria van Bourgondië in het Steen  
 verantwoording af te leggen aan het Brugse gemeen voor zijn vroegere bestuurlijke  
 taken in de stad (Despars, 'Cronycke', IV, 126-7). In december 1479 diende hij  
 samen met Willem Moreel en Jan de Taye voor de Grote Raad te verschijnen in de  
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 rechtszaak tussen de stad en de graaf van Sint-Pol (SAB: SR79, 68r). Daarin werd  
 hij samen met enkele schepenen, persoonlijk verantwoordelijk gesteld voor het  
 juridische conflict met de graaf van Sint-Pol, die tol wou eisen van 'ghecochte  
 poorters'. Het stadsbestuur was niet akkoord en liet aangeslagen goederen uit het  
 tolhuis verwijderen, hetgeen hevige woede opwekte van de graaf en de Grote Raad  
 (ARA: GR, 796, 210v-212v). Hij werd daarvoor in december 1480, samen met  
 Willem Moreel, Jan de Taye, Rijkaert Macharis 'et autres leurs consors' op  
 19/12/1480 veroordeeld tot een knieval en een boete van 1350 lb van 40 gr, 'pour  
 certains excez et abuz par eulx commis', maar Maximiliaan schold hen deze boete  
 kwijt (ARA: Rk. 21442, 2v/10v). Zijn criminele eisen werden in juli 1485  
 geconverteerd (Despars, 'Cronycke', IV, 270). 
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 Naam Groote, Boudewijn de 

 Politieke carrière Gent: keure 90; deken der blauwers 86 (bestand Gent). 

 Bezit In de verplichte lening van 1492 droeg hij 400 gr bij die later werden terugbetaald  
 en 40 gr bij het Kuipgat langs de Leie (Hancké, 'Conflict', II, 80). 
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 Naam Groote, Geraard de 

 Data ?-24/12/1485 (SAB: RW). 

 Huwelijk x Margriete Feytins, fa Joos (SAB: PR85, 115v). 

 Politieke carrière Brugge: schepen 53, 55, 58, 63, 69, 73, 75, 77, 81; raadslid 66*, 71, 79, juni85;  
 gecommitteerde 61-62 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: Geraard de Groote, Willem de Gelder, Casin Pierins en Adriaan Kaervoet  
 werden in juli 1477 naar Sluis gezonden 'omme te remedyerne ende te helpen of  
 legghen zekere ghescillen uutstaende tusschen eenighe persoonen van der  
 voorseide stede van der Sluus' (SAB: SR76, 137r en 77, 59r). Samen met Pieter van  
 Riemslede was hij gouverneur van het armenhuis van de Sint-Jacobskerk (en in die  
 hoedanigheid kocht hij een erfrente in juni 1479 - ADN: B 4122, 75v - en in  
 december 1480 - ADN: B 2121, 65r). 

 Beroep Viltwerker (SAB: RW) 

 Sociaal kapitaal Samen met Jacob de Witte was hij de voogd van Mergriete, fa Jan van Aartrijcke - in  
 die hoedanigheid kocht hij een erfrente van 2 lb op de inkomsten van Brugge in  
 november 1477 (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1313 en ADN: B 4121, 78r) en  
 één op het leven van Jan Weyts voor 20 s (79r). In 1472 won hij een proces van  
 verscheidene Fransen voor de Grote Raad als uitvoerder van het testament van  
 Jehan le Page, alias David en diens erfgenaam Pieter de Cleerc (De Smidt & Strubbe, 
  'Chronologische lijsten', 52). Hughe Hallincbrood en later Thomas de Wreysele  
 waren diens 'scadebeletters' in 1477-86 (SAB: SR76, 39r etc.). In augustus 1484  
 was hij samen met Gillis Utenkelnare voogd van de kinderen van Christiaen de  
 Plaet (SAB: KV, 828bis, 84). In maart 1485 was hij samen met Jan van  
 Nieuwenhove fs Clais voogd over de kinderen van Guillaume Hautain (SAB:  
 SR84, 114v). In oktober 1485 was hij samen met Jan van Schottepitte voogd over  
 Kateline van Sint-Omaers (SAB: PR85, 33r). Bij zijn dood trad Geraard Numan op  
 bij de verdeling van zijn erfenis (SAB: PR85, 89v). Zijn weduwe maakte in juni  
 1486 Jan van Overbeke, Jehan du Poncel, Michiel de Vroede, Roeland van  
 Regeable, Jan de But, meester Jehan Joly, Nicolas Cocquerel, Jehan Doublet, Pierre  
 Mudy, Pierre Duhem, Willem Scoutharinc, Bastiaen Wilbrecht, Joos de Groote en  
 Jan Weyts fs Jan machtig over zich in de zaak van de failliete wisselaar Colard de  
 May (SAB: PR85, 115v). 
 Cultureel veld In augustus 1485 was hij kerkmeester van de Sint-Jacobskerk te Brugge (SAB: OA, 
  480). 

 Bezit Hij leende 20 lb gr aan de stad Brugge in 1477 (SAB: SR76, 30v). In november  
 1477 kocht hij een lijfrente van 4 lb gr op de inkomsten van de stad Brugge (ADN:  
 B 4121, 79r). In de lening van juni 1478 droeg hij 10 lb gr bij aan de Brugse  
 stadskas (SAB: SR80, 49r). Hij leende 6 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als  
 bewoner van het Sint-Niklaaszestendeel (SAB: SR80, 200v). Hij kocht in 1481 of  
 1482 een losrente van 2 lb gr op de Brugse tol van de graaf van Sint-Pol (ARA: Rk. 
  13710, 32r). Zijn weduwe leende 2 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86,  
 197r). Zijn weduwe leende 960 gr in juli 1488 en 720 gr in oktober en 2000 gr in  
 december 1490 aan de stad Brugge, als bewoner van het Sint-Janszestendeel  
 (Blockmans, 'De belastingbetalers', 242). 
 Rol in de opstand Indertijd had hij samen met Nicasius Pierins, Donaas de Moor en Sanders du  
 Bosquiel geld geleend aan Karel de Stoute, op de tol van Sluis, maar door de  
 afschaffing van die tol in 1477, eiste hij op 29/5/1477 van de Rekenkamer van  
 Rijsel garanties voor de terugbetaling van deze lening (ADN: B 17726, 'Recette  
 Générale, Empruntes'). In mei 1479 had hij voor de Raad van Vlaanderen bekomen  
 dat Brugge een 'lettre van garande' zou opstellen om hem de 7000 lb gr kwijt te  
 schelden die hij eertijds als ontvanger voor de stad aan Karel de Stoute had  
 geleend, maar de Grote Raad weigerde hem deze brief te verlenen (SAB: CA, 14,  
 303v-304v). In 1480 gaf de stad Brugge een som aan Jacob But, deurwaarder in de  
 Raad van Vlaanderen, voor de vele moeite die hij had 'van ter execucie gheleyt  
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 thebbene zekere lettren van condempnatien ghegheven bij mijnen heeren van den  
 Grooten Rade ten proffijte van Gheeraerd de Groote ende zinen medepleghers als  
 wijlen ghecommitteerde van deser stede jeghen ende in projudicien van derzelver  
 stede' (SAB: SR79, 169v). Een andere vermelding leert ons dat Jacob de But werd  
 betaald voor de moeite die had 'int executeren den goeden lieden van der wet ende  
 den zesse ghecommitteerden van deser stede ten verzouke ende vervolghe van  
 Gheeraerd de Groote ende zinen medepleghers ter causen van eender sentencie  
 ghegheven bij mijnen heeren van den Hooghe Raden ons gheduchts heeren metten  
 voorseide Gheeraerd ende in projudicien van deser stede anegaende zekeren  
 garande daer in dat dese stede ghecondempneirt was te doene ter causen van  
 diverssche lettren van obligacien die dezelve Gheeraerd ende zine medeghesellen  
 doe ten tijden ghecommiteirde van derzelver stede in huerlieder prince name  
 diversschen cooplieden ghegheven hadden omme zekere finance thebbene die ter  
 steden behouf genomen was' (SAB: SR80, 165v-166r). 

 Extra Hij overleed in functie en werd vervangen door Pieter van Riemslede (SAB: RW). 
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 Naam Groote, Gillis de 

 Politieke carrière Gent: gedele 48, 77 (neringen, blauwverver) (bestand Gent). 

 Beroep Blauwer (Hancké, 'Conflict', II, 80). 

 Bezit In de verplichte lening van 1492 betaalde hij 40 gr die later werden terugbetaald  
 (Hancké, 'Conflict', II, 80). 
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 Naam Groote, Laureins de 

 Politieke carrière Gent: keure 88, 09; stedekiezer 94 (bestand Gent). 

 Bezit Hij was lakenleverancier aan de stad in 1477 (126 gr), 1486 (7080 gr) en 1488  
 (966gr). In 1492 droeg hij 720 gr bij aan de verplichte lening, ze werden later  
 terugbetaald. Volgens het 'conestable bouc' van 1492-4 betaalde hij buiten Sint- 
 Jorispoort 360 gr belasting (Hancké, 'Conflict', II, 80). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1211

 Naam Groote, Lieven de 

 Politieke carrière Gent: gedele 68; keure 81 (bestand Gent). 

 Bezit Hij woonde in de Gentse Kammerstraat (bestand Gent). Hij leverde veelvuldig  
 laken aan de stad in 1460, 63, 67-8, 71, 73, 75-7, 80-3 (Hancké, 'Conflict', II, 81).  
 Hij kocht een rente van 20 s gr op de inkomsten van de stad Gent in 1485 (ADN: B 
  2132, nr. 69314). Volgens het 'conestable bouc' van 1492-4  betaalde hij 360 gr  
 belasting buiten de Sint-Jorispoort (Hancké, 'Conflict', II, 81). 
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 Naam Grutere, Boudewijn de 

 Data ?-14/01/1491 (Despodt, 'Dat du best', III, 2.6/035: hij werd begraven in het Gentse 
  Dominicanenklooster). 

 Huwelijk x Jooszine Sneevoet (Despodt, 'Dat du best', III, 2.6/035). 

 Politieke carrière Gent: gedele 58; keure 60, 63, 68, 70, juni85; herekiezer 66 (bestand Gent). 

 Beroep Brouwer (in 1476 was hij gezworene van dat ambacht; Hancké, 'Conflict', II, 81). 

 Bezit Hij woonde in de Burgstraat naast Gillis van Zonnemare (SAG: 400, 28, 451r).  
 Volgens het 'conestable bouc' betaalde hij 240 gr belasting in 1492-4 (Hancké,  
 'Conflict', II, 81-2). 

 Rol in de opstand In 1477 betaalde hij 13 lb gr terug aan de stad; Boudewijn de Smet betaalde mee   
 (Hancké, 'Conflict', II, 81). In juli 1485 verzorgde hij een vreugdevuur bij de  
 inkomst van Maximiliaan (SAG: 400, 28, 451r). 
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 Naam Grutere, Filips de 

 Titel meester (bestand Gent) 

 Naamgenoten Was hij de ridder Filips de Gruutere die in 1533 overleed (Despodt, 'Dat du best',  
 III, 1.7/043)? 

 Antecedenten fs Boudins (bestand Gent). 

 Politieke carrière Gent: gedele 91, 94*; keure 02*, 08* (bestand Gent). 

 Bezit In 1492-4 betaalde hij 40 gr belasting in de Burgstraat, waar hij een huis bezat  
 (Hancké, 'Conflict', II, 82). 
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 Naam Grutere, Jacob de 

 Antecedenten Ghiselbert x Jutta Rym, fa Daneel x Elisabeth van Munte (De Herckenrode,  
 'Nobiliaire', I, 883). 

 Huwelijk x Elisabeth van der Scaghen, fa Jan (De Herckenrode, 'Nobiliaire', I, 883). Zij was  
 dus de dochter of de zus van de algemeen ontvanger van Vlaanderen (zie diens fiche  
 en Van Peteghem, 'De Raad', 354). 

 Nageslacht Ghiselbert x Elisabeth Goetgebuer; Lieven x Catherine de Wale-d'Axpoele; Jan x  
 Barbara Beyns; Simon, dominicaan (De Herckenrode, 'Nobiliaire', I, 883-4). 

 Politieke carrière Gent: gedele 66, 81, 83*, 87 (bestand Gent). 

 Sociaal kapitaal In 1485 was hij voogd over de kinderen van Willem Rijm (RAG: RV, 2418, 77r). 

 Bezit In de verplichte lening van 1492 betaalde zijn weduwe 368 gr (Hancké, 'Conflict',  
 II, 82). 

 Rol in de opstand In 1477 diende hij 720 gr pensioenen aan de stad terug te betalen (Hancké,  
 'Conflict', II, 82). Hij vergezelde Filips de Schone bij diens Blijde Intrede in  
 Brugge in mei 1484 (SAG: 400, 28, 320v). 
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 Naam Grutere, Jan de 

 Titel meester (bestand Gent) 
 Heer van Exaerde (bestand Gent) 

 Data ?-06/01/1515 (Despodt, 'Dat du best', III, 2,6/038: hij werd begraven in de Gentse  
 Dominicanenkerk). 

 Antecedenten fs Jan x Catherine van Vaernewijck, fa Jan (De Herckenrode, 'Nobiliaire', I, 885). 

 Huwelijk x Marie Corins (Despodt, 'Dat du best', III, 2,6/038). 

 Nageslacht Jan x Maria de Lisbonne (De Herckenrode, 'Nobiliaire', I, 886). 

 Politieke carrière Gent: gedele 82, juni85*, 93*, 98*, 00*; keure 95 (bestand Gent). 

 Bezit Hij contribueerde 172 gr in de oorlogsbelasting van 1477  (Hancké, 'Conflict', II, 82). 

 Confiscatie 1491-2: 1194 gr voor 'catteylen' en graan  (Hancké, 'Conflict', II, 82). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1216

 Naam Gruuthuze, Jan (V) van 

 Titel Ridder v1479 
 Heer van Spierre 

 Data 1458-1512 (hij stierf te Abbeville en werd begraven in de abdij van Sint-Riquier;  
 Wauters, 'Gruythuyse', 389). 

 Antecedenten fs Lodewijk van Gruuthuze (zie diens fiche) x Margaretha van Borselen. 

 Huwelijk x' Marie d'Auxy, fa Jan (haar zus Isabelle was de echgenoot van Philippe de  
 Crèvecoeur; Jan d'Auxy, Vliesridder, bezat een deel van het huis in de  
 Wulfhagestraat 18 te Brugge, zie Beernaert ea, 'De visitatie', 31); x² Renée de Beuil,  

fa Antoon x Jeanne de Valois (dochter van Karel VII); x³ Marie de Melun (Gailliard, 
'Bruges', I, 77).  

 Nageslacht Maria x Jacques II de Luxembourg, heer van Fiennes; Jan, René, Anna en Louis  
 (Gailliard, 'Bruges', I, 79). Deze verdedigde zijn grootvader Lodewijk voor het  
 Gulden Vlies in mei 1500 (de Reiffenberg, 'Histoire', 236). 

 Politieke carrière Vorst: kamerheer van de Franse koning vanaf 1480 en gouverneur van Picardie  
 onder Louis XII (Martens, 'Lodewijk van Gruuthuse', 117); gouverneur van Waals- 
 Vlaanderen 84-85 (Poullet, 'Les gouverneurs', 179). 

 Taken-diensten -Vorst: in 1477 trok hij met een legertje op naar Doornik om er vanaf juni Lille te  
 verdedigen (Molinet, 'Chroniques', I, 218), in 1478 reisde hij naar Ieper en in 1479  
 naar Terwaan als generaal van de stad. In mei 1478 bevond hij zich samen met Jan  
 van Nieuwenhove fs. Clais en Jan Breydel te Sint-Winoksbergen om er troepen te  
 coördineren (SAB: SR77, 53v). Hij was 'upperjaghere' van Vlaanderen in 1483  
 (SAG: 400, 28, 66r) en kapitein van Lille tijdens de eerste regentschapsraad  
 (ADN: B 2131, nr. 69238; SAB: SR83,  135v etc.). Hij leidde eveneens Franse  
 troepen, die de Vlaamse te hulp te kwamen in 1488 (Wauters, 'Gruythuyse', 389).  
 -Gent: op 7/11/1477 droeg hij de Gentse standaard vanuit Kortrijk binnen in de  
 stad (SAG: 400, 26, 48v). 
 -Brugge: hij was kapitein van de stad van 23/12/1477 tot 31/7/1478 (SAB: SR77,  
 156v). 

 Sociaal kapitaal Antoine du Pas was diens procureur, en deze maakte Maturin Thoureau, Christoffel  
 Boudins, Filips Hannoc, Pieter de Hont, Jehan Boulet, Antonis vanden Berghe,  
 Martin de Grave, Jan de Keyt, Jan Sys, Willem van den Voorde en Cornelis Bersier  
 machtig over Jan van Gruuthuze in mei 1493 (SAB: PR92, 91v). 

 Cultureel veld Hij werd in 1476 lid van de Sint-Sebastiaansgilde (Godar, 'Histoire', 120). Hij was 
  lid van de Brugse Witte Beer (Van den Abeele, 'De Witte Beer', 144). 

 Leenbezit Hij erfde de lenen Oostkamp en Gruuthuze en de rente van de mandemakers van zijn 
  vader in 1492 (ARA: Rk. 17410, 1v); daarvan getuigt ook een akte uit juli 1495  
 waarin hij zijn moeder met bestuurlijke taken over het leen van Haamstede belast  
 (SAB: PR94, 107r). Na de dood van zijn vader kocht hij de stad en het land van  
 Loppem van Jacob Robrechts (RAB: BB, 64, 226r). De titel 'graaf van Winchester'  
 raakte hij in 1500 kwijt omdat Henry VII de jaarlijkse rente niet meer wou  
 uitbetalen (Visser-Fuchs, 'Edward', 156). 

 Bezit In november 1477 nam Maximiliaan hem, voor 24 s daags, op in zijn hofhouding  
 (Gachard, 'Analectes', 5, 117). Voor zijn kapiteinschap in Brugge in 1478 ontving  
 hij 222 lb gr (SAB: SR77, 156v) en nog eens 52 lb gr voor onkosten (157v). Op  
 31/3/1479 leende hij 600 lb van 40 gr aan Maximiliaan, die hij mocht verhalen op  
 de Brugse schout (ARA: OV, I, 619). Op 20/4/1482 werd bepaald dat hij de  
 komende drie jaar jaarlijks 100 lb gr uit de Brugse stadskas zou ontvangen omdat  
 hij aan de stad de toelating gegeven had om haar zelf de schout te laten kiezen;  
 ondanks het feit dat Maximiliaan en de Drie Leden beslist hadden dat die post hem  
 toekwam (SAB: SR81, 175v; SR82, 171v; SR83, 179v). In februari 1484 ontving  
 hij een dagloon van 96 gr uit de recette générale van Vlaanderen (ADN: B 33, 93v - 
  hoelang hij dit ontvang is niet duidelijk). Hij was toen eveneens seneschalk van  
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 Anjou waarvoor hij een jaarlijks loon van de Franse koning kreeg (Praet,  
 'Recherches', 66). Op 8/2/1485 leende hij 60 lb gr van Jean Boullin (RAG: RV,  
 955, 20r). Medio 1488 leende hij 100 lb gr aan de stad Gent (SAG: 400, 29, 434r).  
 In september 1488 beloofde Gent zijn schade die hij ten gevolge van de oorlog zou  

oplopen, te vergoeden met geconfisqueerde bezittingen van vijanden van het land (SAG: 
94, 766). 

  
Rol in de opstand Op 28 januari 1477 bedaarde hij, samen met zijn vader, Anselmus Adornes, Jan  
 Breydel de Brugse ambachten (Despars, 'Cronycke', IV, 123). Kort erna stelde Maria 
  hem aan tot ontvanger van het klerkschap van de Brugse schout (ADN: B 4120,  
 17v). Op 1/3 vergaderen Lodewijk van Gruuthuze, zijn zoon, de heer van Uutkerke 
  en de notabelen van de stad Brugge (de baljuw, schout, burgemeester, schepenen,  
 raden en tresoriers) 'omme te festoyerne mijnen voorseide heere van Gruuthuuse'  
 (SAB: SR76, 125v). Op 22/3/1477 nam Maria hem als 'chevalier de compaigne' op  
 in haar hofhouding (RAG: RV, 34323). Van 23/12/1477 tot 31/7/1478 was hij  
 kapitein van Brugge, ter vervanging van Joost van Varsenare (SAB: SR77, 156v).  
 In 1478 voerde hij een ordonnantiebende van vijftig 'lances' aan (Guillaume,  
 'Histoire', 54). In 1479 leende hij, samen met zijn vader, tot 2200 lb van 40 gr aan  
 Maximiliaan, die hij mocht verhalen op de inkomsten van de Brugse schout. Toen  
 de betaling uitbleef, liet Lodewijk de schout, Antonius van der Vichte, afzetten en  
 vervangen door Willem de Wintere - waarschijnlijk nam Gruuthuze dan het geld  
 tot zich - kort erna herstelde de Grote Raad Antonius van der Vichte in zijn functie,  
 ondanks heftig verweer van Jan (ARA: OV, I, 619 en GR, 795, 50r-62r). Hij werd  
 ridder gekroond voor de slag te Guinegatte, maar er gevangen genomen (Molinet,  
 'Chroniques', I, 313) en volgens Commynes verkreeg hij kort daarop gratie van de  
 koning. Hij ratificeerde, als vertegenwoordiger van de Vlaamse adel, het verdrag  
 van Atrecht op 31/3/1483 (Godefroy, 'Histoire', 348). Op 20/6/1483 kwam hij  
 Gent binnen (SAG: 400, 28, 66r). In maart 1484 of 1485 onderhandelde hij met  
 succes bij de vertegenwoordigers van Lille over een permanente troepenmacht die  
 ze wilden onderhouden voor de verdediging van hun kasselrij (ADN: B 17746,  
 'Aides. Flandres'). Bij de machtsovername van Maximiliaan in juni 1485 verliet hij  
 Lille toen de gouverneurs van deze stad hem 3000 ecu betaalden (Molinet,  
 'Chroniques', I, 460). Hij zou pas in 1488 terugkeren naar Vlaanderen, toen hij  
 samen met Filips van Kleef tegen de Duitse troepen in het Westland streed  
 (Despars, 'Cronycke', IV, 409 en 436). In juni 1488 verbleef hij te Gent (Diegerick,  
 'Correspondance', 257). In juni 1488 trok hij samen met Filips van Kleef en een  
 Gentse legermacht van 1500 strijders naar Dendermonde (SAG: 20, 6, 145r). Op  
 10/8/1488 vergaderde hij in Frankrijk samen met Philippe de Crèvecoeur,  
 Lodewijk van Halewijn, Jan van Coppenhole en Filips van Kleef over de te volgen  
 strategie in de oorlog (SAG: 20, 7, 4v). Ergens in augustus 1488 verbleef hij te  
 Brugge (SAG: 400, 29, 432v). In april 1489 liet Charles VIII weten dat Jan van  
 Gruuthuze, de heer van Desquerdes, François de Bourbon en Lodewijk van  
 Halewyn naar Vlaanderen op weg zijn om Filips van Kleef bij te staan ('Lettres de  
 Charles VIII', II, 318). Na de mislukte militaire interventie van de Fransen keerde hij 
  terug naar Frankrijk, waar hij van dan af definitief verbleef, maar hij hield uiteraard  
 nauw zijn Brugse belangen in het oog hield. Zo waakte hij bijvoorbeeld, als  
 kamerheer van Louis XII en gouverneur van Abbeville en het Louvre in 1501, over  
 de naleving van de erediensten die zijn vader bij testament had gesticht (SAB:  
 Fonds kleermakers, 'Geestelyck beset van mijn heer de grave van Steenhuse'). 

 Extra Opvallend is dat hij in januari 1481 in de staat van Thibault Barradot (de 'despence 
  extraordinaire' van Marie) vernoemd werd en daarin ontving hij 150 lb van 40 gr  
 (als los stuk bewaard in de doos ADN: B 2127). 
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 Naam Gruuthuze, Lodewijk van 

 Titel Heer van Gruuthuze  
 Prins van Steenhuyse 
 Graaf van Winchester (v1472) 
 Heer van Avelgem, Oostkamp, Beveren, Tielt-ten-Hove en Spiere 
 Heer van Haamstede (v1455) 

 Data ca. 1427-26/11/1492 (Brugge, hij werd begraven in de OLV-kerk; De Doppere,  
 'Chronique', 40 en Vermeersch, 'Grafmonumenten', II, 265). 

 Antecedenten fs Jan IV van Brugge x Margaretha van Steenhusen (fa Felix, prins van Steenhuyse  
 en heer van Avelgem). Jan had nog Louise (x Lodewijk van Vlaanderen, heer van  
 Praet), Johanna (x Jan van Gistel) en Margriete (x Pieter van den Woestijne, fs  
 Pieter) als kinderen (Gailliard, 'Bruges', I, 73). 

 Huwelijk x Margaretha van Borssele (in 1455, ze stierf op 25/8/1510), fa Hendrik (ridder van  
 het Gulden Vlies) en Johanna van Halewyn. De van Borseles waren een  
 vooraanstaande Zeelandse (Kabeljauwse) familie. Haar broer Wolfert huwde Mary  
 Stuart en later Charlotte de Bourbon (zie diens fiche voor diens nageslacht). 

 Nageslacht Jan V van Gruuthuse (in 1458), waarvan Filips de Goede dooppeter was. Andere  
 kinderen: Johanna (x Jacob, graaf van Hoorn); Louis (die in 1461 stierf) en  
 Margriete, zuster in de Koudenberg in Brussel (Gailliard, 'Bruges', I, 77). Volgens  
 een document uit 1488 had hij nog een tweede (anonieme) zoon (RAB: FD, 184 (2), 
  XIX). Hij had waarschijnlijk een bastaarddochter Louise (Van den Abeele, 'De  
 bastaarddochter'). Zijn kleindochter Margriete (fa Jan) huwde Jacob van Luxemburg, 
  heer van Fiennes (Derycke, 'De Sint-Michielswijk', 170). 

 Politieke carrière Vorst: luitenant-generaal en stadhouder van Holland, Zeeland en Friesland (als  
 opvolger van Jean de Lannoy) en eveneens zegelhouder en voorzitter van de Raad  
 van Holland 14/5/63-3/3/77; raadsheer-kamerling van Maria van Bourgondië 77- 
 82 ('eerste ruddere van eeren van onzer harde gheduchteghe vrauwe' - SAB: PO, 1178).
  
Taken-diensten -Brugge: hij was meermaals onderhandelaar tussen Brugge en de vorst.  
 Bijvoorbeeld in 1477 bij de toekenning van de privileges, te Arras in 1482 (Fris,  
 'Rasseghem', 749) maar eveneens in 1490 bij de totstandkoming van de 'Vrede' (zie  
 Martens, 'Lodewijk', 36). Hij leidde ook een aantal veldtochten, zoals bijvoorbeeld 
  in juli 1477 en mei 1478 als leider van de troepen rond Rijsel (SAB: SR76, 58r;  
 77, 53r), maar voornamelijk in 1489 toen hij bijvoorbeeld samen met Adriaan  
 Vilain van Rassegem Oostende veroverde (Despars, 'Cronycke', IV, 439). In 1477- 
 78 was hij kapitein van Brugge (SAB: PO 1151 en MC78, 9v). In 1482-3 wordt hij 
  opnieuw als kapitein van de stad Brugge en het Brugse Vrije vermeld (SAB: SR81,  
 176r en CA, 4, 206r). In februari 1485 reisde hij samen met enkele brugse schepenen 
  naar Sluis om er oorlogschepen aan te schaffen (SAB: SR84, 127r). Hij was  
 onderhandelaar voor de Drie Leden te Montils-lez-Tours in 1489 (Despars,  
 'Cronycke', IV, 440). In 1490 was hij nogmaals kapitein van Brugge en tevens  
 onderhandelaar te Mechelen met Albrecht van Saksen (Despars, 'Cronycke', IV,  
 452-7). Op 13/2/1490 maakte hij deel uit van de Brugse delegatie die te Damme met 
  de hertog van Saksen over de 'welvaert' van de stad onderhandelde (SAB: SR89,  
 132r). In juli 1490 onderhandelde hij met de vorstelijke vertegenwoordigers te  
 Antwerpen en later te Mechelen over de positie van Brugge in de oorlog tegen  
 Filips van Kleef (SAB: SR89, 141r/v). In juli 1490 maakte hij deel uit van de  
 Brugse delegatie die in Brussel de revaluatie van de munt met Engelbert van  
 Nassau besprak (SAB: SR89, 145r). 
 -Vorst: hij was reeds in 1445 'escyuer eschançon' van Filips de Goede. Hij  
 ondernam verschillende missies in diens dienst, bijvoorbeeld bij de  
 onderhandelingen met de Hanze in 1458 en bij de verhindering van het huwelijk  
 van de prinses van Schotland in 1461. Hij speelde een belangrijke rol in de  
 militaire vernedering van de Gentenaars in 1452: hij hield hen samen met Bladelin  
 tegen te Brugge en leidde eveneens het Bourgondische leger te Gavere (hij was  
 eveneens kapitein te Oudenaarde in 1452). Hij vertoefde in het gevolg van Karel de 
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  Stoute toen deze regent was in 1454. Hij beschermde de zwager van Karel de  
 Stoute, Edward IV van Engeland, bij zijn vlucht naar de Nederlanden en hij liet  
 hem in het paleis van Gruuthuze te Brugge verblijven (hij kreeg hiervoor in 1472  
 de titel van de graaf van Winchester als beloning). In 1472 was hij generaal van een 
  leger dat optrok tegen Louis XI. In 1477 begeleidde hij de Bourgondische  
 delegatie bij Louis XI. Vanaf 26 maart was hij weer eerste kamerheer van Maria van  
 Bourgondië. Op 19/8 begeleidde hij haar naar haar huwelijk (zie de biografie van  
 Martens). Hij was commissaris der wetsvernieuwing op 2/9/77 en op 2/9/88  
 (Despars, 'Cronycke', IV, 420). 

 Sociaal kapitaal In november 1481 stond hij garant voor het huwelijkscontract van Filips van Kleef 
  en Anna van Borsele (ARA: OV, II, 50, 4/11/1481). In februari 1475 en augustus  
 1486 trad Lodewijk Cottolf op als zijn procureur (SAB: MC74, 18r en PR85,  
 127v). Op 19/11/1490 komen Filips van Beveren en Walraven van Brederode  
 overeen dat Lodewijk van Gruuthuze de voogd werd van Johanna van Borsele, fa  
 Wolfert (ARA: GR, 799, nr. 36). 

 Cultureel veld Devies: 'Plus est en vous'. Hij werd ridder van het Gulden Vlies in mei 1461. Hij  
 nam meermaals deel aan het toernooi van de Witte Beer, waar hij uiteraard lid van  
 was (Van den Abeele, 'De Witte Beer', 143). In 1479 was hij hoofdman van de  
 Brugse kruisboogschuttersgilde van Sint-Joris (Janssens, 'Daar komen', 54). Hij  
 legde de eerste steen van het Colletinenklooster te Brugge, bij de inhuldiging  
 waren Maximiliaan en Maria aanwezig. Hij had tal van caritatieve iniatieven in  
 Brugge. Hij had een oratorium in de OLV-kerk (zie Martens, 'Lodewijk', 87-112).  
 Over diens culturele invloed op de Engelse koning Edward IV, zie Vale, 'An  
 Anglo-Burgundian nobleman', 118-128. Na zijn dood stichtte hij bij testament tal  
 van erediensten die door stedelijke ambachten onderhouden werden (zie  
 bijvoorbeeld: SAB: Fonds kleermakers, 'Geestelyck beset van mijn heer den grave  
 van Steenhuse' en Gailliard, 'Inscriptions', II, 452). Een afbeelding van zijn  
 mausoleum in Gailliard, 'Inscriptions', II, 34, die ook zijn testament afdrukt (34-7),  
 evenals de fundatie van zijn oratorium (70-2). Zijn boekenbezit is reeds uitvoerig  
 bestudeerd (zie oa Martens, 'Lodewijk' en Laffite, 'Les manuscrits'). 
 
 Leenbezit Het gruutrecht was een vorstelijk leen, afhankelijk van de Burg van Brugge; het  
 hield niet alleen een taks op het bier in, maar ook een aantal 'manscepen' (gronden  
 en renten) (RAB: BB, 64, 22v-23r; zie ook de opsomming in BNF: MN, 15, 2v-3r).  
 Hij was de tweede grootste leenhouder van Holland (onder andere door de  
 aankoop van Haamstede, zie Janse, 'Het leenbezit', 192-3). Zijn leengoed 'Ten Torre' 
  in Oostkamp was 127 gemet groot en bevatte land, meersen, bossen, velden, een  
 rente van 8 lb par en 84 hoenders elk jaar (RAB: BB, 64, 235v); hij had het in 1457  
 gekocht van Jan Wittoen voor 6000 lb par (Opsommer, 'Omme dat leengoed', 420).  
 Het goed 'Toorscamp' was 700 gemeten groot waarover Lodewijk quasi volledige  
 jurisdictie had (236r). Ook in Sijsele had hij twee omvangrijke lenen, 'Te Restuve'  
 en 'Helfmoorte', resp. 128 en 133 gemeten groot (RAB: BB, 64, 256v-257r). Hij  
 werd heer van Steenhuyse en Avelgem dankzij zijn grootvader; Spiere werd via de  
 grootmoeder (Agnes de Mortagne) verworven; de overige lenen erfde hij van zijn  
 vader. De opbrengst van zijn Vlaamse heerlijkheden is relatief goed bekend (Thoen, 
  'Landbouwekonomie', 605-6 en 1228). Hij werd graaf van Winchester op  
 13/10/1472 als beloning van de bescherming van Edward IV van York (zie ook  
 Vale, 'An Anglo-Burgundian nobleman', 118-120 en Visser-Fuchs, 'Edward', 152).  
 Haamstede, Westenschouwen en het kasteel op Schouwen kocht hij voor 6000  
 kronen van 48 gr in 1455 van Filips de Goede, deze stadjes kregen later  
 handelsprivileges van de Engelse koning, net als Vere (Visser-Fuchs, 'Edward',  
 153 ev). In 1463 en in 1467 droeg hij een deel van het leen 'Nieuwburch' te  
 Oostkamp over aan Anselmus Adornes (SAB: Adornes, 39, 4r-5v). Het  
 schoutschap en de ammanie van Tielt had hij rond 1467 gekocht van Adriaen  
 Claerhout; voor de afkoop van een rente die hij had op Tielt, ontving hij van de  
 hertog voor 720 van 40 gr (Greve & Lebailly, 'Comptes', 218). In 1468 of 1469  
 kocht hij een rente van 10 lb gr op de heerlijkheid Oostkamp van de heer van  
 Moncheau (ARA: Rk. 17381, 3v). In 1475 of 1476 ontving hij van de heer een  
 nieuw leen, namelijk 1 gr per dag van de Brugse mandemakers (ARA: Rk. 13789,  
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 4r). In 1475 kocht hij een rente van 500 lb par op de Grute van Brugge terug van  
 Joost van Varsenare die deze in leen hield van de Burg van Brugge (ARA: Rk.  
 13709, 46r/47r). Omtrent deze periode ontving hij van de vorst een rente van 800  
 lb par op de Brugse grute die zijn zus Kateline van Gruuthuze (x Hendrik van  
 Wassenaar) in leen hield, maar die bij haar dood door de vorst aan Lodewijk  
 geschonken werd (RAB: BB, 64, 4v). In juni 1476 kloeg hij Jehanne de Berlemont  
 aan omdat ze deze heerlijkheid in beslag genomen had, hoewel een vroeger vonnis  
 van het parlement haar, als vruchtgebruik, slechts de helft van de inkomsten van de  
 heerlijkheid had toegekend. Nader onderzoek werd bevolen, terwijl Jehanne  
 voorlopig van het bezit moest afzien en Gruuthuze haar de inkomsten diende uit te  
 keren (De Smidt & Strubbe, 'Chronologische lijsten', 126). In 1477 kocht hij het  
 leen 'Beverhoutsveld', afhankelijk van de Burg van Brugge, van Joost van  
 Thielrode voor 125 lb gr (ARA: Rk. 13709, 70v). In 1481 of 1482 verkocht hij een  
 rente van 4 lb gr en één van 3 lb gr op een leen te Praat aan Pieter van den Rade  
 (ARA: Rk. 13710, 29r/30v). Hij had ook een leen in Pamele, want in 1484 won hij  
 samen met Joos Blondeel, heer van Pamele, een proces tegen Ghelein Uterzwane,  
 baljuw van Aalst, die zijn jurisdictie in Pamele had doen gelden (RAG: RV, 7512,  
 82r). In juni 1484 had Jean de Houdempnil de heerlijkheden Haamstede en  
 Westerschouwen geconfisqueerd. Ten onrechte, verklaarde de Grote Raad in mei  
 1492, die ze aan Lodewijk terugschonk  (De Smidt & Strubbe, 'Chronologische  
 lijsten', 253-4). Gruuthuze verkocht de heerlijkheid Rothuyn en Helsmortel bij  
 Sijsele aan Jean de Bourgogne, bisschop van Kamerijk in 1462. Hij bezat  
 verschillende (grote) leeninkomsten te Southampton (horend bij zijn 'earl'-titel, die 
  diens zoon in 1500 teruggaf aan Hendrik VII). In opdracht van de hertog richtte hij 
  eind jaren 1460 het Brugse Clarissenklooster op zijn grondgebied aan de  
 Katelijnepoort op (Van den Abeele, 'De bastaarddochter', 153). Bij zijn dood in  
 1492 erfde zijn zoon Jan de lenen Gruuthuze en Oostkamp en de rente van de  
 mandemakers (ARA: Rk. 17410, 1v). 
 
Bezit Hij bezat het Gruuthuzepaleis te Brugge (een uitvoerige beschrijving bij Martens,  
 zie ook Vale, 'An Anglo-Burgundian nobleman', 122-128). Hij bezat het 'Hof van  
 Gruuthuze' te Gent aan de Huurdochterstraat  dat Bertelemy Trotin deed bouwen en 
  dat in 1504 aan Jacob van Luxemburg die zijn kleindochter Margriete gehuwd was  
 overging (Derycke, 'De Sint-Michielswijk', 170). Vanaf 1472 ontving hij jaarlijks  
 van de Engelse koning een rente van 200 Engelse pond, en in 1477 een eenmalige  
 som van 620 Engelse pond (Visser-Fuchs, 'Edward', 152). Hij bezat het door de  
 vorst verleende gruutrecht van de stad Brugge, dat in de periode 1/3/81-1/3/84  
 door de stad Brugge gepacht werd (SAB: PO, 1178). Het pachtcontract werd  
 telkens verlengd, tot in 1492. Hij kreeg hiervoor jaarlijks een vast bedrag (in het  
 eerste contract bijvoorbeeld 147 lb 16 s 8 d gr; in de periode 86-87 158 lb 6 s 8 d  
 gr), maar in de jaren 1483-5 en 1488-9 werd dit bedrag telkens verdubbeld! De stad 
  betaalde hem in elf jaar in totaal 2806 lb 5 s 1 d gr uit (SAB: SR82, 85r; SR83,  
 152r; SR84, 145r; SR85, 149r; SR86, 144r; SR87, 113v; SRfeb88, 125r; SR88,  
 144v; SR89, 151r; SR90, 145v; SR91, 154v; SR92, 159v), maar vanaf september  
 1492 stokte de betaling, dat jaar betaalde de stad eenmalig 8 lb gr uit aan zijn  
 vrouw (SAB: SR93, 37r). In dit contract werd ook bepaald dat Margaretha van  
 Borselen jaarlijks een kleine som ontving van 4 lb gr - ze ontving het niet in 1486  
 en 1487, wel in 1491 en na Lodewijks dood (SAB: SR83, 182r; SR84, 165r; SR85,  
 180v; SRfeb88, 138r; SR88, 160r; SR89, 165r; SRdec90, 166r; SR91, 172v; SR93,  
 165r etc.). Als kapitein van de stad ontving hij 77 lb gr in 1477 - in totaal 74  
 dagen (SAB: SR76, 152r). Op 22/3/1477 besliste Maria dat hij, als haar hofmeester,  
 een gevolg van 12 lieden en een daggeld van 32 s van 40 gr kreeg (RAG: RV,  
 34323). In mei 1477 ontnam Jan van Houdempil hem het door hem gekochte slot en  
 heerlijkheid van Haamstede. Houdempnil argumenteerde dat het kasteel  
 onvervreemdbare leengoederen waren: alleen Zeelanders zijn bevoegd. De Grote  
 Raad wees het kasteel in november 1478 aan Gruuthuze toe (De Smidt & Strubbe,  
 'Chronologische lijsten', 149). Op 24/6/1478 leende hij 1000 lb van 40 gr aan  
 Maximiliaan, die hij mocht verhalen op de Brugse schout (ARA: OV, I, 619). Voor  
 zijn kapiteinschap in oktober 1478 ontving hij 14 lb gr van de stad Brugge (SAB:  
 SR77, 156v). In 1479 ontving hij 34 lb 3 s 4 d gr van geconfisqueerde renten uit de 
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  stadskas van Brugge (SAB: SR79, 53r). Als kamerheer van Maria ontving hij op  
 23/6/1480 samen met Olivier de la Marche 192 lb van 40 gr, uit de confiscatie van  
 lijfrenten van enkele inwoners uit Doornik, als vergoeding voor de door de oorlog  
 toegebrachte schade (ADN: B 2121, 416v-417r). Hij bezat een rente van 16 lb gr  
 op het land en de heerlijkheid van Assebroek, ten voordele van het ambacht der  
 scheppers, althans in 1482 (ADN: B 2127, 50v en SAB: OA, 671). In 1483 kocht  
 de stad Brugge voor 39 lb 13 s 4 d gr een stuk land van 32 roeden naast de muur  
 van het Collettenclooster van Lodewijk om er een nieuwe straat aan te leggen - het  
 geld gaat naar het klooster van de Colletijnen (SAB: CA, 4, 206r en SR82, 173v).  
 In augustus 1483 ontving hij 20 lb gr van de stad Brugge voor de vele dagvaarten  
 die hij ondernomen had in het Brugse kwartier en voor de onkosten van een reis  
 naar Maximiliaan te Antwerpen 'omme te makene een goed accoord ende  
 eendrachtichede' tussen hem en zijn land (SAB: SR82, 78r). Op 31/7/1489 ontving  
 hij van de stad Brugge 400 lb gr ter compensatie van de vele schade die hij in de  
 recente oorlogen geleden heeft (SAB: SR88, 166v). In 1489 ontving hij 84 lb par  
 van de stad Ieper voor zijn reis naar Frankrijk (ARA: Rk. 38713, 96r), van Brugge  
 ontving hij hiervoor 540 lb gr en nog eens vergoedingen ten belope van 617 lb gr  
 als kapitein van Brugge (SAB: OR, 6, 60r). In mei 1490 leende hij 600 lb gr aan de  
 stad Brugge (SAB: SR89, 38r). In december 1490 voerde hij samen met de heer van  
 Vuerhoute en Joost van Cruyningen een proces tegen Filips van Bourgondië en de  
 heer van Brederode over de erfenis van Wolfert van Borsselen (De Smidt & Strubbe,  
 'Chronologische lijsten', 236). In september 1493 diende zijn weduwe een  
 vordering van wijlen Jan de Zaghere terug te betalen aan diens uitvoerders van het  
 testament (De Smidt & Strubbe, 'Chronologische lijsten', 268). In juli 1496 klaagde 
  Johanna van Gruuthuze Jehan de Sagre aan voor de Grote Raad omdat Lodewijk  
 een rente, die haar als bruidschat was toegezegd, had verkocht, maar na diens dood  
 weigerden de erven deze rente (op de Gentse polder) terug te kopen. Voorlopig  
 werd ze in het bezit van de rente gesteld, maar de Grote Raad hield de zaak in beraad 
  (De Smidt & Strubbe, 'Chronologische lijsten', 303). 
 
 Rol in de opstand Lodewijk van Gruuthuze snelde na de dood van Karel de Stoute naar Gent om  
 Maria bij te staan, in wiens raad hij permanent zou zetelen (zie bijvoorbeeld SAB:  
 PO, 1147). Eind januari maakte hij deel uit van de eerste ambassade die tevergeefse  
 onderhandelingen voerde met de Franse koning (Molinet, 'Chroniques', I, 187).  
 Maria van Bourgondië nam hem, als vertegenwoordiger van Vlaanderen, op in haar  
 eerste hofhouding in 1477 (ARA: MD 174, 31v). Op 28 januari bedaarde hij, samen 
  met Jan V, Anselmus Adornes, Jan Breydel ea de Brugse ambachten (zie Martens).  
 Nadat zijn plaatsvervanger Jan van Halewijn uit Nederland gevlucht was, nam hij  
 op 3 maart ontslag als Hollands raadsheer. Zijn schoonbroer Wolfert volgde hem op 
  (zie diens fiche). Het is onduidelijk wanneer hij zich in deze woelige periodee  
 precies in Brugge of in Gent (zie oa SAB: SR76, 50v: op 26/2 vroeg de Brugse wet  
 of hij zich naar Brugge wou begeven). Op 1/3 vergaderen Lodewijk, zijn zoon, de  
 heer van Uutkerke en de notabelen van de stad Brugge (de baljuw, schout,  
 burgemeester, schepenen, raden en tresoriers) 'omme te festoyerne mijnen voorseide  
 heere van Gruuthuuse' toen deze kapitein van de stad werd (SAB: SR76, 125v),  
 maar ook om de politieke situatie van het moment te kalmeren door de wensen van  
 Maria aan de stad kenbaar te maken (SAB: PO, 1148). Van dan af was hij militair  
 kapitein van de stad (SAB: PO, 1151), zijn stedehouder tijdens zijn afwezigheid  
 was Jan Breydel (SAB: SR76, 127r). Hij casseerde hoogst persoonlijk de Vrede van 
  Atrecht van 1437 te Brugge op het stadhuis op 7/3/1477 (Despars, 'Cronycke', IV,  
 124). Op 22/3/1477 nam Maria hem als 'chevalier d'honneur et premier chambellan'  
 op in haar hofhouding (RAG: RV, 34323). Hij kalmeerde de Brugse ambachten,  
 nogmaals, in april 1477 nadat ze het huis van Jan van Nieuwenhove fs Michiels  
 hadden binnengevallen (Despars, 'Cronycke', IV, 130) en ook later speelde hij een  
 belangrijke rol in de bezwering van het conflict (ibidem, 132). Kort na de geboorte  
 van graaf Filips vergaderde hij met de Brugse gecommitteerden en er werd besloten  
 dat men de graaf 500 lb gr juwelen zou schenken (SAB: MC78, 9v-10r). Hij bevond 
  zich in het adellijke gevolg bij het doopsel van Filips de Schone te Brugge in  
 1478 (Molinet, 'Chroniques', I, 276). Op de orde van het Gulden Vlies te Bosch  
 werd hij veroordeeld tot een (kleine) boete en een maaltijd ten gevolge van een  
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 geschil met Joost van Lalaing omdat hij militiare informatie aan de Fransen zou  
 hebben overgemaakt en omwille van eventuele corruptie in Holland (Martens,  
 'Lodewijk', 30 en Sterchi, 'Uber den Umgang', 425-6). Van 1 tot 14 oktober 1478  
 was hij opnieuw kapitein van Brugge, hij werd opgevolgd door Joost van  
 Varsenare (SAB: SR77, 156v). In deze periode heeft hij, samen met zijn zoon, in  
 verschillende bedragen tot 2200 lb van 40 gr aan Maximiliaan geleend, die hij  
 mocht verhalen op de inkomsten van de Brugse schout. Toen de betaling uitbleef,  
 liet hij, samen met zijn zoon, de schout, Antonius van der Vichte, afzetten en  
 vervangen door Willem de Wintere. Dit gebeurde onder andere in samenspraak met  
 Inghelram Hauweel die voor de officiële papieren zorgde. Waarschijnlijk nam  
 Gruuthuze dan het geld tot zich, want in 1494 ontvangt de weduwe van Antonius  
 van der Vichte deze som van Maximiliaan (ARA: OV, I, 619). Op 18/4/1479 vroeg  
 hij de Rijselse rekenkamer om uitleg waarom ze moeilijkheden maken bij de  
 benoeming tot schout van Willem de Wintere; hij beloofde recompensaties als ze  
 snel van hem de eed afnamen (ADN: B 17728, 'Wintre'). In december 1479 herstelde 
  de Grote Raad Antonius van der Vichte in zijn functie van Brugs schout, maar deze  
 diende wel zijn financiële verplichtingen na te komen - het was het begin van de  
 verzuurde relatie tussen Maximiliaan en Lodewijk (ARA: GR, 795, 50r-62r en  
 SAB: CA, 2, 289v). Op 9/11/1480 werd hij te Brugge verwelkomd op een  
 luisterrijk diner (SAB: SR80, 160r). Op 20/1/1481 onderhandelde hij met de stad  
 Brugge over de inning van het gruterecht. Volgens Gruuthuze fraudeerden de  
 brouwers te veel, waarop de stad uiteindelijk beloofde het originele privilege over  
 de grute terug na te leven - kort erna pachtte de stad het gruterecht (SAB: PO,  
 1178). In mei 1481 onderhandelde hij, in opdracht van de hertog, tussen Brugge en  
 de graaf van Sint-Pol over het tolconflict tussen beide partijen, dat gebeurde te 's  
 Hertogenbosch (SAB: SR80, 82v). Hij was niet aanwezig op het kapittel van het  
 Gulden Vlies in mei 1481 te 's Hertogenbosch waardoor hij tot een boete van 100  
 ecu, om hiermee missen te stichten, en een diner aan het Gulden Vlies veroordeeld  
 werd; daarom deed hij dan toch vlug het kapittel aan (de Reiffenberg, 'Histoire',  
 110). Op 12/8/1481 dineerde hij met Jacob van Savoye en de Brugse wet te Brugge  
 (SAB: SR80, 179r). Hij maakte de doodsstrijd van Maria van Bourgondië aan haar  
 bed mee. Op 2/4/1482 dineerde hij samen met Filips van Bourgondië-Beveren en  
 Engelbrecht van Nassau en Jean de Lannoy, de abt van Sint-Bertijns, te Brugge  
 (SAB: SR81, 161r). In juli 1482 liet hij een inventaris van de kroonjuwelen van  
 Maria in het hof 'Ten Walle' te Gent opstellen (ADN: B 3495, 123691). In de  
 daaropvolgende maanden lijkt hij een belangrijke officieuze bestuursrol in Brugge  
 te vervullen, want hij dineerde meermaals met de Drie Leden van Vlaanderen  
 (161v/164r/166r), hij ontving bijvoorbeeld een Engelse ambassade (163v) etc.  
 Bovendien betaalde de stad hem vanaf 19/5/1482 een permanente lijfwacht van 12  
 personen (SAB: SR81, 176r). In januari 1483 vergezelde hij Filips de Schone bij  
 diens blijde inkomst in Gent (Despars, 'Cronycke', IV, 230 en Cools, 'Mannen met  
 macht', 120). Hij ratificeerde, als vertegenwoordiger van de Vlaamse adel, het  
 verdrag van Atrecht op 24/3/83 (Godefroy, 'Histoire', 346-8). In juni 1483 betaalde 
  de stad Brugge hem een lijfwacht van 25 man (SAB: SR82, 165r). Hij was lid van  
 de regentschapsraad van 5/6/1483 tot 13/6/1485 (aanstellingsbrief door  
 Maximiliaan in RAG: OV, 832 en Gachard, 'Les archives', 306). Op 14/6/1484 nam  
 hij deel aan de buitengewone vergadering van het Gulden Vlies te Dendermonde  
 om een vergelijk in het politieke geschil te vinden (ADN: B 1286, 17777 en de  
 Reiffenberg, 'Histoire', 138). Begin juni 1485, bij de inname van Brugge, nam  
 Engelbrecht van Nassau Lodewijk van Gruuthuze gevangen (Despars, 'Cronycke',  
 IV, 257 en RAG: RV, 34315, 104r). Hij werd buiten de vrede van juni 1485  
 gesloten en erna naar Mechelen gestuurd o.l.v. Olivier de la Marche (Despars,  
 'Cronycke', IV, 262 en Stein, 'Etude', 89-90). Zijn goederen werden voortaan  
 beheerd door Engelbert van Nassau (Molinet, 'Chroniques', I, 460). Gruuthuze  
 weigerde echter Brugge te verlaten en verkoos de stedelijke gevangenis boven die  
 in Mechelen, maar tevergeefs (de Reiffenberg, 'Histoire', 183). De orde kon diens  
 terechtstelling voorkomen en 'pour racheter sa vie' diende hij een boete van  
 300.000 ecu te betalen, een derde daarvan kwam Engelbrecht van Nassau toe  
 (Molinet, 'Chroniques', I, 467). Volgens een kroniekschrijver voerde Maximiliaan  
 hem naar Mechelen en in 1486 naar Holland; in februari 1487 reisde Gruuthuze  
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 terug naar Mechelen; half maart 1487 logeerde hij kort te Brugge en bepaalde  
 Maximiliaan dat hij vrij mocht gaan waar hij wou (KB: Ms 1132, 5). Hij werd niet  
 uitgenodigd voor de vergadering van het Gulden Vlies in 1486 (de Reiffenberg,  
 'Histoire', 156), waar er een klachtenlijst over hem werd neergelegd (Sterchi, 'Uber  
 den Umgang', 457 en 530). Eind februari 1488 verbleef hij opnieuw te Mechelen,  
 maar werd hij door de Brugse ambachten naar de stad gesmeekt (RAB: FD, 184 (2),  
 XIX). Hij kwam via Mechelen en Dendermonde naar Gent op 13/3 (Molinet,  
 'Chroniques', I, 630 en SAG: 400, 29, 398r en 20, 7, 26v) en hij reisde door naar  
 Brugge waar hij op 20/3 aankwam om, samen met Adolf van Kleef en Anthoine de  
 Fontaines, met Maximiliaan te onderhandelen (Despars, 'Cronycke', IV, 360 en 386  
 en Diegerick, 'Correspondance', 91). Hij keerde op 22/3 terug naar Gent en erna  
 naar Mechelen waar Margaretha van York hem in april 1488 opnieuw gevangen  
 nam als een soort van gijzelaar voor de vrijlating van de koning (zie Devillers, 'Le  
 Hainaut', 1887, 260 en Molinet, 'Chroniques', II, 7). In mei 1488 beloofden de Drie  
 Leden aan zijn vrouw om alles te doen om hem vrij te krijgen (Diegerick,  
 'Correspondance', 235). Hij werd kort erna naar Vilvoorde gevoerd en pas in  
 oktober 1488 keerde hij terug naar Gent nadat Filips van Kleef de kapitein van  
 Vilvoorde, Jacques Galliot, overtuigd had zijn partij te vervoegen (KB: Ms 1132,  
 5-6 en Molinet, 'Chroniques', 71). Op 6/12/88 werd hij vergast op een 'heerlike  
 maeltijt' toen hij na zijn gevangenschap terugkeerde naar Brugge (SAB: SR88,  
 153v). Na zijn terugkeer uit Brabant was hij kapitein van Brugge, Frans van  
 Brederode was diens plaatsvervanger in geval van afwezigheid (SAB: OR, 6, 55r).  
 Tijdens de veldtocht van Filips van Kleef in Brabant in het voorjaar van 1489 was  
 Lodewijk diens stedehouder in Vlaanderen, en dus de regent van Filips de Schone  
 (ARA: Rk., AL, 53, 6/2/1489; RAB: BVR, 227, 116r en SAG: 94, 772). In 1489  
 ondernam hij een reis naar Frankrijk bij de graaf van Vendôme om de komst van de  
 Franse troepen te voorspoedigen (ARA: Rk. 38713, 96r). In augustus 1489  
 overlegde hij samen met Filips Wielant en Lodewijk van Halewyn over een de  
 mogelijkheid van een ambassade naar Frankrijk te sturen (SAG: 20, 7, 259r). Erna  
 verdedigde hij hevig de Vlaamse belangen, als rechterhand van Filips van Kleef,  
 waarbij hij verbleef te Sluis, na de uitvaardiging van de vrede van Tours (SAB:  
 SR89, 129v). In januari 1490 ontving hij Engelbrecht van Nassau in zijn kasteel,  
 het was het einde van zijn carrière in de regentschapsraad (SAB: SR89, 162v). In  
 het voorjaar van 1490 onderhandelde hij tussen Filips van Kleef en de stad Brugge  
 over de opening van het Zwin (SAB: SR89, 135r etc.). Hij overleefde een  
 moordaanslag van een boze Duitser in 1490 (zie Martens). In april-mei 1490 nam  
 hij samen met Karel van Halewyn als kapitein de leiding over Brugge (schout Joost 
  de Baenst was weggevlucht naar Damme; zie Despars, 'Cronycke', IV, 452 ev). Hij  
 vervoegde dus opnieuw de Brugse opstand tegen Maximiliaan; in juli 1490 werd  
 hij daarom van rebellie en majesteitsschennis beschuldigd door het Gulden Vlies  
 (de Reiffenberg, 'Histoire', 180-6). Brugge diende eind 1490 echter te kapituleren,  
 Lodewijk werd onderhandelaar bij de totstandkoming van de vrede van Damme  
 (december 1490), ten gevolge van zijn 'verbrande rol' in deze opstand werd hij  
 uiteraard hard aangepakt te Mechelen op de vergadering van het Gulden Vlies in  
 mei 1491 (De Doppere, 'Chronique', 3 en 18: 'nam origo erant quod custodia venit  
 in Flandriam, quae maximum intulit damnum'). Hij werd niet uitgenodigd op de  
 vergadering, maar hij verdedigde er zich heftig (Sterchi, 'Uber den Umgang', 531).  
 In 1491 onderhandelde hij nog tussen Maximiliaan en Filips van Kleef (Molinet,  
 'Chroniques', II, 258). Lodewijk hield steeds zijn onschuld staande, maar hij stierf  
 voor het Gulden Vlies tot een uitspraak kwam in zijn proces - hij ontving in 1500  
 wel nog een blaam van de orde (de Reiffenberg, 'Histoire', 191, 236 en 251-6). Op  
 4/11/1492 keerde hij terug naar zijn paleis te Brugge, waar hij kort erna stierf -  
 overigens slechts enkele weken na Adolf van Kleef (De Doppere, 'Chronique', 40). 
 
 Extra In 1470 werd hij beschuldigd van hoogverraad door een 'wazige spion', maar hij  
 werd vrijgepleit (relaas bij Martens, 'Lodewijk', 24). In augustus 1477 procedeerde 
  hij samen met de ambachten van de schippers en de kleermakers tegen Willem van  
 Gryspere, als voogd over de kinderen van Adriaan van Claerhout, over een rente  
 van 16 lb gr, op Assebroek, die Adriaan jaarlijks diende te betalen aan de  
 scheppers (RAG: RV, 8631-2). In april 1490 kreeg zijn klerk Pieter de Hond van de 
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  stad Gent een gift van 20 s gr bij diens huwelijk (SAG: 400, 30, 192r). In januari  
 1484 werd hij door de Raad van Vlaanderen veroordeeld tot een boete van 3 lb par  
 omdat hij 'trouble' aan Filips van Overtvelt, heer van Tillegem (te Sint-Michiels bij  
 Brugge) had aangedaan (ARA: Rk. 21853, 1v). Deze heerlijkheid hing namelijk af  
 van de zaal van Ieper en niet van het Brugse Vrije en ze was daarom vrij van grute,  
 ondanks pogingen van de ontvangers van Lodewijk om dit recht toch te innen  
 (RAG: RV, 7512, 63r). 
 Bronnen De voornaamste biografische informatie in deze fiche is gebaseerd op Martens,  
 'Lodewijk van Gruuthuze', tenzij anders aangegeven. Zie ook de Smedt, 'Les  
 chevaliers', 148-151; Kerckhoffs-De Hey, 'De Grote Raad', 28-31 en Wauters,  
 'Gruythuyse', die beide echter te veel onnauwkeurigheden bevatten. 
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 Naam Grysen, Cornelis 

 Politieke carrière Vrije: commune 77* (lijsten Vrije). 
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 Naam Gryspere, Willem van 

 Titel Ridder 
 Heer van Edegem 

 Naamgenoten Jooszine van Gryspeere (fa Luman) huwde Jan van Poeke (fs Roeland) en was de  
 schoonzus van Pieter Lanchals (Lambin, 'Esquisses', 22). 
 Severijn van Gryspeere was kapitein-generaal van het Brugse Vrije eind 1488  
 (RAB: BVR, 227, 109v). 

 Data ca. 1428 (RAG: RV, 34315, 69v) - 06/02/1508 (Priem, 'Documents', s2, t7, 200). 

 Antecedenten fs Jan x Alice van Huele (Gailliard, 'Bruges', I, 294). 

 Huwelijk x' Isabeau Joris, fa Jacob x Jehanne van den Abeele; x² Isabeau de Lu, fa Gilbert x  
 Jooszine Galle (Gailliard, 'Bruges', I, 294 en De Herckenrode, 'Nobiliaire', I, 892). 

 Nageslacht Willem x Agnes van Moerkerke, fa Roeland; Eleonora x Victor van Dixmude, fs Jan;  
 Catherine x Josse de Goux, fs Willem; Jooszine x Jean d'Yve; Antoon x Martine van  
 Moerkerke, fa Roeland (Gailliard, 'Bruges', I, 294-5). 

 Politieke carrière -Vorst: baljuw van Nieuwpoort 29/8/88-10/9/90 (ARA: Rk., 14285). 
 -Vrije: schepen 57-73, 80, 84-87 (86*), jan90-07 (jan90*, 91*, 94*, 05*) (lijsten Vrije). 

 Taken-diensten Vorst: hij was ontvanger van de overdracht Oudenburg-Nieuwpoort (in pacht) in  
 1476-82 (databank domeinbeheer). Hij was kapitein van Nieuwpoort in de periode  
 van 5/7/1488 tot 1/9/1490; i.p.v. Jan van Cruyninghe (Degryse, 'Het kasteel', 77-8). 

 Sociaal kapitaal Hij behoorde tot de vrienden en magen van Steven van Liedekerke (Dumolyn, 'Het  
 hogere personeel', 1071). In 1479 was hij samen met Jan van den Kerchove machtig  
 over de goederen van Jacob van Heule (ARA: Rk. 13710, 8v). Hij was voogd van  
 de kinderen van Adriaan Claerhout en betaalde aldus het relief op de heerlijkheid  
 van Assebroek (ADN: B 2127, 50v). In september 1486 was hij voogd van de  
 kinderen van Jacob van Gistel, heer van der Motte (SAB: PR85, 134r). In mei 1491  
 was hij samen met Gaspard van Kienrue voogd van de kinderen van Simon van  
 Kienrue, die ook nog Jan Losschaert, Simon en Ghislain van der Banc, Mattheeus  
 de Brouckere en Antoon Utenhove als vrienden en magen had (SAB: PO, 1242). 

 Bezit In juni 1478 waren hij en Johan van Meetkerke door de Grote Raad veroordeeld tot  
 een boete van 60 lb van 40 gr, 'pour l'amende d'un fol appel' (ARA: Rk. 21440, 4v).  
 In januari 1490 betaalde hij een borg van 60 lb gr op zijn kapiteinschap van  
 Nieuwpoort aan de Rekenkamer van Rijsel (ADN: B 33, 156v). 

 Rol in de opstand Op 16/1/1488 reisde hij naar Zeeland om er de privileges van het Brugse Vrije in  
 veiligheid te brengen (RAB: BVR, 225, 30r). Op 5/7/1488 benoemde Maximiliaan  
 hem als kapitein van Nieuwpoort (ADN: B 33, 156v). In het voorjaar van 1490  
 overlegde hij samen met Willem van Halewyn en Antoine de Baenst met Filips van  
 Kleef - hij was duidelijk één van de belangrijkste personen in het Brugse Vrije op  
 dat ogenblik (Buylaert, 'Crisis', I, 86). In september 1492 eiste de rekenkamer dat  
 hij dringend zijn rekeningen van het baljuwsambt van Nieuwpoort zou opsturen  
 (ADN: B 17761, 'Gryspere'). 

 Extra Nicolas Loys volgde hem als baljuw van Nieuwpoort (Gachard, 'Inventaire', II,  
 401). In augustus 1477 procedeerde Lodewijk van Gruuthuze samen met de  
 ambachten van de schippers en de kleermakers tegen Willem van Gryspere, als  
 voogd over de kinderen van Adriaan van Claerhout, over een rente van 16 lb gr, op  
 Assebroek, die Adriaan jaarlijks diende te betalen aan de scheppers (RAG: RV, 8631-2). 
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 Naam Guleke, Jacob van 

 Politieke carrière Brugge: schepen jan90, 92; raadslid 94 (SAB: RW). 

 Bezit In januari 1486 droeg hij een losrente van 4 lb gr op de stad Delft aan Katheline,  
 weduwe van Lamsin Coene (SAB: PR85, 70v). 

 Rol in de opstand Hij vluchtte uit de stad begin augustus 1490 (Despars, 'Cronycke', IV, 462). 
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 Naam Gyns, Jan 

 Naamgenoten Een Jan Gyns d'oude stierf in oktober 1489; hij liet zijn kinderen geld en enkele  
 huizen, onder andere in het Carmerszestendeel, na (SAB: WRSD, 5, 176r). 

 Nageslacht Jooszine x Pieter Reyphin, fs Pieter (SAB: Adornes, 39, 77v). 

 Politieke carrière Brugge: schepen 76 (SAB: RW). 

 Bezit In de lening van juni 1478 droeg hij 10 lb gr bij aan de Brugse stadskas (SAB:  
 SR80, 48v). Hij leende 8 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het  
 Sint-Donaaszestendeel; ze werden nog hetzelfde jaar terugbetaald (SAB: SR80,  

 Rol in de opstand Op 26/3/1477 diende hij in opdracht van Maria van Bourgondië in het Brugse  
 Steen verantwoording af te leggen aan het Brugse gemeen voor zijn vroegere  
 bestuurlijke taken in de stad (Despars, 'Cronycke', IV, 126-7). Daarop diende hij  
 100 lb gr aan de stad over te maken, maar in 1478 eiste hij deze terug en 'bij  
 hooftmannen ende dekenen deser stede' kreeg hij deze terug 'uter name ende over  
 den ghemeenen buuc ende lechame van derzelver stede' (SAB: SR77, 154r). 
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 Naam Haecke, Jan 

 Naamgenoten Sanders Haec leende 50 lb gr aan de stad Brugge in mei 1482 (SAB: SR81, 190r). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid feb88 (SAB: RW). 

 Bezit Hij leende 15 lb gr aan de stad Brugge in 1477 (SAB: SR76, 30v). 
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 Naam Haeuwe, Jan 

 Politieke carrière Brugge: schepen 65, 67, april77 (SAB: RW). 

 Bezit Hij bezat een erfrente van 3 lb gr op inkomsten van de hertog in Brugge (ADN: B  
 4120, 76v). In november 1477 kocht hij een lijfrente van 2 lb gr en één van 20 s op  
 de inkomsten van de stad Brugge (ADN: B 4121, 79v). 
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 Naam Haghe, Geerolf van der 

 Titel meester (bestand Gent) 

 Politieke carrière -Vorst: raadsheer in de Raad van Vlaanderen 6/9/83-15/7/85 en 23/5/88-12/89  
 (KB: Ms 20642, 169r-170v). 
 -Gent: gedele 66, 78*, 82*, 90*; keure 92 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: in april 1483 behoorde hij tot de commissie die in naam van de Drie Leden  
 van Vlaanderen de rekeningen van Thibaut Barradot controleerde (ADN: B 33,  
 84v). In mei 1491 maakte hij deel uit van de Gentse delegatie die naar Filips van  
 Kleef reisde te Sluis (SAG: 400, 30, 414v). Eind juni reisde hij naar Aalst (418v).  
 In januari 1493 reisde hij naar Mechelen 'upt stic van den ghevanghenen' (31, 119v). 

 Bezit Hij droeg 240 gr bij in de oorlogsbelasting van 1477 (Hancké, 'Conflict', II, 84).  
 Bij de verplichte lening van 1492 betaalde hij 756 gr die later werden terugbetaald  
 (Hancké, 'Conflict', II, 84). Hij bezat een huis in de Nieuwstraat buiten de  
 Waalpoort (Hancké, 'Conflict', II, 84). 

 Rol in de opstand In 1477 diende hij 3 lb gr terug te betalen voor pensioenen (Hancké, 'Conflict', II,  
 84). In april 1483 diende hij, in opdracht van de Drie Leden van Vlaanderen, de  
 achterstallige inkomsten van de algemeen ontvanger Louis Quarré in Vlaanderen te  
 innen (ADN: B 33, 83v). In 1486 werd hij door de Gentse schepenen veroordeeld  
 tot een boete van 10 lb par (ARA: Rk. 14118, 65r). Als Gents gedeputeerde werd  
 hij feestelijk onthaald in Brugge op 10/2/1488 (Despars, 'Cronycke', IV, 337). Op  
 23/5/1488 werd hij door de regentschapsraad benoemd tot raadsheer in de Raad  
 van Vlaanderen (RAG: RV, 7513, 5r). 
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 Naam Haghe, Jacob van der 

 Antecedenten fs Augustijn (Hancké, 'Conflict', II, 84). 

 Politieke carrière Gent: gedele 91 (bestand Gent). 

 Beroep Schipper (Hancké, 'Conflict', II, 84). 

 Bezit In de verplichte lening van 1492 droeg hij 80 gr bij die later werden terugbetaald  
 (Hancké, 'Conflict', II, 84). 
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 Naam Haghe, Jan van der 

 Titel meester (bestand Gent). 

 Antecedenten fs Gheerolf (Hancké, 'Conflict', II, 85). 

 Politieke carrière Gent: keure juli85; secretaris van gedele 90 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: hij reisde naar Brussel in augustus 1485 om er te onderhandelen met  
 Maximiliaan (SAG: 400, 28, 443v). 

 Bezit Hij bezat een huis in de Nieuwstraat in 1496 (Hancké, 'Conflict', II, 85). 
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 Naam Haghe, Joos van der 

 Titel Meester 

 Politieke carrière Gent: gedele 79; keure 83, november87 (bestand Gent). 

 Taken-diensten vorst: hij was ontvanger van tol te Gent in 1462-65 (databank domeinbeheer). 

 Bezit Hij woonde in de Gentse Kammerstraat (bestand Gent). In de verplichte lening van  
 1492 betaalde hij 160 gr die later werden terugbetaald. Volgens het 'conestable  
 bouc' van 1492-4 betaalde hij in totaal 2232 gr belasting buiten de Sint-Jorispoort  
 (Hancké, 'Conflict', II, 85). 

 Verbanning In 1487 betaalde Joos van der Haghe 'te tween reysen' 4 lb gr aan de stad omwille  
 van de gratie die hij ontvangen had (SAG: 400, 29, 261v). 
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 Naam Haghe, Lieven van der 

 Antecedenten fs Govaerts (Hancké, 'Conflict', II, 86). 

 Politieke carrière Gent: gedele 89, 00, 02; keure 05 (als wever) (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: begin maart 1490 reisde hij naar Mechelen bij de hertog van Saksen om te  
 onderhandelen over de positie van Filips van Kleef (SAG: 400, 30, 259r). 

 Bezit In de oorlogsbelasting van 1477 betaalde hij in totaal 48 gr (Hancké, 'Conflict', II, 86). 
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 Naam Haghebaert, Boudewijn 

 Titel Meester 

 Politieke carrière Brugge: pensionaris 79-84 (SAB: SR79, 55r: 'van iiii maenden'; SR80, 73v etc.). 

 Taken-diensten Brugge: hij vervulde een brugfunctie tussen de Raad van Vlaanderen en de stad  
 Brugge in de periode van zijn pensionarisschap (zie bijvoorbeeld SAB: SR79, 78v; 
  SR80, 40v/86r en vele andere uitgaveposten). In september 1480 diende hij Sluis  
 te overtuigen een achtergebleven deel van een bede te betalen (SAB: SR80, 67r). In  
 februari 1481 reisde hij naar de Raad van Vlaanderen om er een brief van  
 Maximiliaan aan de Engelse koning te bekomen 'omme te belettene dat de  
 cooplieden van Nieucasteel in Ingheland hueren stapele niet houden en zouden te  
 Berghen up den Zoom, maer hier, binder stede' (SAB: SR80, 76r). In juli 1484 reisde 
  hij samen met een Brugse delegatie door het Brugs kwartier om te onderzoeken of  
 de stadsbesturen in de ondergeschikte steden hun poorters geen onrecht aandeden  
 (SAB: SR83, 174r). Tijdens de periode van de eerste regentschapsraad vervulde hij  
 een administratieve brugfunctie tussen de stad en de raad (zie bijvoorbeeld diens  
 onkostenvergoeding op SAB: SR84, 139r-v) en hij verbleef ook meermaals te  
 Parijs, waar hij een schakel vormde tussen de Vlaamse factie, het Parlement en de  
 Vlaamse steden (SR84, 161v). 

 Rol in de opstand Hij verving Klaas van Delft als Brugs stadspensionaris in de periode van de eerste  
 regentschapsraad (Despars, 'Cronycke', IV, 264). Op 16 juli 1482 stelde Brugge  
 hem voor het leven als stedelijk pensionaris aan voor het 'boucxkine van de camere  
 ende van den solicituden van den processe' (SAB: CA, 14, 319v). Op 26/2/1488  
 kwam hij, schijnbaar na een lange afwezigheid, terug de stad in, samen met Jan van  
 Nieuwenhove fs Clais en Jan van Riebeke (Diegerick, 'Correspondance', 64). 
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 Naam Halewyn, Antoon van 

 Titel meester 
 ridder 

 Data ?-06/08/1479 (Gachard, 'Inventaire', III, 344). 

 Antecedenten Hij was de bastaardzoon van Roger van Halewijn (heer van Zwevegem), en hij werd 
  gelegitimeerd op 24/1/1477 (Arnould, 'Les lendemains', 28; Carlier, 'Kinderen',  
 459 en ADN: B 1610, 185r). Hij was de broer van Jacob en Karel van Halewyn  
 (ARA: Rk. 13709, 57r), en van Jan van Halewyn (ARA: Rk. 17383, 1v). 

 Huwelijk x Isabelle de Vos, fa Roeland (ADN: B 2119, nr. 68409 en en Paravicini,  
 'Invitations', 125). 

 Politieke carrière Vorst: baljuw van Brugge en het Vrije 26/4/72-10/1/77 (ARA: Rk., 13709);  
 raadgever en kamerheer van de hertog 77-79; secretaris van Filips de Goede en  
 Karel de Stoute 58-76 (Cockshaw, 'Le personnel', 192); kort audiencier en eerste  
 secretaris van Maria in 1477 (RAB: BVR, 212, 68r); zegelbewaarder 26/3/77- 
 6/8/79 (ADN: B 2117, nr. 68392). 

 Taken-diensten -Brugge: op 2/6/1477 werd hij, samen met Geraard Numan, betaald door de stad  
 Brugge voor hun arbeid 'van ghescreven thebbene de lettren van abolicien van dat  
 die van den Vryen niet meer let wesen en zouden' (SAB: SR76, 135v en 77, 154v). 
 -vorst: hij was reeds secretaris van Filips de Goede en griffier van de hertogelijke  
 raad van Karel de Stoute, later ook van het Parlement van Mechelen (Arnould, 'Les  
 lendemains', 28). 

 Sociaal kapitaal Zijn klerk Martin de Schermer was een bastaard, maar hij werd in december 1478  
 gelegitimeerd (ADN: B 1610, 247v). 

 Leenbezit In 1470 of 1471 kreeg hij van zijn broer Jan het leen 'Ter Panne' in Sint-Gillis voor  
 zijn huwelijk met 'consente' van de hertog (ARA: Rk. 17383, 1v; RAB: BB, 64,  
 39v en RAG: RV, 7512, 159v). In 1473/4 verkocht hij dit leen aan Jan Barbesaen  
 (ARA: Rk. 13787, 2v). In 1472 zou hij het burggraafschap van Harelbeke aan  
 Roeland le Fevre verkocht hebben (Van de Putte, 'Analectes', 128). In juni 1482  
 besliste Maximiliaan dat zijn weduwe over het leen Wingene en over het leen  
 'Speygat' in Harelbeke mocht beschikken (ADN: B 2126, nr. 68947). Zijn broer  
 Jacob had dit opgeëist in 1484, maar de Raad van Vlaanderen gaf hem ongelijk  
 (RAG: RV, 7512, 159v). Het leen ging naar Zoetaert Christiaens, wettig kind van  
 zijn moeder (Opsommer, 'Omme dat leengoed', 329). 

 Bezit In juli 1475 ontving hij 40 lb gr van de stad Brugge voor de vele diensten die hij  
 de stad gedaan had (SAB: MC74, 35v). In augustus 1478 ontving hij 7 lb 10 s gr  
 van Brugge als onderdeel van de achterstallige 25 lb gr die op het graafschap had  
 toen hij 'contregaerde van de munte' was (SAB: CA, 14, 297v). 

 Rol in de opstand Maria van Bourgondië nam hem als secretaris op in haar eerste hofhouding in 1477  
 (ARA: MD 174, 32r). Op 22/3/1477 nam Maria hem (nogmaals) op in haar  
 hofhouding (RAG: RV, 34323). Hij was de opvolger van Jean Gros (die zijn  
 rekeningen afsloot op 28/2/1477) en interim-zegelbewaarder Jan de Beere (van 20  
 tot 24 maart 1477). Hij startte zijn werkzaamheden op 26/3/1477 (Cockshaw, 'Le  
 personnel', 68 en Gachard, 'Inventaire', III, 344). Tevens was hij eerste secretaris  
 van Maria (Cockshaw, 'Le personnel', 64). De Fransen namen hem gevangen in  
 Spierre in de loop van 1477 of 1478 (SAB: CA, 14, 298r). Hij sneuvelde in de slag  
 bij Guinegatte (RAG: RV, 7512, 159v e, (Molinet, 'Chroniques', I, 313). Na zijn  
 dood had hij nog schulden bij de vorst die daarom beslag op enkele van zijn  
 leengoederen liet leggen (Opsommer, 'Omme dat leengoed', 354). 
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 Naam Halewyn, Bernard  van 

 Titel Meester 
 Heer van Ydewalle 

 Data ?-04/05/1476 (Gailliard, 'Bruges', I, 227 en Vermeersch, 'Grafmonumenten', II, 273). 

 Antecedenten fs Bernard x Agnes van den Vagheviere (Gailliard, 'Bruges', I, 227). 

 Huwelijk x Elisabeth de Mil, fa Jan (Van Peteghem, 'De Raad', 383). 

 Nageslacht Bernard (die op 17 april 1481 als 'rebellighen' verbannen werd uit Vlaanderen  
 (Despars, 'Cronycke', IV, 205), waarschijnlijk omdat hij naar Frankrijk gevlucht  
 was en waar hij in 1484 griffier van de rekwesten aan het Franse hof werd - hij stierf  
 te Parijs als 'meestere van den requesten' in oktober 1485; zie Harsgor,  
 'Recherches', II, 1588; Despars, 'Cronycke', IV, 126 en SAB: PR85, 46r) die een  
 dochter van Jean Milet huwde (Gailliard, 'Bruges', I, 227); Cornelis (zie diens  

fiche); Elisabeth x' Jan Haldebolle, x² Jacob de Vos (zie diens fiche, naar Van Peteghem, 
‘De Raad’, 383). 

 Politieke carrière Brugge: schepen 63, 66, 68*, 73, 75; deken der makelaars 72 (SAB: RW). 

 Beroep Makelaar (SAB: RW: hij was vinder van dat ambacht in 1465). 

 Bezit Zijn weduwe leende 4 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het  
 Caermerszestendeel (SAB: SR80, 204r). 

 Rol in de opstand Zoals zijn zoon trad hij in dienst van de Franse koning in 1477 (Despars,  
 'Cronycke', IV, 126). 

 Extra Hij werd als schepen in 1475 vervangen door Jan Metteneye (SAB: RW). 
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 Naam Halewyn, Colard van 

 Titel Ridder 
 Heer van Boesinghe 

 Data ?-23/12/1528 (Gailliard, 'Bruges', I, 218). 

 Antecedenten Hij had een broer Diederik waarvoor hij in 1484 borg stond (RAG: RV, 7512, 57v). 

 Huwelijk x Johanna van Stavele, fa Jan (Gailliard, 'Bruges', I, 218). 

 Nageslacht Jacob x Anne d'Ongnies, fa Baudouin; Antoinette; Catherine x Jacob van Halewyn,  
 heer van Uutkerke; Jan (Gailliard, 'Bruges', I, 219). 

 Politieke carrière -Ieper: voogd 89, 91 (KB: M 103, II). 
 -Vorst: baljuw van Oudenburg 77-79 (ADN: B 4120, 37r); baljuw van Deinze en  
 Petegem 7/8/80-? (ADN: B 33, 60r); baljuw van Ieper 27/12/84-26/4/85, van  
 Oost-Ieper 2/8/85-1/9/86; kamerheer van Filips de Schone eind 87-89 (SAG: 400,  
 29, 298v; SAB: SR88, 170r). 

 Taken-diensten -Vorst: hij was commissaris voor de wetsvernieuwing te Ieper op 8/2/1489 (KB, M  
 103, II) en te Brugge op 2/9/1488 en 2/9/1489 (Despars, 'Cronycke', IV, 420 en  
 SAB: SR88, 170r); te Gent in 1488 (SAG: 400, 30, 59r) en in het Brugse Vrije in  
 1488-89 (RAB: BVR, 226, 96r; 227, 192v: in dat laatste jaar verving Jacob  
 Metteneye hem). Hij controleerde de Gentse stadsrekeningen in naam van Filips de  
 Schone in november 1487 (SAG: 400, 29, 298v). 
 -Ieper: hij was onderhandelaar voor de Drie Leden te Montils-lez-Tours eind 1489  
 (Despars, 'Cronycke', IV, 441). 
 -Brugge: de stad betaalde hem een in juli 1488 om te onderhandelen met Lodewijk  
 van Halewijn (SAB: CSK87, 123r). 

 Bezit Als baljuw van Petegem leende hij in augustus 1480 200 lb par aan de vorst  
 (ADN: B 33, 60r). In 1484 betaalde hij 100 lb gr borg voor zijn baljuwschap van  
 Ieper (ADN: B 33, 112v). Voor het baljuwschap van OostIeperambacht betaalde hij 
  10 lb gr (ADN: B 33, 123v). 

 Rol in de opstand Op 22/3/1477 nam Maria hem op in haar hofhouding (RAG: RV, 34323). Na de slag 
  bij Guinegatte werd hij geridderd ('Mémoires de Jean de Dadizeele', 19). Vanaf  
 december 1484 oefende hij een militaire functie uit in het Vlaamse leger in de strijd  
 tegen Maximiliaan; voortaan verving Jacob van Saint-Omer hem als baljuw van  
 Ieper - deze werd officieel aangesteld in april 1485 door de regentschapsraad  
 (ADN: B 17745, 'Ypres. Office de haut-bailli'). Op 27/12/1484 legde hij zijn eed  
 als baljuw van Ieper af in de rekenkamer van Rijsel (ADN: B 33, 112v). Op  
 2/8/1485 legde hij dan weer de eed als baljuw van OostIeperambacht af (ADN: B  
 33, 123v). In augustus 1486 kwam hij met de Rekenkamer overeen dat hij, voor een  
 bepaald bedrag, nog drie jaar baljuw van Oost-Ieperambacht zou blijven (ADN: B  
 17749, 'Halewin'). 
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 Naam Halewyn, Cornelis van 

 Data ?-21/07/1491 (De Doppere, 'Chronique', 7) of 30/06/1491 (hij werd begraven in de 
  OLV-kerk; Vermeersch, 'Grafmonumenten', II, 345). 

 Antecedenten fs Bernard (SAB: PR85, 46r) x Elisabeth de Mil (Gailliard, 'Bruges', I, 227). 

 Huwelijk x' Cornelia Ruebs, fa Ambrosius (SAB: SR85, 113v); x² Agnes Adornes, fa Arnoud  
 x Agnes van Nieuwenhove, fa Clais (Geirnaert, 'Het archief', bijlage 3). 

 Nageslacht Hij had een zoon Bernard, maar die stierf toen hij één jaar oud was (Geirnaert, 'Het  
 archief', bijlage 3). 

 Politieke carrière Brugge: schepen 86, 88; raadslid april82, dec90*; hoofdman Carmers 83;  
 gecommitteerde feb88-88, jan90 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: hij inde wijnassizen van de stad in de periode van december 1489 tot  
 augustus 1490 (SAB: SR89, 23r). Hij was onderhandelaar voor de Drie Leden te  
 Montils-lez-Tours eind 1489 (Despars, 'Cronycke', IV, 440) en te Damme eind 1490 
  (Despars, 'Cronycke', IV, 481). In april 1491 leidde hij de Brugse delegatie die  
 onderhandelde met stadhouder Engelbert van Nassau (SAB: SRdec90, 136r). 

 Beroep Hostelier en makelaar (Despars, 'Cronycke', IV, 481). 

 Sociaal kapitaal In oktober 1485 maakt hij Mattheeus de Brouckere, Jacob de Vos, Hans van den  
 Broucke, Pieter de Vijse en Cornelis Brant over zich machtig (SAB: PR85, 32v). 

 Cultureel veld Hij was gildebroeder van het Heilige Bloed in 1488 (SAB: CSK87, 135r). 

 Bezit Hij leende 4 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het  
 Caermerszestendeel (SAB: SR80, 204v). Hij leende 8000 gr in december 1490 aan  
 de stad Brugge, als bewoner van het Karmerszestendeel (Blockmans, 'De  
 belastingbetalers', 243). 

 Rol in de opstand Volgens De Doppere was hij een 'vir bonus et prudens […] erat juvenis fautor  
 magnus et amator multitudinis' (De Doppere, 'Chronique', 7). Op 11/12/1487 werd  
 hij plaatsvervangend baljuw van Karel van Halewijn die tijdelijk de functie van  
 'hoofdman van de oude boog' opnam (SAB: CSK87, 56v). Hij ondernam een poging 
  om Maximiliaan te bevrijden begin mei 1488, maar volgens de Bruggelingen was  
 zijn vrouw hiervan de aansteker, zij werd dan ook een jaar uit het land gebannen  
 (Despars, 'Cronycke', IV, 401). In januari 1491 verplaatste hij zich met een lijfwacht 
  in de stad (SAB: SRdec90, 150r). 

 Extra Hij verving Boudewijn Petyt als gecommitteerde in februari 1488. Na zijn  
 overlijden werd hij als burgemeester vervangen door Jacob Hugheins en  
 opgevolgd door Jan de Schans (SAB: RW); De Doppere vermeld echter Jan van  
 Overtvelt als vervanger (De Doppere, 'Chronique', 7). 
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 Naam Halewyn, Jacob van  

 Titel Ridder v1479 
 Heer van Zwevegem 
 Heer van Merckem v1480 

 Naamgenoten Een Jacob van Halewijn was zoon van Isabel Vilain met grootouders Adriaan  
 Vilain en Jooszine van Moerkerke (RAG: RV, 7512, 118r). 
 Jacob van Halewijn, heer van Merkem, werd in januari 1483 door de Raad van  
 Vlaanderen veroordeeld tot een boete van 100 lb par voor 'rudicheit' tegenover de  
 burggravin van Roeselare (ARA: Rk. 21852, 1r). In 1491 procedeerde hij voor de  
 Raad van Vlaanderen over de erfenis van zijn broer met zijn schoonzus (RAG: RV,  
 7513, 122r). 

 Data ?-07/08/1479 (Gailliard, 'Bruges', I, 220). 

 Antecedenten fs Wouter x Jacqueline de Visch, alias de la Chapelle (ARA: Rk. 13709, 74r en  
 Gailliard, 'Bruges', I, 219). Jacob was de broer van Karel van Halewyn (Buylaert,  
 'Crisis', I, 52), van Antoon van Halewyn (ARA: Rk. 13709, 57r) en van Roeland  
 van Halewyn (ADN: B 17733, 'Franc de Bruges'). Hij had een zus Isabeau (ARA:  
 Rk. 17406, 4v). Volgens Gailliard had zijn vader volgende kinderen: Jan, Antoon,  
 Frans, Jacob, Joost, Marie, Isabelle, Margriete en Jacqueline (Gailliard, 'Bruges', I, 220). 

 Huwelijk x Marguerite d'Oignies (RAG: RV, 7513, 122r), fs Filips (ADN: B 17733, 'Franc de  
 Bruges'). 

 Politieke carrière Vorst: baljuw van Brugge 10/1/77-7/8/79 (Gachard, 'Inventaire', II, 360). 

 Taken-diensten Brugge: in mei 1477 was hij aanvoerder van een contingent Brugse troepen (SAB:  
 SR76, 153r), en ook in de daaropvolgende jaren voerde hij militaire taken uit als  
 kapitein van troepen van het Brugse Vrije, die onder het bevel van Brugge stonden  
 (zie bijvoorbeeld RAB: BVR, 214, 153r). 

 Leenbezit In 1470 of 1471 gaf de heer van Zwevegem zijn broer Antoon in een leen in Sint- 
 Gillis voor zijn huwelijk cadeau (ARA: Rk. 17383, 1v). Op een onbekend tijdstip  
 kocht hij de heerlijkheid Meetkerke van Joris van Halewijn (RAB: BB, 64, 151r).  
 In 1480 overleed zijn broer Jan, waarna een Jacob van Halewijn de heerlijkheid  
 'Merckem' erfde (ARA: Rk. 13793, 3r en RAG: RV, 7512, 1r: de weduwe van Jan  
 stond al haar rechten af en kreeg in compensatie een huis te Ieper en enkele renten,  
 zie ook Opsommer, 'Omme dat leengoed', 420). In 1488 of 1489 werd dit leen  
 gekocht door Jan de Beere (ARA: Rk. 17406, 4v). In december 1484 diende hij  
 afstand te doen van twee lenen te Harelbeke die zijn bastaardbroer Antoon had  
 gekocht. Jacob erfde ze dus niet (RAG: RV, 7512, 159v). Op 7/6/1485 werd hij  
 door de leenmannen van het kasteel van Kortrijk veroordeeld tot de definitieve  
 afstand van het leen 'Ten Nieuwenhove' te Roosbeke dat hij voor 282 lb 5 s gr  
 verkocht had aan ridder Adriaan van der Gracht (RAG: RV, 7352, 19r en  
 Opsommer, 'Omme dat leengoed', 783). 
 Bezit In 1478 kreeg hij 'bij ordonnancie van mijnen heeren den commissarissen' uit de Brugse 

stadskas 60 lb gr (SAB: SR77, 161r). In 1491 voerde hij een proces voor de Grote Raad 
i.v.m. een schenking van Pasquier Cuvelier en Jan de Vos (De Smidt & Strubbe, 
'Chronologische lijsten', 250 en 257). In 1494 verkocht Jacob van Halewijn zijn huis in de 
Brugse Spanjaardstraat (naast Antonis Losschaert) aan de stad (SAB: SR94, 184v). 

 Rol in de opstand Hij leidde Daneel van Moerkerke (kapitein van het Westvrije, 'zo hy hem zelven  
 intituleirde') in april 1477 in de gevangenis (Despars, 'Cronycke', IV, 130). Hij  
 diende daarop de boete van Zegher de Baenst te betalen, namelijk 115 lb gr  
 (Buylaert, 'Crisis', I, 52). Eind juni 1477 werd hij te Doornik gevangen genomen  
 door Franse troepen waarop hij 6000 ecu betaalde voor zijn vrijheid (Molinet,  
 'Chroniques', I, 218). Hij behoorde tot de onderzoekscommissie die in oktober  
 1478 de verantwoordelijken van de opstand van Ieper van 1477 diende te  
 berechten (Justice, 'La répression', 46). Hij werd ridder gekroond voor de slag te  
 Guinegatte (Arickx, 'Vele', 24), maar hij sneuvelde er (Molinet, 'Chroniques', I, 313). 
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Naam Halewyn, Jan van 

 Titel Ridder 
 Heer van Merckem 

 Naamgenoten Is hij de persoon die in mei 1479 voor de som van 200 lb par per jaar het  
 baljuwschap van Menen pacht (ADN: B 17729, map 'Afermage des offices de  
 justice')? Deze persoon werd in 1480 door Gent verbannen (ADN: B 17732,  
 'Hallewin'). Maar Maximiliaan maakte deze verbanning op 30/1/1481 ongedaan, in  
 samenspraak met Gent, waardoor hij opnieuw baljuw werd (ADN: B 17737,  
 'Halewin'). Ofwel betreft het dezelfde persoon, maar dan klopt onderstaande niet. 

 Data ?-1480 (ARA: Rk. 13793, 3r). 

 Huwelijk x Marie de Berghes (ARA: GR, 797, 223r), haar broer Jan van Bergen was heer van  
 Cohem (ARA: GR, 797, 223r); later hertrouwde ze met Charles de Saveuses (RAG:  
 RV, 7513, 122r). 

 Politieke carrière Vrije: schepen 79-80; commune 78* (lijsten Vrije). 

 Taken-diensten Vorst: hij was de ontvanger van het lardarium te Kortrijk (erfelijke regie) in 1464- 
 73 (databank domeinbeheer). 

 Sociaal kapitaal Simon van den Rijne en Filips Wielant waren in 1489 voogden van Mergriete van  
 Halewijn fs Jan (RAG: FB, 516). 

 Leenbezit In september 1480 stond zijn weduwe al haar rechten af op de heerlijkheden van  
 haar man (RAG: RV, 7512, 1r). 

 Bezit In november 1477 nam Maximiliaan hem, voor 24 s daags, op in zijn hofhouding  
 (Gachard, 'Analectes', 5, 117). 

 Rol in de opstand Maria van Bourgondië nam hem, als vertegenwoordiger van Vlaanderen, op in haar  
 eerste hofhouding in 1477 (ARA: MD 174, 31v en RAG: RV, 34323). 
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 Naam Halewyn, Joost van 

 Naamgenoten Volgens Gailliard was de burgemeester van Brugge in 1476 en 1485 Joost van  
 Halewijn fs Jacob, en huwde hij Adriana de Blasere (Gailliard, 'Bruges', I, 224). 

 Data ?-1487 (ARA: Rk. 17405, 3r en ADN: B 580, 16642(ter)). 

 Antecedenten fs Willem; deze had nog een zoon Willem (ADN: B 20135, 155653). 

 Huwelijk x Catharina de Baenst (fa Guy II, zie diens fiche). 

 Nageslacht Hij had een zoon Joos (ARA: Rk. 17405, 3r) en een dochter Maria x Marc de  
 Montmorency (ARA: Rk. 17409, 2v). Hij had ook een zoon Karel (ADN: B 20135,  
 155653). 

 Politieke carrière -Vorst: souverein-baljuw van Vlaanderen 54-72; baljuw van Sluis 18/3/68-19/74,  
 19/4/77-14/12/83 en 12/8/85-31/8/87, van Veurne 12/3/85-10/8/85 (ARA: Rk.,  
 13709-10 en 14015); van Sint-Winoksbergen 27/2/86-? (ADN: B 33, 134r); 'raed'  
 van Maximiliaan in 85 (SAB: SR84, 169v). 
 -Brugge: raadslid 76*, juni85* (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: op 4/2/1477 reisde Joost van Halewijn met andere gedeputeerden van de  
 stad naar Péronne bij de Franse koning om te communiceren over de 'welvaert' van  
 Vlaanderen (SAB: SR76, 49v). In juni 1485 schoof de Brugse magistraat hem naar  
 voor om met Maximiliaan te onderhandelen (SAB: SR84, 141r). In januari 1486  
 onderhandelde hij samen met Guy de Baenst over de dichting van het Zwarte Gat  
 (SAB: SR85, 131v). 

 Sociaal kapitaal In maart 1485 stond Karel d'Oignies borg voor hem als baljuw van Veurne (ADN:  
 B 33, 117v). Roeland van Halewijn en Karel d'Oignies stonden borg voor zijn  
 baljuwschap van Sint-Winoksbergen (ADN: B 33, 134r). Joost de Baenst en  
 Willem van Halewijn waren voogden van diens kinderen in september 1487 en in  
 februari 1488 (SAB: KV, 828bis, 284 en ADN: B 580, 16642(ter)). Jacob  
 Utenbogaerde was diens 'scadebeletter' in 1477-87 (SAB: SR77, 38r; SR85, 50r etc.). 

 Cultureel veld In 1472 stelde Pieter Bladelin hem samen met Donaas de Moor, Guilbert de Ruple  
 en Christoffel Buridaen aan tot gouverneur en administrateur van het Sint- 
 Janshospitaal in Middelburg (ADN: B 17743, 'Middelbourg'). 

 Leenbezit In 1485 verkocht Joost van Halewijn fs Joost een leen in Sint-Gillis te Brugge aan  
 Jan Biezemarkt voor 100 lb gr (ARA: Rk. 13710, 113r en Rk., AL, 51, 21/3/1486),  
 hij had dit in 1471 of 1472 gekocht van de heer van Nieuwstrate (Rk. 13785, 7r).  
 Kort daarop raakte het in handen van Lodewijk van Halewyn (RAB: BB, 64, 36v).  
 In 1485 bezat hij het leen 'Ten Hauweelschen' in Wingene, waarover hij met Joos  
 Vilain een bevoegdheidsconflict uitvocht voor de Raad van Vlaanderen (RAG: RV,  
 7512, 208v). Bij zijn dood liet hij zijn zoon Joos een leen te Houthauwe na (ARA:  
 Rk. 17405, 3r). Bij de dood van zijn vrouw erfde hun zoon 'tHof te Couckelaere' in  
 Koekelare, en lenen te Oostkerke en te Meetkerke (ARA: Rk. 17406, 1v en Rk.  
 17407, 3r). Zijn zoon Joost stierf in 1491 of 1492 en liet zijn zus Maria een leen te  
 Meetkerke, een leen en een kasteel te Koekelare en een leen te Waaskapelle na  
 (ARA: Rk. 17409, 2v-3r). 
 
 Bezit In 1471 werd het beroep van Jan van Huele ongegrond verklaard toen deze bij de  
 Grote Raad de beslissing van de schepenen van het Brugse Vrije wou aanvechten  
 waardoor hij een grondrente t.v.v. Gijselbrecht de Lu en de souverein-baljuw  
 diende te vestigen (De Smidt & Strubbe, 'Chronologische lijsten', 34). In 1472  
 kocht hij grond in Zeeland (te Baasdorpe en Simonskerk) voor 119 lb 4 d gr van  
 Guy de Baenst (ADN: B 20135, 155653). In augustus 1479 leende hij 600 lb van  
 40 gr aan Maximiliaan 'pour subvenir a ses affaires' (ADN: B 2118, 69v). In oktober 
  1480 leende hij nog eens 1200 lb van 40 gr aan Maximiliaan op zijn baljuwschap  
 van Sluis (ARA: Rk. AL, 44, E, 12/10/1480; ADN: B 17737, 'Hallewin' en B  
 17746, 'l'Ecluse'). In november 1480 vroeg hij aan de Rekenkamer of hij een stuk  
 van de geleende som van 700 lb par op zijn functie van baljuw mocht ontvangen  
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 (ADN: B 17732, 'Hallewin'). In juni 1485 kreeg hij voor de controle van de Brugse 
  stadsrekening 100 lb par van de stad (SAB: SR84, 168r). Hij leende 98 lb gr aan de 
  stad Brugge in 1492 (SAB: SR92, 35r). 
 
 Rol in de opstand Hij liet de Brugse privileges voorlezen op de markt op 23/2/1477 (Despars,  
 'Cronycke', IV, 123). Op 22/3/1477 nam Maria hem als 'panetier' op in haar  
 etc.). hofhouding (RAG: RV, 34323). In september 1477 kreeg hij te maken met een  
 rebellie in Sluis, die hij enkel met de steun van Maximiliaan en Brugge kon  
 bedwingen (ADN: B 2117, nr. 68339). Op 9/3/1485 legde hij de eed af als baljuw  
 van Veurne (ADN: B 33, 117v). In juni 1485 behoorde hij tot de commissie die in  
 opdracht van Maximiliaan de situatie te Brugge diende te normaliseren (SAB:  
 SR84, 168r). In januari 1486 verwelkomde hij de Duitse keizer te Mechelen (SAB:  
 SR85, 165r). In het schepenjaar van juli 1485 verplaatste hij zich door de stad met  
 zes lijfwachten die de stad 74 lb 12 s gr kostten (SAB: SR85, 182v). 
 

 Extra In 1485 verving hij kort Simon van Drincham als baljuw van Veurne (Gachard,  
 'Inventaire', II, 380). 
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 Naam Halewyn, Karel van 

 Titel ridder 
 heer van Uutkerke, Maldegem en Leischoot 

 Data ?-27/11/1496 (hij werd begraven in de Brugse Augustijnenkerk; Vermeersch,  
 'Grafmonumenten', III, 411). 

 Antecedenten Hij was een bastaardzoon van Willem van Halewyn, heer van Buggenhout en  
 Baasrode (ADN: B 4123, 104r en B 17725, 'Haelwin'). Volgens Gailliard was  
 Joost, fa Willem, van Halewyn zijn vader, deze was Elise van Maldeghem gehuwd  

(Gailliard, 'Bruges', I, 230). Maar dit is een andere persoon (zie fiche van Joos van 
Halewyn). 

 Huwelijk x Adriana de Baenst, fa Zeger x Margaretha Honin (Buylaert, 'Crisis', fiche XXXIII). 

 Nageslacht Hij had vier bastaardkinderen bij Jeanette van Belle, fa Jan, namelijk Adriaan,  
 Matheeus, Margriete en Joost, die in augustus 1486 gelegitimeerd werden (ADN: B 
  1703, 150r; 4123, 98v en 1611, 80r-82r). Zijn zoon Karel werd na zijn dood heer  
 van Uutkerke, maar deze stierf in 1498 of 1499 (ARA: Rk. 17412, 5²r). Hij had nog  
 een zoon Jan (ARA: Rk. 17414, 1r) en Jacob (RAB: BB, 64, 274r). 

 Politieke carrière -Vorst: baljuw van Brugge 1/5/82-20/5/84, 5/7/85-12/5/88 en 18/1/90-12/12/96  
 (ARA: Rk., 13710); baljuw van Sluis 22/10/92-? (ADN: B 33, 182v); 'raden' van  
 Maximiliaan 80-81 (RAB: BVR, 217, 182r); 86-7 (SAB: SR85, 204r); kamerheer van 
  Filips de Schone v28/6/95 (Cauchies, 'De la "régenterie").  
 -Brugge: raadslid 68, 77*, 81*; hoofdman OLV 92 (SAB: RW). 

 Taken-diensten -vorst: hij was commissaris voor de wetsvernieuwing van Vlaanderen van juli  
 1485 tot februari 1488 (RAB: AW, 1478), voorbeelden hiervan te Ieper op  
 29/8/1485 (KB, M 104, II); te Brugge op 18/4/1477 en in 1486-87 (Despars,  
 'Cronycke', IV, 134; SAB: SR85, 204r; SR86, 177r) en in 1477 (SAB: SR77, 134r);  
 in het Brugse Vrije op 2/5/1477, 1477, 1481, 27/1/86, 1486-87 (Despars,  
 'Cronycke', IV, 137 en 276; RAB: BVR, 213, 3r; 214, 36r; 218, 5r; 224, 10v; 225,  
 10v) en te Damme in augustus 1486 (RAB: BVO, 491). Hij was kapitein van  
 Duinkerke 1478-79 en in 1486-87 (ADN: B 4122, 45v en 4123, 117v). Hij was  
 ontvanger van het klerkschap van de schout van Brugge in 1478-81 en van de  
 sergenterie van Lissewege in 1484-7; beide in pacht (databank domeinbeheer). Op  
 19/8/1485 gaf Maximiliaan hem de opdracht om de Gentse stadsrekening van 1484  
 te controleren (SAG: 94, 739). In 1487 voerde hij troepen aan van het Brugse Vrije  
 (RAB: BVR, 224, 138v).  
 -Brugge: in oktober 1477 reisde hij voor de stad naar Blankenberge om er de  
 troepen van het Vrije te schouwen (SAB: SR77, 58v). Gedurende 1478 voerde hij  
 meerdere diplomatieke en militaire taakjes uit voor de stad, voornamelijk als  
 onderhandelaar op de Ledenvergadering (SAB: SR77, 58v). Hij werd als kapitein  
 van Brugge aangesteld op 1/2/1488, maar op het eind van de maand verkozen de  
 opstandelingen een andere kapitein (SAB: SR87, 127r; zie ook Despars,  
 'Cronycke', IV, 339 en 359). Op 13/2/1490 maakte hij deel uit van de Brugse  
 delegatie die te Damme met de hertog van Saksen over de 'welvaert' van de stad  
 onderhandelde (SAB: SR89, 132r). 
 -Vrije: hij oefende als baljuw meerdere militaire taken uit voor het Brugse Vrije,  
 maar ook al daarvoor: in de jaren 1476-78 was hij kapitein van het Noordvrije
 (RAB: BVR, 217, 179v-180r). 

 Sociaal kapitaal Jacob de Baenst fs Zegher en Zegher Crampe waren voogd over zijn kinderen  
 (Buylaert, 'Crisis', fiche XXXIII). Jan Carrebeurze was diens 'scadebeletter' in 1478,  
 van juli 1485 tot 1487 en in 1491 (SAB: SR78, 54v; SR85, 50r; SR91, 52r). In  
 februari 1486 maakte hij Jehan Joly, Pierre Mudin, Christoffel Boudins, Nicolas de  
 Cocquerel, Martin Torreau en Gillis van der Heyde machtig over zich (SAB: PR85,  
 82r). Hij nam het op voor Jan IV de Baenst in diens proces voor de Grote Raad in  
 1487 (Buylaert, 'Crisis', I, 66). Op 17/7/1487 stelde hij Zegher Crampe machtig  
 over hem en zijn baljuwsfunctie (SAB: PO, 1223), net als in mei 1493 (SAB: PR92, 
  90v en de bewaarde kwitanties bij de baljuwsrekeningen in het SAB uit deze  
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 periode). Antoon Utenhove was borg over hem wanneer hij in oktober 1492  
 baljuw van Sluis werd (ADN: B 33, 182v). In juli 1493 maakte hij Frans van der  
 Meersch, Jan van Gheerbeke, Gillis Jacquelot en Jan van Hille machtig over zich  
 (SAB: PR92, 104v). 
 
 Cultureel veld Hij was lid van de Brugse Witte Beer (Van den Abeele, 'De Witte Beer', 143) en van 
  de Orde van de Droogenboom (Buylaert, 'Crisis', fiche XXXIV). In 1487 was hij  
 hoofdman van de Brugse kruisboogschutters van Sint-Joris (Janssens, 'Daar komen', 
  54). 
 
Leenbezit Het leen Uutkerke bevatte de stad en het ammanschap van Uutkerke, het  
 schoutheetdom en de moulage van Blankenberge (RAB: BB, 64, 140r). In 1468  
 bezat hij een rente van 300 lb par op de tol van Diksmuide (RAB: BB, 64, 274r).  
 Hij erfde het leen 'Vernaneconte' van 36 gemeten te Sint-Kateline bij Brugge van  
 zijn vader (RAB: BB, 64, 40r). In 1480 had hij een rente op Wervik, waarvan hem  
 nog 75 lb gr achter was (ADN: B 17732, 'Hallewin') en één van 10 lb gr op 'le bac  
 de Tenremonde' die ook niet uitbetaald was (ADN: B 17735, 'Halewin'). In 1481 of  
 1482 kocht hij een leen in Sint-Pieters van 11 gemeten voor 32 lb gr van Nicolaas  
 de Mey (ARA: Rk. 13710, 30r en RAB: BB, 64, 38v). In mei 1483 had zijn vrouw  
 een leen te Cadzand dat naast dat van Joost van Varsenare lag toen die dit verkocht  
 aan Pieter Lanchals (UG: Hs 1259, 2v). Na de dood van Filips, heer van Maldegem, 
  in 1483 of -84, ontving hij van deze de heerlijkheid Maldegem (ARA: Rk. 17397,  
 2v; RAB: BB, 64, 265r en ADN: B 17749, 'Maldeghem': 'ten prouffijte van Charles  
 mijns heeren van Uutkerke oudste zuene'; het leen bracht in 1484 2395 lb 12 s par  
 op), waaronder 100 lb par rente op de hooftredeninghe van de heer en twee van 40  
 lb par op de tol van Brugge (RAB: BB, 64, 21r-v). Hij had leengoed in  
 Veurneambacht in 1492 (SAB: PR92, 104v). Na zijn dood liet hij zijn zoon Karel  
 het leen Uutkerke, grond te Sint-Baafs buiten Brugge en een rente van 100 lb par op 
  de tol van Diksmuide na (ARA: Rk. 17412, 5²r). Zijn zoon Jan ontving de lenen in  
 Sint-Katerine en Sint-Salvators buiten Brugge, Uutkerke met kasteel, Maldegem,  
 Refinghe, Hallincx en de rente op de tol van Diksmuide (ARA: Rk. 17414, 1r). 

 Bezit Hij erfde van zijn vader een jaarlijkse lijfrente van 96 lb par op de  
 domeininkomsten van het graafschap Vlaanderen (ARA: Rk. 997, 14r). Hij kocht in  
 1481 of 1482 een losrente van 20 lb gr op de Brugse tol van de graaf van Sint-Pol  
 (ARA: Rk. 13710, 32r). Als baljuw streek hij een jaarloon op van 240 lb par  
 (ARA: Rk. 13710, 47v). In februari 1484 schonk hij François Canalcanty (x  
 Margriete van Maldegem) een jaarlijkse lijfrente van 80 lb gr (naar SAB: KV,  
 828bis, 20). In maart 1485 ontving hij een rente van 600 lb par op de heerlijkheid  
 Wervik, waar hij jaarlijks recht op had (ARA: Rk. AL, 45, A, 1484). Hij bezat een  
 huis in Dendermonde waaruit in februari 1486 tapijten werden geroofd (SAB:  
 PR85, 81r). In 1486 leende hij Maximiliaan 800 lb van 40 gr op zijn officie van  
 Brugs baljuw (ADN: B 2133, 80v en ARA: Rk. AL, 45, B, 14/11/1486). In mei  
 1487 leende hij nog eens 600 lb van 40 gr aan Maximiliaan, op de eerste bede die  
 de Leden erna zouden goedkeuren (ARA: Rk. AL, 45, B, 17/5/1487). Van zijn  
 vader ontving hij jaarlijks 8 lb gr van de opbrengsten van 'tgroete veere' van  
 Dendermonde; op 25/11/1487 betaalde Maximiliaan hem deze 96 lb par (ADN: B  
 4123, 104r). Daarbovenop ontving hij nog 400 lb par als kapitein van Diksmuide  
 (ADN: B 4123, 117rv). Op 29/2/1488 'leende' hij de stad 60 lb gr; ze werden pas  
 in 1493 terugbetaald (SAB: SR93, 35v). Als kapitein van de stad Brugge ontving  
 hij theoretisch een dagloon van 1 lb gr, maar de effectieve betaling bleef uit (SAB:  
 SR87, 127r). In september 1490 confisqueerde de stad 125 lb gr uit zijn bezit (SAB: 
  SR90, 49r); ze werden hem in januari 1492 terugbetaald (SR91, 179r). Hij leende  
 3600 gr in oktober 1490 aan de stad Brugge, als bewoner van het OLV-zestendeel  
 (Blockmans, 'De belastingbetalers', 244). Hij leende 360 lb 13 s 4 d gr aan de stad  
 Brugge in 1492 (SAB: SR92, 34v). In juni 1492 verplichtten de schepenen van het  
 Brugse Vrije Jan Zoete een cijns op de molen van Uutkerke van de voorbije jaren te  
  betalen aan Karel (SAB: PO, 2de reeks, 35). Als baljuw van Sluis betaalde hij in  
 oktober 1492 een borg van 100 lb gr (ADN: B 33, 182v). 
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 Rol in de opstand Op 1/3/1477 vergaderen Lodewijk van Gruuthuze, diens zoon, de heer van  
 Uutkerke en de notabelen van de stad Brugge (de baljuw, schout, burgemeesters,  
 schepenen, raden en tresoriers) 'omme te festoyerne mijnen voorseide heere van  
 Gruuthuuse' (SAB: SR76, 125v). Op 22/3/1477 nam Maria hem als 'panetier' op in  
 haar hofhouding, maar zijn naam werd kort erna doorstreept (RAG: RV, 34323). In  
 maart en in mei 1477 werd hij gevangen gezet te Brugge wegens corruptie (Gvs,  
 'Inventaire', VI, 100). Hij diende 115 lb gr aan de stad terug te betalen in 1477, maar 
  ze staan niet in de stadsrekening ingeschreven (SAB: SR76, 34v). In Maximiliaans  
 aanklacht tegen Willem Moreel, Jan van Nieuwenhove fs Claeys en Jan van Riebeke 
  in januari 1482 koos hij de kant van Maximiliaan, samen met baljuw Roeland van  
 Halewyn, medeburgemeester Jacob van Gistel, schout Antonius van der Vichte en  
 Joos van Vassenare en andere hovelingen (Excellente Cronike, 222v-224v). Op  
 20/1/1483 legde hij de eed af als baljuw van Brugge (ADN: B 33, 82r). Filips van  
 Bourgondië-Beveren werd in juni 1485 door de Bruggelingen aan Maximiliaan  
 voorgesteld als hun nieuwe kapitein, maar Maximiliaan stelde Karel van Halewijn  
 aan (Despars, 'Cronycke', IV, 257). Op 5/7/1485 legde hij de eed als nieuwe baljuw 
  af (ARA: Rk. 13781, 77v). Karel van Halewijn werd op 25/8/1485 aangesteld als  
 baljuw van Kassel en kapitein van Duinkerke (ADN: B 33, 124r) - betreft het hier  
 een naamgenoot? In het schepenjaar van juli 1485 verplaatste hij zich door de stad  
 met zes lijfwachten die de stad 74 lb 12 s gr kostten, evenals in het schepenjaar  
 daarop (SAB: SR85, 182v; SR86, 176r). Op 17/7/1487 gaf hij een volmacht aan  
 Zeger Crampe voor zijn baljuwstaken (Gilliodts-Van Severen, 'Inventaire', VI, 278). 
  Hij verplaatste zich met een gewapende lijfwacht door de stad in 1487 (Despars,  
 'Cronycke', IV, 287 en SAB: SR87, 119v: 6 gezellen die 36 lb gr kostten). Op  
 11/12/1487 werd hij hoofdman van de gilde van de 'oude boog' i.p.v. Jacob de  
 Voogt (SAB: CSK87, 56v). Op 2/2/1488 deden 'die van der marct' hem de eed  
 zweren op Filips de Schone (Despars, 'Cronycke', IV, 325). Hij bleef baljuw en  
 kreeg een lijfwacht mee (SAB: SRfeb88, 145r). Nadien werd hij echter verlaten en  
 zijn goederen werden geconfisqueerd (SAB: SRfeb88, 138r). Op 5/5/1488 namen  
 Franse soldaten intrek in zijn huis te Brugge waaruit hij gevlucht was (Diegerick,  
 'Correspondance', 189). Maar na Maximiliaans overwinning in 1490 werd hij weer  
 aangesteld als baljuw (Despars, 'Cronycke', IV, 447). In mei 1490 nam hij samen met 
  Lodewijk van Gruuthuze de leiding over Brugge (zie Despars, 'Cronycke', IV, 452- 
 5). Maar snel na de machtsovername van de ambachten in augustus 1490 schaarde  
 hij zich achter Engelbert van Nassau en trachtte hij Brugge vanuit Damme terug  
 onder controle te krijgen (Despars, 'Cronycke', IV, 464). Hij zuiverde in opdracht  
 van Maximiliaan samen met Roeland le Fevre het westland van rebellen in maart  
 1491 (ADN: B 1287, 17795). Als baljuw verplaatste hij zich in 1491-2 met een  
 lijfwacht in de stad (SAB: SRdec90, 150r; SR91, 184r). In het voorjaar van 1492  
 tikte de Rekenkamer hem meermaals op de vingers omdat hij zijn  
 baljuwsrekeningen van de voorbije jaren nog niet ingediend had (ADN: B 17757,  
 'Halewin'). Als hoofdman in 1492 verplaatste hij zich met een lijfwacht door de  
 stad (SAB: SR92, 163v). Op 22/10/1492 benoemde Engelbert van Nassau hem tot  
 baljuw van Sluis, op voorstel van Lodewijk de Baenst (ADN: B 33, 182v). 
 
Confiscatie 1488: 8 lb 6 s gr door Gent, voornamelijk afkomstig uit pachten (SAG: 20, 5, 90r). 
  

 Extra In oktober 1484 besliste de Raad van Vlaanderen dat hij en Jan de Baenst, heer van  
 Lembeke, hun (onbekende) zaak niet voor de Raad maar voor de Brugse  
 schepenbank dienden te laten beslechten (SAB: SV, 170r). 
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 Naam Halewyn, Lodewijk van 

 Titel Heer van Piennes 

 Data ?-1516 (Harsgor, 'Recherches', II, 1585). 

 Antecedenten fs Joost x' Jean de la Clite; x² Bonne de Melun; x³ Jehanne de la Tremouille, fs Jean   
 (Harsgor, 'Recherches', II, 1580). Uit het derde huwelijk had hij acht kinderen,  
 waaronder Lodewijk, Adriana (x Michel de Ligne met zoon Jan, kamerheer van  
 Maria en Maximiliaan) en Karel x' X de Saveuses, fa Charles; x² Marguerite de  
 Drincham, fa Simon (Harsgor, 'Recherches', II, 1580-1). Joost van Halewijn was nog 
  souverein-baljuw onder Filips de Goede geweest (ADN: B 17748, 'Hallewin'). 

 Huwelijk x Isabel van Gistel, fa Jan x Johanna van Brugge (Gailliard, 'Bruges', I, 235). 

 Nageslacht Johanna x André de Rambures (schoonbroer van Guy de Brumeu); Philippe (ook in  
 militaire Franse loondienst) x Françoise de Bourgogne, fa Filips (fs Jan) x Marie van  
 Roye (waardoor hij een schoonbroer van hertog Jan II van Kleef werd); François  
 (abt van Gard); Jean x Jeanne Meauchevalier; Louise x Antoine d'Ailly (Gailliard,  
 'Bruges', I, 236 en Harsgor, 'Recherches', II, 1596-7). 

 Politieke carrière Vorst: gouverneur van Péronne 77-78; kapitein van Montlhéry 80-90; gouverneur  
 van Béthune 86; gouverneur van Picardie onder Louis XII (Harsgor, 'Recherches', I, 272). 

 Taken-diensten Brugge: in 1488 bekostigde de stad Brugge troepen voor hem om het graafschap te  
 verdedigen (SAB: SRfeb88, 145r). 

 Leenbezit Zijn vader had rond ca. 1469 een lijfrente van 300 ecu (van 72 marc de troyes) op  
 het leven van zijn zonen Joost, Karel en Pieter gekocht, op de heerlijkheden Ronse, 
  Horebeke en Ellezelles, van Jacob de le Hamaide. Door het achterblijven van  
 betalingen ontspon zich een proces dat de Grote Raad in maart 1479 naar de Raad  
 van Vlaanderen doorverwees omdat ze onbevoegd was (ARA: GR, 796, 107r-v).  
 Hij was naast heer van Piennes (in Artesië), heer van Buggenhout, Basrode,  
 Maignemais, Buysscheure etc., titels die hij erfde van zijn vader. Van Louis XI  
 ontving hij het vruchtgebruik van de heerlijkheid van Monthléry, dat hij echter in  
 1485 weer diende af te staan (Harsgor, 'Recherches', II, 1586). Op een onbekend  
 tijdstip kocht hij het goed 'Ten Poele' (van 72 gemeten) in Sint-Gillis bij Brugge  
 van Joos van Halewijn; na hem kocht Guy de Houdecoutre het leen (RAB: BB, 64,  
 36v). 
 Bezit In november 1477 nam Maximiliaan hem, voor 24 s daags, op in zijn hofhouding  
 (Gachard, 'Analectes', 5, 117). Hij ontving een jaarlijkse wedde van 1000 lb par  
 van de Franse koning (Harsgor, 'Recherches', II, 1584). In maart 1479 verklaarde de  
 Grote Raad een beroep ongegrond van de Heer van la Hamaide tegen een vonnis  
 van de Raad van Vlaanderen, dat Hamaide gelast had te verschijnen inzake  
 wanbetaling van een rente die gevestigd was op heerlijkheden bij Ronse. Hamaide  
 ontkende tevergeefs de bevoegdheid van de Raad (De Smidt & Strubbe,  
 'Chronologische lijsten', 153). Deze rente van 300 kronen kwam de heer van  
 Piennes toe, een deel hiervan werd geconfisqueerd in 1481 omdat hij tot het Franse  
 kamp behoorde, net als graan van zijn molen in Wannegem (ARA: Rk. 19724, 5r).  
 In 1489 kreeg hij op geregelde tijdstippen geld van Brugge om zijn Franse troepen  
 te bekostigen en zijn staat te onderhouden (SAB: OR, 6, 9r-10v). 

 Rol in de opstand Op 22/3/1477 nam Maria hem op in haar hofhouding (RAG: RV, 34323). Op  
 25/5/77 schreef Margaretha van York een brief naar Maria om hem de eed van  
 baljuw van Cassel te laten afleggen, maar dat is nooit gebeurd (ADN: B 17725,  
 'Piennes'). In 1478 voerde hij een ordonnantiebende van vijftig 'lances' aan  
 (Guillaume, 'Histoire', 54). Kort nadien liep hij over naar het Franse hof; hij werd er 
  één van de bezielers van de 'Vlaamse politiek' (Blockmans, 'La position', 84).  
 Ondanks het feit dat hij reeds vanaf 1466 in de Franse hofkringen circuleerde, trad  
 hij pas voor het eerst op als lid van de regentschapsraad van Karel VIII op  
 12/9/1483, samen met de graaf van Vendôme. Hij stond onder de bescherming van  
 de Beaujeus die graag vertrouwelingen van Louis XI rond hen hadden, waaronder  
 veel Bourgondische edelen, zoals Philippe de Commynes en Philippe de  
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 Crèvecoeur. Nadien trad hij eerder sporadisch op aan het Franse hof, en zijn invloed 
  lijkt te vergroten in de periodes van de Vlaamse regentschapsraad (Harsgor,  
 'Recherches', I, 272-374 en 1580 ev). In februari 1485 besliste hij, als lid van de  
 koninklijke raad, mee over het politieke verdrag tussen Charles VIII en Filips de  
 Schone (SAB: PO, 1201). Hij voerde samen met Philippe de Crèvecoeur Franse  
 troepen aan in mei 1487 in Picardie, tegen de invasie van Maximiliaan  (Despars,  
 'Cronycke', IV, 281 en Molinet, 'Chroniques', I, 560). In een brief van april 1488  
 moedigde hij de Franse koning persoonlijk aan om troepen naar Vlaanderen te  
 sturen, waarbij hij ironisch schreef 'qu'on les (de Vlamingen) entretiendra de papier  
 le plus que l'on pourra'? Hij stuurde dus aan op militaire steun voor de Vlamingen,  
 dit tot profijt van de koning, zijn land en zijn eer (Harsgor, 'Recherches', II, 1594 en 
  BNF: MF, 15540, 64r). In mei 1488 lieten Ieperse vertegenwoordigers aan hun stad 
  weten dat ze vernomen hadden dat Lodewijk waarschijnlijk de nieuwe Brugse  
 schout zou worden - maar zover is het nooit gekomen (Diegerick, 'Correspondance', 
  195). In april 1489 liet Charles VIII weten dat Jan van Gruuthuze, de heer van  
 Desquerdes, François de Bourbon en Lodewijk van Halewyn naar Vlaanderen op  
 weg waren om Filips van Kleef bij te staan ('Lettres de Charles VIII', II, 318). Ook  
 in de zomer van 1488 steunde hij de Vlamingen met militaire hulp (Despars,  
 'Cronycke', IV, 413 en 422-4). Op 29/6/1488 stuurde het Brugse Vrije wijn naar  
 zijn gezanten om hem te verwelkomen in Vlaanderen (RAB: BVR, 226, 20r). Op  
 2/7/1488 kwam hij samen met Philippe de Crèvecoeur aan te Ieper ('Lettres de  
 Charles VIII', II, 129), waar hij de Franse politiek, die erin bestond de Duitse steun  
 voor Bretagne te doen verdwijnen, diende uit te voeren (Harsgor, 'Recherches', II,  
 1588). Op 5/7 was hij te Brugge (RAB: BVR, 226, 21r). Eind juli reisde hij samen  
 met Cornelis Metteneye door het noordvrije op zoek naar zwakke punten in de  
 fortificatie van het land (RAB: BVR, 226, 23r). Op 10/8/1488 vergaderde hij in  
 Frankrijk samen met Philippe de Crèvecoeur, Jan van Gruuthuze, Jan van  
 Coppenhole en Filips van Kleef (SAG: 20, 7, 4v). Hij slaagde erin om onder andere  
 het kasteel van Middelburg in te nemen in september 1488 (De Fouw, 'Filips', 189). 
  Hij bleef nog een jaar in Vlaanderen actief, voornamelijk in het Westland en het  
 Brugse Vrije, waar hij in augustus 1489 de schepenen gevangen liet zetten omdat  
 ze hun financiële beloftes niet nakwamen; kort erna procedeerde het Vrije hierdoor  
 tegen hem (RAB: BVR, 227, 135v; 228, 24v). Na de mislukte tocht in Vlaanderen  
 keerde hij naar Parijs terug, en hielp hij onder andere de Franse koning bij de  
 invasie van de Engelsen te Boulogne in 1492 (Godefroy, 'Histoire', 629).  
 Uiteindelijk nam hij deel aan de Franse veroveringen in Italië, waar hij het, net als  
 Filips van Kleef, als directe vertrouweling van de Franse koning, opnieuw opnam  
 tegen Maximiliaan (Harsgor, 'Recherches', II, 1590-1). 

 Extra In 1480 werd de graaf van Sint-Pol veroordeeld door de Raad van Vlaanderen tot  
 een boete van 3 lb par 'a cause du trouble fait par ses officiers dont il a prins le  
 garant a madam de Peene, en la possession d'aucuns biens' (ARA: Rk. 21849, 1r). 

 Bronnen Harsgor, 'Recherches', II, 1576-1602. 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1250

 Naam Halewyn, Roeland van 

 Titel Heer van Poeke 

 Antecedenten Hij was een bastaardzoon van Wouter van Halewijn: hij betaalde 240 lb par voor  
 zijn legitimatie in augustus 1479 (ADN: B 4122, 38r en B 1610, 267r-v). Hij was  
 dus een stiefbroer van Jacob en Karel van Halewijn (bevestigd door ADN: B  
 17733, 'Franc de Bruges'). 

 Huwelijk x' Guyotte de Gouy, fa Pierre (kanselier van Bourgondië) en Marie de Rye; x²  
 Isabella van de Velde, fa Cornelius en Maria van Bassevelde (Lambin, 'Esquisses', 22-3). 

 Nageslacht Kinderen Jan x Jooszine van Gryspeere, fa Luman; Catherina x Pieter Lanchals (in  
 1486, Boone, 'Lanchals', 472); Isabella x Henri van Witthem (Lambin, 'Esquisses', 23). 

 Politieke carrière -Vorst: baljuw van Biervliet 68-72; baljuw van het Vrije 15/9/79-1/5/82 (ARA:  
 Rk., 13710); kamerheer van Maximiliaan 79 (ADN: B 17728, 'Halewin'); Brugs  
 schout 1/6/88-? (Despars, 'Cronycke', IV, 408). 
 -Vrije: schepen 66*, 86*, 87, jan90-99 (90*, 94*) (lijsten Vrije). 

 Taken-diensten -Vorst: hij was wetscommissaris te Ieper op 22/5/1477 (KB, M 103, II). Hij was  
 kapitein van Duinkerke in 1476-78 (ADN B 4120, 54r) en luitenant-generaal van  
 de baljuw van Sint-Omaars in 1489-90 (ADN: B 2139, 69735; B 2141, nr. 69812).  
 Hij was de ontvanger van de sergenterie van Uitkerke in 1486-9, van die van  
 Vinksambacht in 1487-90 en van die van Vladslo in 1486-89 (databank  
 domeinbeheer). 
 -Brugge: hij voerde Vlaamse troepen aan te Kassel en Sint-Omaars in augustus  
 1480 (SAB: SR79, 81v/82r). Ook eind 1487 was hij aanvoerder van Brugse  
 troepen (SAB: SR87, 104v). 

 Sociaal kapitaal Olivier de la Marche en Joris Baert waren getuigen bij het huwelijkscontract van  
 Catherina van Poeke en Pieter Lanchals (Boone, 'Lanchals', 472). Hij was samen  
 met Karel d'Oignies borg over Joost van Halewijn toen die baljuw van Sint- 
 Winoksbergen werd (ADN: B 33, 134r). 

 Leenbezit Hij bezat, naast Poeke, de heerlijkheid Tomme (De Smidt & Strubbe,  
 'Chronologische lijsten', 53) en één te Outer die hij na een proces bij de Grote Raad 
  aan Charles de Poitiers verloor (ibidem, 65). 

 Bezit In juli 1472 bepaalde de Grote Raad dat verder onderzoek nodig was in de  
 rechtszaak tussen Jan Wielant en Roeland van Halewijn i.v.m. een vonnis van het  
 leenhof van Tielt waarbij een grondrente bevestigd werd, die Wielant bezat ten  
 laste van de heerlijkheid Tomme, toebehorend aan Roeland (De Smidt & Strubbe,  
 'Chronologische lijsten', 52-3). In 1474 diende hij na alweer een proces voor de  
 Grote Raad schulden aan Lodewijk van Theimseke uit te betalen (De Smidt &  
 Strubbe, 'Chronologische lijsten', 76). In juni 1475 verplichtte de Brugse  
 schepenbank Marc van de Velde om zijn schuld van 18 lb 3 s gr aan Roeland uit te  
 betalen (SAB: MC75, 1v). In september 1477 nam Maximiliaan hem, voor 24 s  
 daags, op in zijn hofhouding (Gachard, 'Analectes', 5, 119). Hij kreeg 400 pond  
 jaargeld van de vorst in 1477-78 (ADN B 4120, 54v; 4121, 51r). Als baljuw  
 ontving hij in 1479 een jaarloon van 240 lb par (ARA: Rk. 13710, 9v). In juni  
 1479 verkocht hij Jan van Nieukerke een paard van 11 lb gr dat nog steeds niet  
 betaald was, waarna de Raad van Vlaanderen de broer van de overleden koper  
 verplichtte te betalen (RAG: RV, 7512, 123v). Op 23/2/1481 leende hij 2400 lb  
 van 40 gr aan Maximiliaan (ADN: B 2124, 54r-v en ARA: Rk. AL, 44, E,  
 23/2/1481); deze waren afkomstig uit zijn baljuwsrekeningen en het bedrag diende 
  hierop verhaald te worden (ARA: Rk. 13710, 20v/33r), de helft ervan kreeg hij  
 echter in 1486 uit de rekening van Karel van Halewijn terug (132r en ARA: Rk.  
 AL, 45, B, 1/12/1486). In november 1486 ontving hij van Maximiliaan 800 lb van  
 40 gr als gift (ADN: B 2133, 80v). In 1492 ontving hij van Maximiliaan 28 lb 12 s  
 van 40 gr achterstallig loon uit het jaar 1483 (ADN: B 2142, 3²v). 

 Rol in de opstand In een persoonlijk schrijven aan de Rekenkamer van Rijsel liet Maximiliaan op  
 27/12/1479 weten dat er tegen de benoeming van Roeland tot baljuw van Brugge  
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 tegenkanting is geweest, 'obstant que autre soy disant avoir don de nous du dit  
 office'. Maximiliaan trok echter voluit de kaart Halewyn: 'desirons le dit messire  
 Rolant joyr et user du dit office' en hij hoopt dat Roeland zo snel mogelijk de eed  
 kon afleggen (ADN: B 17728, 'Halewin'). In november 1479 aanvaardde de Brugse  
 Grote Raad hem als baljuw ondanks het feit dat hij een bastaard was (SAB: CA, 14,  
 309v). Hij nam in december 1481 Willem Moreel gevangen (Despars, 'Cronycke',  
 IV, 210). In Maximiliaans aanklacht tegen Willem Moreel, Jan van Nieuwenhove fs  
 Claeys en Jan van Riebeke in januari 1482 koos hij de kant van Maximiliaan, samen 
  met schout Antonis van der Vichte, burgemeesters Jacob van Gistel en Karel van  
 Halewyn, Joos van Vassenare en andere hovelingen (Excellente Cronike, 222v- 
 224v). In 1483 lag hij met de stad Brugge in proces voor het Parlement van Parijs.  
 Kort erna verleende de Franse koning een 'cas van relievemente' aan de stad Brugge  
 'jeghen Roeland' (SAB: SR82, 172v). Op 18/10/1486 huwde hij zijn dochter uit  
 aan Pieter Lanchals (Boone, 'Lanchals', 472). Op 16/1/1488 reisde hij naar Zeeland 
  om er de privileges van het Brugse Vrije in veiligheid te brengen (RAB: BVR, 225,  
 30r). Kort daarna werd hij door de stad Brugge hierover op de rooster gelegd  
 (RAB: FD, 189). Eind juli 1488 lag hij gevangen te Brugge, in opdracht van Jan  
 van Nieuwenhove fs. Clais, waartegen het Brugse Vrije protesteerde omdat Roeland 
  een vrijlaet van hun land was, op 31/7 kwam hij vrij (RAB: BVR, 226, 23v). Op  
 26/7 en 7/8/1488 kloegen de testamentarisen van Lanchals hem aan omdat de  
 uitvoering van het testament achterwege bleef (SAB: CSK87, 126r). 

 Verbanning 4/5/1482: voor vijftig jaar uit Vlaanderen door de stad Brugge (Despars,  
 'Cronycke', IV, 222). 
 29/3/1485 'anderwarf' verbannen uit Brugge (Despars, 'Cronycke', IV, 246). 

 Extra Op 15/1/1471 verloor hij een proces voor de Grote Raad waarbij hij verplicht werd 
  zijn baljuwsfunctie van Biervliet op te geven of een schuld terug te betalen aan de  
 vorige baljuw van Biervliet, namelijk Cornille d'Estaimbourg. Kort erna voerde hij  
 een proces voor de Raad i.v.m. de heerlijkheid Outer (De Smidt & Strubbe,  
 'Chronologische lijsten', 21). In mei 1484 won hij een proces voor de Raad van  
 Vlaanderen na een 'valse' aanklacht van Michiel Phelips (RAG: RV, 7512, 102r). In 
  oktober 1490 verloor hij een proces voor de Grote Raad over het ambt van  
 opzichter van de bossen van Sint-Omaars (De Smidt & Strubbe, 'Chronologische  
 lijsten', 235). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Halewyn, Willem van 

 Nageslacht Willem (RAB: BB, 64, 131r). 

 Politieke carrière -Vorst: baljuw van Sluis 1/9/87-1/6/88, van Oudenburg 20/8/93-6/12/94 (ARA:  
 Rk., 13927 en 14161). 
 -Vrije: schepen 81-82, juli85, 87*, jan90-10 (jan90*, 92*, 98*, 05*) (lijsten Vrije). 
  

 Taken-diensten Vorst: hij was ontvanger van de sergenterie van het kamerlingenambacht (in pacht)  
 in 1478-81 en van deze van Koekelare (in pacht) in 1487-90 (databank  

 Sociaal kapitaal Samen met Joos de Baenst was hij in februari 1488 voogd van de kinderen van Joost 
  van Halewijn (ADN: B 580, 16642(ter)). 

 Leenbezit In 1468 bezat hij het leen 'Te Beukenare' van 45 gemeten te Lissewege (RAB: BB,  
 64, 131r). In 1486 verkocht hij aan Antonis Sloc een rente van 3 lb par voor 3 lb 10 
  s gr op zijn leen in Keigem (ARA: Rk. 13710, 129v). 

 Rol in de opstand Hij bevond zich aan Maximiliaans zijde bij diens blijde inkomst in Brugge in  
 februari 1487 ('t Boeck, 145). In het voorjaar van 1490 overlegde hij samen met  
 Willem van Halewyn en Antoine de Baenst met Filips van Kleef - hij was duidelijk  
 één van de belangrijkste personen in het Vrije op dat ogenblik (Buylaert, 'Crisis', I, 86). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Hamere, Christiaen de 

 Politieke carrière Gent: stedekiezer 68, 77; keure 78; deken der volders 79, 83; ontvanger 80  
 (bestand Gent). 

 Bezit Hij leverde 454 gr laken aan de stad in 1480 (Hancké, 'Conflict', II, 86). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Hamere, Lieven de 

 Politieke carrière Gent: stedekiezer 88 (bestand Gent). 

 Bezit Hij leverde voor 1307 gr laken aan de stad in 1480. In de verplichte lening van  
 1492 droeg hij 120 gr bij die later werden terugbetaald (Hancké, 'Conflict', II, 87). 

 Verbanning In 1486 betaalde een Lieven Dhamere 30 s gr aan de stad voor de gratie van ban die  
 hij ontvangen had (SAG: 400, 29, 144r). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Hane, Daneel van den 

 Politieke carrière Gent: gedele 87; keure februari77, 92, 96; stedekiezer 99, 01; ontvanger 82  
 (bestand Gent); gezworene der brouwers 74 (Hancké, 'Conflict', II, 87). 

 Taken-diensten Gent: in oktober 1487 reisde hij naar Dendermonde naar Filips van Kleef en Filips  
 van Beveren om te onderhandelen over de terugkeer van de neven Adriaan Vilain  
 naar de stad (SAG: 400, 29, 277r). In de verplichte lening van 1492 was hij  

ontvanger van opperkoninkstavels Pieter Lyne en Gillis de Coninc (Hancké, 'Conflict', II, 
87). 

 Beroep Brouwer (Hancké, 'Conflict', II, 87). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Hane, Jacob van den 

 Antecedenten fs Jacob (SAG: 94, 718). 

 Politieke carrière Gent: gedele 61; keure februari77 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: hij pachtte de assizen op koren en inbrouwen bier in 1471 en van de wijn in  
 1476-77 (Hancké, 'Conflict', II, 87). 

 Bezit Hij kocht doeken uit het geconfisqueerde bezit van Jan van Melle (Blockmans,  
 'Peilingen', 255). Samen met zijn broer Pieter eiste hij in 1477 de uitbetaling van  
 rentes uit de erfenis van zijn vader voor de Raad van Vlaanderen van de Gentse  
 schepenbank van 1475, maar de Raad volgde hen niet in die klacht (SAG: 94, 718). 

 Rol in de opstand In 1477 betaalde hij 720 gr pensioenen terug (Hancké, 'Conflict', II, 87). 

 Verbanning 14/8/1477 (samen met Gillis Jacquemijns, Jan Obrecht en Jan van de Poele), voor  
 50 jaar uit Vlaanderen, 'omme dat zij, scepenen zijnde, pachters ende deelnemers van 
  pachte gheweest hebben van den stede goede, contrarie den previlege van diere die 
  zij bezwoeren hadden ten ancommene van haerlieder scependomme' (SAG: 212, 1,  
 13v). Maar hij kreeg kort daarop gratie van de stad (SAG: 400, 26, 6r). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Hanssens, Jan 

 Politieke carrière Brugge: schepen 89 (SAB: RW). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Hatinck, Jan 

 Rol in de opstand Hij was 'wisselare ende tresorier van den orloghe te Brugghe' in november 1490  
 (Despars, 'Cronycke', IV, 477). Hij werd buiten de Vrede van Damme van 6/12/1490 
  gesloten (Despars, 'Cronycke', IV, 489). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Haute, Antonis van 

 Titel Schildknaap 
 Heer van Vleteren 

 Politieke carrière -vorst: baljuw van Kassel 8/3/84-? (ADN: B 33, 94v); baljuw van Belle 5/88- 
 16/4/92 (ADN: B 33, 160v en 176r); baljuw van Sint-Winoksbergen 14/5/92-?  
 (ADN: B 33, 177r); kamerheer van Filips de Schone v28/6/95 (Cauchies, 'De la  
 "régenterie"). 

 Taken-diensten Brugge: hij was kolonel van de stad op 5/5/1488 (Despars, 'Cronycke', IV, 401).  
 Wanneer hij deze functie beëindigde is niet duidelijk, maar in juli 1488 was hij  
 nog steeds kapitein (SAB: CSK87, 115r). 

 Rol in de opstand Hij werd door de Fransen gevangen genomen na de slag bij Béthune in 1487 (KB:  
 Ms 1132, 107r). Hij was erg actief als militair kapitein van de stad in de periode na  
 de eedbreuk van Maximiliaan (Despars, 'Cronycke', IV, 410 ev). Hij werd door de  
 Drie Leden aangesteld als baljuw van Belle in mei 1488 (Diegerick,  
 'Correspondance', 240). Maar hij werd op 27/6/1488 gevangen genomen door  
 Duitse troepen rond Koksijde (Gachard, 'Lettres inédites', XVIII, 365). Tegen  
 losgeld kwam hij vrij (Molinet, 'Chroniques', II, 59). Wanneer hij vrijkwam is niet  
 duidelijk; maar hij werd kort erna alweer gevangen genomen, ditmaal in het  
 westland door troepen van Maximiliaan in 1490. Charles de Saveuse en Joris van  
 Bustram droegen daarop Karel van Moerkerke aan als baljuw van Belle in augustus  
 1489, maar Antonis weigerde en legde zelf de eed van baljuw af te Rijsel op  
 19/8/1490 (ADN: B 33, 160v en B 18824, 23764). Het gekibbel hierover heeft  
 lang geduurd: in mei 1491 beval Engelbert van Nassau beide tot een vergelijk te  
 komen (ADN: B 18824, 23765-9). Charles de Saveuses en Joris van Bustram, die in  
 opdracht van Maximiliaan het westland van rebellen dienden te zuiveren, beloofden 
  hem in maart 1491 het baljuwschap van Belle indien hij zich 'bekeerde'. Antonis  
 ging akkoord, maar na protest van Karel van Moerkerke werd hij toch niet benoemd 
  (ADN: B 33, 173r ev; B 1287, 17795 en B 17757, 'Morbecque'). Op 16/4/1492  
 besliste de Rekenkamer uiteindelijk van de heer van Moerbeke in de functie te  
 benoemen (ADN: B 33, 176r). Ter compensatie schonk Engelbert van Nassau  
 Antonis het baljuwschap van Sint-Winoksbergen (ADN: B 33, 177r). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Haute, Gillis van den 

 Politieke carrière Gent: gedele 83, 91; keure 94; herekiezer 89, 93; ontvanger-boekhouder 96  
 (bestand Gent). 

 Bezit Hij woonde op de Gentse Varkensmarkt (Hancké, 'Conflict', II, 88). Hij leverde  
 laken aan de stad in 76, 80 en 98. Hij droeg bij in de oorlogsbelasting van 1477. In 
  1492 betaalde hij 80 gr die later werden terugbetaald. Volgens het 'conestable  
 bouc' betaalde hij in 1492-4 504 gr belasting (Hancké, 'Conflict', II, 88). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Haute, Jan van den 

 Naamgenoten Jan van den Haute, blauwer, werd op 27/1/86 verbannen omdat hij commocie in de  
 stad had veroorzaakt (SAG: 212, 1, 84r). 

 Antecedenten fs Raas (bestand Gent). 

 Politieke carrière Gent: gedele 89, 91; keure 94; ontvanger 93 (bestand Gent). 

 Beroep Huidevetter (bestand Gent). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Haute, Joos van den 

 Politieke carrière Gent: gedele 78; keure 84 (bestand Gent). 

 Bezit Hij leverde laken aan de stad in 1480. In de verplichte lening van 1492 droeg hij  
 240 gr bij (Hancké, 'Conflict', II, 89). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Haute, Ritsaert van den 

 Politieke carrière Gent: gedele juni85 (bestand Gent); deken van de droogscheerders (Hancké,  
 'Conflict', II, 89). 

 Taken-diensten Gent: in de verplichte lening van 1492 was hij opperkoninkstavel (Hancké,  
 'Conflict', II, 89). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Hauwaert, Pieter van den 

 Naamgenoten Een Pieter Hauwaert werd op 11/10/1491 samen met Pieter Ghiselins verbannen  
 omdat ze, ondanks een dagvaarding, zich niet naar de schepenbank begeven  
 hadden, samen met talrijke kompanen, 'omme dat zij niet achtende de voorgheboden  
 […] daerbij expresselic gheseit was dat alle deghene absenteerde hemlieden in  

justicien voughen zouden', daarna waren ze gedagvaard en doken ze nog niet op (SAG: 
212, 1, 103r). 

 Politieke carrière Gent: gedele 77, 79, november87, 03, 05; keure 84; stedekiezer 89; ontvanger 83;  
 overdeken der wevers 88-89 (bestand Gent). 

 Cultureel veld Hij was verantwoordelijke voor het Godshuis van de Derde Orde in de Veldstraat  
 (Hancké, 'Conflict', II, 90). 

 Bezit Hij kocht een erfrente op het graafschap Vlaanderen van 4 lb gr voor 48 lb gr in juni 
  1488 (ADN: B 2137, nr. 69593). In 1485 ontving hij 36 lb 13 s 2 d gr uit de  
 confiscatierekening van Frans van Coppenhole, ter compensatie van een vat  
 buskruit te Sluis (ARA: Rk. 18254, 23r). In november 1488 leverde hij 30 lb gr  
 salpeter aan de Vlaamse legers (SAG: 20, 6, 131v). Hij leverde eveneens voor  
 aanzienlijke hoeveelheden laken in de stad in 1465, 70, 73, 82, 86 en 93. In de  

veplichte lening van 1492 droeg hij 480 gr bij die later werden terugbetaald  (Hancké, 
'Conflict', II, 90). 

 Rol in de opstand Hij werd gevangen genomen bij de revolte van Mathijs Peyaert in juni 1485 (SAG: 
  400, 29, 102r) en door de baljuw ondervraagd (ARA: Rk. 14118, 55r). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Hauweel, Ingelram 

 Naamgenoten Lodewijk Hauweel was pensionaris van de stad Brugge tijdens de eerste  
 regentschapsraad (zie oa SAB: SR84, 140r). Op 16 juli 1482 stelde Brugge hem  
 voor het leven als stadsklerk aan (SAB: CA, 14, 319v). 

 Data ?-05/1489 (Molinet, 'Chroniques', II, 136). 

 Huwelijk x Floreys Cruesinc (ADN: B 17732, 'Keyt'). 

 Nageslacht Hij had een dochter Magdalena, die in 1484 of 1485 een leen in Maldegem verkocht 
  aan Lieven van der Haghe (ARA: Rk. 17398, 1r). 

 Politieke carrière vorst: deurwaarder van de Raad van Vlaanderen in 78 (SAB: SR77, 143r), 85-87  
 (RAB: RV, 223, 120r). 

 Taken-diensten -Brugge: in 1480 betaalde de stad hem een som 'voor zijn moyte ende vacacien bij  
 hem ghehad ende ghedaen int executeren die vander Sluus omme betalinghe  
 thebbene van dies zij verachtert waren ter causen van haerlieder porcie van der  
 wapenijnghe' (SAB: SR79, 159v). In 1484-5 was hij 'conduisier van den  
 sergeanten van Middelburch' in opdracht van de stad Brugge (RAB: BVR, 222,  
 159r).  
 -Vorst: In 1481-2 confisqueerde hij in opdracht van de Drie Leden, samen met  
 Nicolas en Mathijs de Mol, de goederen van vijandige Fransen in het kwartier van  
 Brugge (ADN: B 33, 128r en ARA: Rk. 19722, 27v). In 1488 was hij 'prevost des  
 marechaulx' van het Brugse kwartier (SAB: CSK87, 144v). 

 Leenbezit Zijn vrouw inde de jaarlijkse '12 hoeden harder hevenen' van de Brugse spijker tot  
 haar dood omstreeks 1480, toen kocht Jan de Keyt dit recht af (ADN: B 17732, ‘Keyt). 

 Bezit Als kapitein van het Brugse Vrije verdiende hij 20 gr daags (RAB: BVR, 222, 159r). 

 Rol in de opstand In 1479-80 hielp hij Lodewijk van Gruuthuze de juridische problemen op te  
 lossen toen deze schout Antonius van der Vichte door Wilem de Wintere verving  
 (ARA: GR, 795, 52v). In 1484-5 voerde hij meerdere militaire taakjes uit in het  
 huidige Zeeuws-Vlaanderen, als kapitein van troepen uit het Brugse Vrije (RAB:  
 BVR, 222, 159r). Hij was 'roode roede' van Brugge in april 1489 en executeerde in  
 die hoedanigheid Arnout Breydel (Despars, 'Cronycke', IV, 433). Hij wordt nog  
 steeds in deze functie genoemd in augustus 90 (Despars, 'Cronycke', IV, 467).  
 Volgens Molinet sneuvelde hij in de slag om Diksmuide in mei 1489 (Molinet,  
 'Chroniques', II, 136). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Havic, Pieter 

 Politieke carrière Brugge: raadslid feb88 (SAB: RW). 

 Sociaal kapitaal In januari 1493 was hij samen met Jan Roegiers voogd over de kinderen van Pieter  
 van der Muelne (SAB: PR92, 53r). 

 Bezit In 1486 bezat hij een huis in de Gentweg (SAB: SR86, 141r). Hij leende 720 gr in  
 oktober en 1000 gr in december 1490 aan de stad Brugge, als bewoner van het Sint- 
 Jakobszestendeel (Blockmans, 'De belastingbetalers', 245). 

 Extra Hij verving Jan van de Keere in als raadslid in februari 1488 (SAB: RW). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Havic, Willem 

 Naamgenoten Een Willem Havic werd in oktober 1484 door Gent uit Vlaanderen verbannen  
 omdat hij 'groote felle ende orribele eede ghezworen heeft ende hem ghestelt met  
 fortchen ende ghewelde jeghen den heeren zijn officie doende' (SAG: 212, 1, 77r). 

 Huwelijk x Mergriete de Labye, fa Colard (SAB: PR92, los bladje bij 120r). 

 Politieke carrière -Brugge: schepen 92, 94; raadslid 81, juni85, 87; hoofdman sint-jans 86, jan90;  
 gecommitteerde dec90; deken der mutsenmakers 81 (SAB: RW); sluismeester van de 
  Blankenbergse watering 92 (databank Soens). 
 -vorst: generaal muntmeester van Vlaanderen 18/12/90-11/92 (SAB: SRdec90, 165r 
  en ADN: B 17759, 'Monnaies'). 

 Taken-diensten -Brugge: in november 1485 reisde hij naar de Grote Raad te Mechelen voor een  
 aantal juridische kwesties (SAB: SR85, 128v).  
 -vorst: in het schepenjaar van december 1490 werd hij 'generael vander munte'  
 genoemd (SAB: SRdec90, 165r). In september 1492 reisde hij naar de hertog van  
 Saksen om er over de oorlogsontwikkelingen te spreken (SAB: SR92, 140r). 

 Beroep Mutsenmaker (SAB: RW). 

 Sociaal kapitaal In januari 1495 waren Roland de Peel, Jacob de Baenst, Yeronimus Lauerein,  
 Willem Loef, Jehan Haneton en Jan Moyaert erfgenamen van Willem Havic en Lyon  
 Spinghele, vroegere muntmeester van Vlaanderen (ADN: B 19969, 19376). 

 Bezit Hij kocht een rentebrief van 2 lb gr op de drie steden van het graafschap Vlaanderen 
  in april 1485 (SAB: OR, 4, 111v). In het schepenjaar van juli 1485 kocht de stad  
 hem een rentebrief van augustus 1477 af, hetgeen hem 65 lb 6 s 8 d gr opleverde  
 (SAB: SR85, 185r). Hij leende 8 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 185r).  
 In juni 1487 leende hij 100 lb gr aan Maximiliaan op enkele kroonjuwelen (ADN:  
 B 3496, 123693). Hij leende 10 lb gr aan de stad in januari 1488 (SAB: SR87,  

 Rol in de opstand Hij werd te Brugge gevangen gezet in februari 1488 maar hij wist te ontkomen  
 begin mei (Despars, 'Cronycke', IV, 400). Zijn goederen werden geconfisqueerd in  
 het voorjaar van 1488 (SAB: SRfeb88, 138r). Op 18/12/1490 benoemde Engelbert  
 van Nassau hem tot generaal muntmeester van Vlaanderen (ADN: B 33, 166r). In  
 november 1492 liet Engelbert van Nassau weten dat hij liever Filips van den  
 Berghe als generaal muntmeester van Vlaanderen zag i.p.v. Willem Havic die dus  
 afgezet werd (ADN: B 17759, 'Monnaies' en B 17764, 'Avick'). 

 Extra Op 17/11/87 veroordeelt de schepenbank hem tot de terugbetaling van 27 lb 12 s 3 
  d gr schuld aan Willem Havic (SAB: CSK87, 44r-v). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1268

 Naam Hebbelin, Godevaart 

 Titel licentiaat in de rechten (Karagiannis, 'De functionarissen', 88) 

 Data ca. 1434 - ? (RAG: RV, 34315, 141r). 

 Politieke carrière -Vorst: raadsheer-commissaris in de Raad van Vlaanderen 17/5/82-23/5/88 en  
 12/89-07 (KB: Ms 20642, 169r-170v en Karagiannis) 
 -Brugge: pensionaris 78-82 (SAB: SR78, 58r), 84-? 
 -Gent: pensionaris van de Keure 75-78, juni85-? (SAG: 400, 28, 432r). 

 Taken-diensten -Vorst: hij was commissaris voor de wetsvernieuwing van Gent in juni 1485  
 (SAG: 94, 735 en 400, 28, 430r). 
 -Gent: in maart 1477 reisde hij mee met de ambassade van Maria van Bourgondië  
 naar de koning van Frankrijk (SAG: 400, 25, 143r). In mei 1477 trok hij naar  
 Antwerpen om Maria te overtuigen Gent te bezoeken (SAG: 400, 25, 146r). Hij  
 onderhandelde met de Duitse ambassadeurs te Mechelen in juli 1477 (146v),  
 waarna hij hen vroeg naar Gent af te zakken (151r). Hij begroette Maximiliaan  
 tussen Dendermonde en Brussel op 18/8/1477 - kort erna onderhandelde hij te  
 Rijsel met gedeputeerden van de koning van Frankrijk (SAG: 400, 26, 86r); ook te  
 Brussel in november (87r), aldaar in december over de gevangenschap van jonkheer  
 Adriaan Vilain (88r). In februari 1478 trok hij naar Brussel om het vorstenpaar te  
 verzoeken Gent aan te doen (89r), ook in april 1478 richtte hij te Antwerpen  
 hetzelfde verzoek tot hen (90v). In maart 1478 overlegde hij met de andere Leden te  
 Brugge over 'dlast ende provisie van de lande' (89v). In maart 1478 reisde hij naar  
 Maximiliaan te Holland (90r). Op 24/4/1478 trok hij naar Brugge om het bestand  
 tussen de Zwitsers en de hertog te laten bezegelen (91r). In mei reisde hij naar  
 Brugge om Maria te vragen haar kind in Gent te laten geboren worden (92r) en later  
 om gewoon Gent te bezoeken (96r). Hij vertegenwoordigde Gent op de  
 Ledenvergadering te Brugge in april en juni 1478 (93r, 95v). Hij maakte deel uit  
 van de Gentse delegatie die de doop van Filips te Schone te Brugge meemaakte  
 (94v). In augustus 1485 reisde hij naar Brussel om er te overleggen met  
 Maximiliaan (28, 443v). 
 -Brugge: In januari 1479 reisde hij voor Brugge naar Maximiliaan om van hem de  
 afschaffing van tollen te Sluis te verkrijgen (SAB: SR78, 69v). In maart 1479 reisde  
 hij naar Sluis om er de stadsversterking te controleren (SAB: SR78, 71r). In april  
 1479 reisde hij naar Maximiliaan te Antwerpen 'up de zaken annopende die van der  
 Sluus' (SAB: SR78, 72r). In juni 1479 reisde hij voor Brugge naar Gent op verzoek  
 van de heren van Sint-Pol en Romont om  te overleggen over de kwestie 'Jacob van  
 Savoye' omdat deze 'verzochte recompensacie van zinen aerbeyde ende dienste  
 ghedaen den lande van Vlaendren' te hebben (SAB: SR78, 75v). In oktober 1479  
 reisde hij naar Maximiliaan te Gent, Mechelen en Antwerpen om te onderhandelen  
 met Maximiliaan (SAB: SR79, 64r). In november 1479 trok hij naar de Grote Raad te 
  Brussel om er te bemiddelen over de zaak tussen de stad en de graaf van Sint-Pol  
 (SAB: SR79, 66v). In april 1480 reisde hij naar Mechelen en Den Haag om  
 Maximiliaan en Marie te verzoeken in Brugge de Heilige Bloedprocessie bij te  
 wonen (SAB: SR79, 73v). In 1480 krijgt hij een som van de stad omdat hij  
 juridisch advies geboden had bij de zaak tussen de graaf van Romont en Thomasso  
 Portinari (SAB: SR79, 163r). Eind september 1480 reisde hij Margaretha van York  
 tegemoet in Nieuwpoort om haar te vragen de stad aan te doen na haar trip naar  

Engeland (SAB: SR80, 68r). Hij was één van de toponderhandelaars tussen Gent en 
Brugge in 1481 (SAB: SR80, 90v-91r). 

 Sociaal kapitaal Samen met Jacob Loisir was hij belast met een rechtszaak tussen meester Willem,  
 heer van Huele, en de Raad van Vlaanderen tegen Adriaan van der Gracht  
 (Karagiannis, 'De functionarissen', 96). Hij was 'adjoinct' van Jean Boullin in de  
 Raad van Vlaanderen in 1483 (SAB: SR83, 162r). 
 
 Bezit Als raadsheer in de Raad van Vlaanderen ontving hij in 1486 en -87 een jaargeld  
 van 100 ecus van 48 gr (ADN: B 2134, nr. 69455; B 4123, 122v), zoals in 1490  
 (ARA: Rk. 997, 16v). 
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 Rol in de opstand Godevaart Hebbelin speelde een belangrijke rol als diplomaat van de Vlaamse  
 steden, bijvoorbeeld bij de huwelijksbesprekingen van Maria en de Franse  
 dauphin en deze tussen Margaretha van Oostenrijk en dezelfde, Hij verwelkomde  
 samen met Boudewijn Goethals Maximiliaan in Keulen in juni en in Brussel in  
 augustus 1477 - een overzicht bij Karagiannis ('De functionarissen', 89-90) die  
 zijn benoeming in 1482, onterecht, door zijn loyauteit met Maximiliaan verklaart.  
 Hij werd er immers als vertrouweling van de Drie Leden geplaceerd om hun  
 machtsaanspraak over Vlaanderen te concretiseren. In juni 1485 diende hij, in naam  
 van Maximiliaan, naar Gent te reizen en er de oorkonde van de vrede op te stellen,  
 aldus zijn eigen relaas. Omdat hij hiervoor zijn leven had geriskeerd, kreeg hij van  
 de hertog de komende jaren een jaarlijks pensioen van 100 ecus (RAG: RV, 34315,  
 141r-142v). Op 8/6/1485 droeg Adolf van Kleef hem inderdaad op om de Gentse  
 schepenbank te vernieuwen (SAG: 94, 735). Hij voerde het woord in de 'amende  
 honorable' van Gent van juli 1485 (Molinet, 'Chroniques', I, 468). Hij was dus  
 overgelopen naar Maximiliaan en, consequent, in februari 1488 vogelvrij verklaard  
 te Gent (KB: Ms 1132, 178). 

 Bronnen Karagiannis, 'De functionarissen', 88-90. 
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 Naam Hebberecht, Michiel 

 Politieke carrière Brugge: schepen 88; hoofdman sint-jakobs 89 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: in augustus 1478 werd hij door de stad aangesteld om de halle te  
 behangen bij het doopsel van graaf Filips (SAB: MC78, 18r). In 1486 was hij  
 kerkmeester van de Sint-Walburgakerk (SAB: KV, 828bis, 171). 

 Beroep Lakensnijder (Despars, 'Cronycke', IV, 489). In 1477 en 1479 was hij vinder van de 
  lakenhalle (SAB: RW). 

 Sociaal kapitaal In juli 1478 was hij samen met Jacob Bonet borg over Absalon van der Munte voor  
 50 lb gr (SAB: MC78, 14r). 

 Bezit Hij huurde een stalletje aan de Brugse hallen in 1476-83 en een saaistalletje in  
 1483 (SAB: SR76, 7v; SR82, 17v/18r etc.). Hij leende 10 lb gr aan de stad Brugge  
 in 1477 (SAB: SR76, 32v). In de lening van juni 1478 droeg hij 10 lb gr bij aan de  
 Brugse stadskas (SAB: SR80, 48r). Hij leende 4 lb gr aan de stad Brugge in mei  
 1480 als bewoner van het Sint-Janszestendeel en hij kreeg het nog hetzelfde jaar  
 terugbetaald (SAB: SR80, 189v). Hij kocht een rentebrief van 1 lb gr op de drie  
 steden van het graafschap Vlaanderen in april 1485 (SAB: OR, 4, 104r). In juli  
 1486 ontving hij 141 lb van 40 gr voor een levering hout aan Maximiliaan (SAB:  
 PR85, 123r). Hij leende 5 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 203r). Hij  
 leende 1440 gr in oktober 1490 aan de stad Brugge, als bewoner van het Sint- 
 Jakobszestendeel (Blockmans, 'De belastingbetalers', 245). Op 2/12/1490 leende  
 hij nog eens 20 lb gr aan de stad (SAB: CSK89, 47r). 

 Rol in de opstand Hij werd buiten de Vrede van Damme van 6/12/1490 gesloten (Despars, 'Cronycke', 
  IV, 489). 

 Extra In het schepenjaar 1483 diende hij een boete te betalen van 100 lb gr van de stad  
 Brugge (SAB: SR83, 38r). 
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 Naam Heede, Jan van den (1) 

 Naamgenoten Tal van Jan van den Eedes vertroebelen het zicht op beide personen (zie bestand  
 Gent, dat een 'anonieme' Jan van den Eede op gedele 65, 72 en keure 68, 74 plaatst). 

Een Jan van de Heede was secretaris van de Gentse keure in 1489-90 en deze werd wegens 
corruptie opgesloten te Gent in maart 1494 (SAG: 93, 26, 20v). 

 Antecedenten fs Jan (bestand Gent) 

 Politieke carrière Gent: gedele 77, juni85; keure 79 (bestand Gent). 

 Bezit Hij was woonachtig bij Sint-Baafs (bestand Gent). Een Jan van den Eede leverde  
 aanzienlijke hoeveelheden laken aan de stad in de jaren 1470 (Hancké, 'Conflict', II, 
  90). 

 Rol in de opstand Hij betaalde pensioenen terug in 1477 (Hancké, 'Conflict', II, 90). 
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 Naam Heede, Jan van den (2) 

 Antecedenten fs Michiel (bestand Gent). 

 Politieke carrière Gent: gedele 77; keure 89; deken der volders 71, februari77; ontvanger- 
 boekhouder 81 (bestand Gent). 

 Bezit Hij was woonachtig op de Muide (bestand Gent). Een Jan van den Eede leverde  
 aanzienlijke hoeveelheden laken aan de stad in de jaren 1470 (Hancké, 'Conflict', II, 
  90). 
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 Naam Heede, Race van den 

 Politieke carrière Gent: gedele 82, 91 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: in mei 1483 reisde hij voor de stad naar Rijsel om er over de 'welvaert' van  
 het land te onderhandelen (SAG: 400, 28, 116r). Op 28/5 en 1/6 reisde hij te  
 Brugge om te onderhandelen over de regentschapsraad (116r/v). In maart 1488  
 diende hij in opdracht van de stad Gent de inventaris van de juwelen van hertog  
 Filips kopiëren te Brugge (SAG: 20, 6, 150r). 

 Bezit In 1488 betaalde de stad Gent hem 6 lb gr achterstallige rente van een losrente van  
 2 lb gr die hij in 1485 op de Drie Leden van Vlaanderen had gekocht (SAG: 20, 6,  
 132r). In de verplichte lening van 1492 droeg hij 160 gr bij die later werden  
 terugbetaald (Hancké, 'Conflict', II, 91). 
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 Naam Heghels, Joost 

 Politieke carrière Vorst: baljuw van Damme 29/11/90-1/4/92 (ARA: Rk., 13895). 

 Extra Hij werd als baljuw van Damme opgevolgd door Cornelis Metteneye (Gachard,  
 'Inventaire', II, 372). 
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 Naam Helle, Cornelis 

 Antecedenten fs Kateline, fa Lodewijk van Eerneghem (RAB: BB, 64, 209v). 

 Politieke carrière Brugge: schepen jan90, 91; raadslid 75; gecommitteerde 84, 87; hoofdman sint-jan  
 feb88, dec90, 92, 94 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: in augustus 1478 werd hij door de stad aangesteld om de hallen te  
 behangen bij het doopsel van graaf Filips (SAB: MC78, 18r). In 1486 was hij  
 kerkmeester van de Sint-Walburgakerk (SAB: KV, 828bis, 171). Hij pachtte de  
 assizen op de wijn in het schepenjaar 1487 (SAB: SR87, 23v). Hij was  
 verantwoordelijk voor de werken aan het Zwarte Gat eind 1487 (SAB: SR87, 111v). 

 Beroep Makelaar (SAB: RW: hij was vinder van het ambacht in 1473 en in april 1477). 

 Sociaal kapitaal In juni 1487 was hij samen met Hendrik van der Lende voogd van de kinderen van  
 Joos Helle (SAB: KV, 828bis, 252). Hij behoorde samen met Jan van der Heyst tot  
 de vrienden en magen van Klaas van Montengy in 1489 (SAB: CSK89, 8r). Samen  
 met Antonis Beythelle was hij voogd van de kinderen van Joos Helle in januari  
 1493 (SAB: PR92, 50v). 

 Leenbezit Van zijn moeder erfde hij 45 gemeten grond en bossen in Erneghem in leen van de  
 burg van Brugge (RAB: BB, 64, 209v). 

 Bezit In de lening van juni 1478 droeg hij 10 lb gr bij aan de Brugse stadskas (SAB:  
 SR80, 48r). In 1479 verkocht hij 'diverssche balen van fustanen' aan het Brugse  
 Vrije voor in totaal 4107 lb par (RAB: BVR, 216, 149v). Hij leende 12 lb gr aan de  
 stad in mei 1480 als bewoner van het Sint-Janszestendeel (SAB: SR80, 188v). Op  
 23/8/1481 droeg Vincent Parmentier hem een rente van 2 lb gr op de stad Brugge  
 over (SAB: FB, 859, 45). Hij leende 50 lb gr aan de stad Brugge in mei 1482 (SAB:  
 SR81, 190r). Hij leverde 102 lb 10 s gr laken aan de stad Brugge in 1482 (SAB:  
 SR82, 53v). Hij leende 6 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 203r). Hij  
 leende 25 lb gr aan de stad in januari 1488 (SAB: SR87, 30v). Hij leverde 91 lb gr  
 laken aan de stad in 1488 (SAB: SRfeb88, 29r). Samen met Frans Parmentier leende  
 hij als voogden van de dochter van Adriaanvan Heys in november 1490 62 lb gr  
 aan de stad Brugge (SAB: SR90, 48v). Hij leende 2880 gr in mei en 4800 gr in juli  
 1488 aan de stad Brugge en 8000 gr in oktober 1490, als bewoner van het Sint- 
 Jakobszestendeel (Blockmans, 'De belastingbetalers', 245). In november 1490 kreeg 
  hij 20 lb gr terug van een vroegere (of een nieuwe?) lening (SAB: CSK89, 46v). 

 Rol in de opstand Hij veroorzaakte in de Brugse Opstand een rel op de markt toen hij de poorterij  
 verbood er nog te waken. Hij werd net niet gelyncht (Despars, 'Cronycke', IV, 394). 
  De stad stelde hem persoonlijk verantwoordelijk voor de lening van Nicolas  
 Spinghel van september 1487. Hij werd daarvoor gevangen gehouden op de  
 tresorie van april tot oktober 1489; hij ontving daarvoor later een  
 schadevergoeding van 40 lb 3 s gr (SAB: SR87, 126v). In januari 1491 verplaatste  
 hij zich met een lijfwacht in de stad (SAB: SRdec90, 150r). Ook als hoofdman, in  
 1493, verplaatste hij zich met een lijfwacht door de stad (SAB: SR92, 163v). Hij  
 werd door Maximiliaan, als 'protecti ab rege Romanorum et duce Philippo', op  
 8/12/1491 voor tien maanden vrijgesteld van schuldeisers (De Doppere,  
 'Chronique', 41 en SAB: CA, 12, 90v). Ondanks het feit dat het minder dan een jaar  
 geleden was dat hij een schepenfunctie had uitgeoefend, mocht hij toch als in de  
 schepenbank van 1491 plaats nemen (SAB: CA, 13, 281r). 
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 Naam Helzen, Vincent van 

 Data ?-18/05/1498 (begraven in de Sint-Gilliskerk; RAG: RV, 34315, 121v). 

 Antecedenten fs Heyndricx (SAB: SR84, 16r). 

 Huwelijk x Jehanne Bux (SAB: PR85, 58v), de weduwe van Godefroid du Fresne (SAB:  
 SR80, 23r). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid april82, 83, 92, 95; deken der goudsmeden 84 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: tijdens zijn functie als raadslid diende hij in te staan voor de  
 graanvoorziening in de stad (SAB: SR82, 176r). 

 Beroep Goudsmid (SAB: RW: hij was vinder van dat ambacht in 1479). 

 Bezit Hij bezat een huis op de Potterierei, 'staende jeghensovre Cambron' (Despars,  
 'Cronycke', IV, 483). Hij huurde een winkeltje op de noordzijde van Sint-Jansbrug  
 van de stad in 1480-8 (SAB: SR80, 17v; SR83, 16r etc.). Hij leverde jaarlijks voor  
 enkele lb gr 'prenten' aan de stad in 1482-92 (SAB: SR81, 154v; SR82, 164v;  
 SR83, 161r; SR84, 153v; SR85, 157v; SR86, 150v; SR87, 117v etc.). In november  
 1485 maakte hij een rentebrief van 11 lb gr op de stad Dordrecht aan Michiel van  
 Theimseke over (SAB: PR85, 58v). Hij leende 2 lb gr aan de stad in juni 1487  
 (SAB: SR86, 198r). Hij leende 480 gr in mei en 480 gr in juli 1488 aan de stad  
 Brugge (Blockmans, 'De belastingbetalers', 245). 
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 Naam Hende, Geraard van den 

 Data ?-27/03/1478 (Hancké, 'Conflict', II, 92). 

 Rol in de opstand Hij werd te Gent onthoofd in 1478 wegens 'avoir faict commocion' (Hancké,  
 'Conflict', II, 92). 
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 Naam Hert, Joos de 

 Politieke carrière vorst: klerk van de Brugse schout 78 (SAB: SR78, 160r), 80 (ADN: B 2121, 58r),  
 juli85-88 (Despars, 'Cronycke', IV, 300 en SAB: SR85, 126v). 

 Taken-diensten Vorst: in opdracht van Karel van Halewijn was hij ontvanger van het klerkschap  
 van de schout in Brugge in 1478-9 (databank domeinbeheer). 

 Bezit In 1480 leende hij 400 lb van 40 gr aan de ontvanger-generaal op zijn officie van  
 klerk van de Brugse schout (ADN: B 2121, 58r). 

 Rol in de opstand In 1479 werkt hij mee aan de confiscatie van bezittingen van Fransen (ARA: Rk.  
 19720, 43v). In het schepenjaar 1483 werd hij veroordeeld tot een boete van 54 lb  
 gr door het stadsbestuur, 'ter causen van dat hij ghewijst was in twee roeden muers  
 te doen makene ten Vlamijncdamme' (SAB: SR83, 36v). Deze boete werd bij de  
 inname van de stad door Maximiliaan in juni 1485 onmiddellijk terugbetaald  
 (SAB: SR84, 167v). Hij werd als klerk van Pieter Lanchals door Brugge in februari  
 1488 vogelvrij verklaard (Despars, 'Cronycke', IV, 330). Hij vluchtte de stad uit in  
 augustus 1490 (Despars, 'Cronycke', IV, 461). 
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 Naam Herzele, Jan van 

 Naamgenoten Daneel en Victor van Herzele waren militair kapitein van de Gentenaars in 1488-9  
 (SAG: 20, 6, 69v/77r). Daneel was eind 1488, samen met Anthoine de Mortaigne,  
 kapitein van het kasteel van Kortrijk (SAG: 20, 6, 89r). Daneel hertrouwde later  
 met de weduwe van Adriaan Vilain van Rasseghem (zie diens fiche). 

 Politieke carrière Gent: hoofdman 1/2-5/6/85 (SAG: 20, 3, 56r). 

 Rol in de opstand Vanaf februari 1485 trad hij als Gents hoofdman op (SAG: 20, 3, 56r). 
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 Naam Heule, Colard van 

 Politieke carrière vrije: schepen feb88-88 (lijsten Vrije). 
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 Naam Heyden, Jan van der 

 Antecedenten fs Richart (bestand Gent). 

 Politieke carrière Gent: gedele 83, 87 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: in 1477 betaalde de stad hem 64 gr voor krijgsdiensten (Hancké, 'Conflict',  
 II, 92). 

 Beroep Brouwer (Hancké, 'Conflict', II, 93). 

 Bezit Hij woonde 'deur de steenpoorte' (bestand Gent). Hij leverde laken aan de stad in  
 1470 voor 528 gr (Hancké, 'Conflict', II, 92). In de verplichte lening van 1492  
 betaalde hij in totaal 400 gr die later werden terugbetaald (Hancké, 'Conflict', II, 93). 
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 Naam Heylinc, Thomas 

 Politieke carrière Gent: keure 76, 79, 83 (bestand Gent); deken der brouwers 80; gezworene ervan 65, 
  69, 74 (Hancké, 'Conflict', II, 93). 

 Taken-diensten Gent: in maart 1480 reisde hij naar Holland om er over de verbanning van Willem  
 van der Scaghe te onderhandelen met Maximiliaan (SAG: 400, 27, 90r). In het najaar 
  van 1483 trok hij naar Brugge om er te onderhandelen met de regentschapsraad (28, 
  318v) en in december onderhandelde hij met de heren van het Gulden Vlies (319r). 

 Beroep Brouwer (Hancké, 'Conflict', II, 93). 
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 Naam Heyman, Denijs 

 Data ca. 1447 (RAG: RV, 34315, 138v) - 21/09/1504 (Despodt, 'Dat du best', III,  
 2.4/010: hij werd begraven in de Bijloke). 

 Antecedenten fs Pieter (Despodt, 'Dat du best', III, 2.4/010). Hij had een oom Jan (Opsommer,  
 'Omme dat leengoed', 604). 

 Huwelijk x Margriete Luucx (Despodt, 'Dat du best', III, 2.4/010). 

 Politieke carrière -Vorst: griffier van de Raad van Vlaanderen 83-85 en raadsheer-commissaris  
 23/5/88-12/89 (KB: Ms 20642, 169r-170v). 
 -Gent: secretaris van gedele februari77-82, 87; pensionaris van de keure 90  
 (Hancké, 'Conflict', II, 93). 

 Taken-diensten Gent: in juni 1491 maakte hij deel uit van de Gentse delegatie die naar Mechelen  
 reisde (SAG: 400, 30, 418v). 

 Sociaal kapitaal Hij was samen met Jan Dulaert en François Hendrickx borg voor het  
 ontvangerschap van de brieven van Pieter Masière door Ghijselbrecht Dullaert  
 (ADN: B 2129, nr. 69094). 

 Leenbezit In 1488/9 erfden hij en zijn oom Jan het leen 'Ten Duerpe' te Heusden van Lieven  
 de Pottere (ARA: Rk. 14160, 76r). 

 Bezit Een Denijs Heyman woonde in de Gentse Koningstraat (Blockmans, 'De  
 belastingbetalers', 246). Hij kocht goederen uit het geconfisqueerde bezit van Jan  
 van Melle (Blockmans, 'Peilingen', 257-9). In november 1488 spendeerde hij 25 lb  
 10 s 11 d gr als gedeputeerde te Doornik, hetgeen door de stad terugbetaald werd  
 (SAG: 20, 6, 130r). Volgens het 'conestable bouc' betaalde hij 780 gr belasting  
 buiten de Sint-Jorispoort in 1492-4 (Hancké, 'Conflict', II, 93). In 1502 bewoonde  
 hij de herberg van het graan aan de Leie, waar vroeger Daneel Sersanders woonde  
 (Derycke, 'De Sint-Michielswijk', 171). 

 Rol in de opstand Hij onderhandelde voor de stad met het Franse hof en werd op zijn terugreis in  
 januari 1484 samen met Filips Wielant en Jacob de Steenwerpere opgepakt door  
 Lancelot de Berlaimont (Gilliodts-Van Severen, 'Inventaire', VI, 238; het 'Dagboek  
 van Gent' (II, 258) vermeldt wel Jacob Heyman). Als Gents gedeputeerde werd hij  
 feestelijk onthaald in Brugge op 10/2/1488 (Despars, 'Cronycke', IV, 337). Op  
 23/5/1488 werd hij door de regentschapsraad benoemd tot rekwestmeester in de  
 Raad van Vlaanderen (RAG: RV, 7513, 5r). 

 Extra In de periodes van de regentschapsraad verving hij in 1483 Joris Baert als griffier  
 van de Raad van Vlaanderen en in 1488 werd hij in de Raad opgenomen als  
 raadsheer-commissaris (Van Peteghem, 'De verordening', 343-5). 
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 Naam Heyman, Jacob (1) 

 Naamgenoten Zelfde als Jacob Heyman (2)? 

 Nageslacht Adriaan (RAB: BB, 64, 131r). 

 Politieke carrière Gent: gedele 78, 10; keure 80, 82, 84 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: eind augustus werd hij naar Namen gezonden om Maximiliaan in te lichten  
 over de mogelijke komst van Engelsen in het land (SAG: 400, 27, 226r). Op 8/4  
 reisde hij naar Holland om met Dadizeele over 'diveerssche secrete zaken' te  
 onderhandelen (229r). In augustus 1481 onderhandelde hij met Margaretha van  
 York (230v). Op 15/10 reisde hij naar de gekwetste Jan van Dadizeele te  
 Antwerpen (359v). In oktober 1482 reisde hij naar Brussel om met Maximiliaan te  
 onderhandelen (28, 115r) en in december nogmaals om over de inkomst van de  
 jonge prins te bemiddelen (115r). Eind 1484 voerde hij meerdere militaire taken uit  
 in dienst van de stad (SAG: 20, 3, 64v). 
 Beroep Huidevetter (Hancké, 'Conflict', II, 94). 

 Leenbezit In 1468 bezat hij een leen in Heist van 5 gemeten groot (RAB: BB, 64, 131r). 

 Bezit In mei 1484 ontving hij 57 lb 12 s 3 d gr als schadevergoeding voor zijn  
 gevangenschap te Frankrijk (SAG: 20, 2, 11v). In de verplichte lening van 1492  
 droeg hij 4800 gr bij (Hancké, 'Conflict', II, 94). 

 Rol in de opstand In 1484 werd hij samen met Filips Wielant, Denijs Heyman en Jacob de  
 Steenwerpere gevangen genomen tijdens onderhandelingen met Frankrijk (SAG:  
 20, 2, 11r). Na de revolte van Mathijs Pehaert in juni 1485 werd hij gevangen gezet 
  (Despars, 'Cronycke', IV, 258 en SAG: 400, 27, 452r) en erna door de baljuw  
 ondervraagd (ARA: Rk. 14118, 55r). Hij werd buiten de vrede van juni 1485  
 gesloten (SAG: 94, 737) en erna verbannen (SAG: 93, 7, 43v). Hij is gevlucht en  
 keerde maar in 1488 in Vlaanderen terug (ADN: B 1705, 12r). 

 Verbanning 20/7/1485, voor vijftig jaar uit het graafschap Vlaanderen, door Gent, omdat hij het  
 in de revolte van juli 1485 tegen Maximiliaan opgenomen had (SAG: 212, 1, 78v).  
 In december 1488 maakte de regentschapsraad deze verbanning ongedaan d.m.v. een 
  gratiebrief van Filips de Schone (ADN: B 1705, 12r-v). 
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 Naam Heyman, Jacob (2) 

 Titel Meester 

 Naamgenoten Was hij dezelfde als Jacob Heyman (1)? Een Jacob Henne is ontvanger van  
 Henegouwen in 1480-7 (ADN: B 17737, 'audition des comptables' en 17743,  
 'Hainaut. Recette Générale') en 1487 (ADN: B 1611, 86r). 

 Data ?-voor 08/1487 (ADN: B 17752, 'Heynne'). 

 Politieke carrière Vorst: secretaris van Karel de Stoute 71-77 (Paravicini, 'L'arsenal', 148); van Maria  
 77-82; van Filips de Schone 83-85 (SAB: SR83, 173v; RAB: BVR, 221, 121v); van 
  Maximiliaan 86 (ADN: B 17748, 'Flandre. Recette de l'extraordinaire'); raadsheer  
 van Maximiliaan 81 (ADN: B 3521, 124555). 

 Taken-diensten -Vorst: in februari 1482 wees de Grote Raad hem de praktische kant van het  
 voogdschap van de kinderen van Guillaume Hugonet toe (Flammang, 'Compte', 59;  
 zie ook Haemers, 'Middelburg'). 
 -Brugge: samen met Jan de Beere maakte hij in opdracht van de stad enkele brieven  
 naar Lübeck en andere documenten in juni 1484 (SAB: SR83, 173v). In dat jaar was 
  hij 'controleur van der audiencie' van graaf Filips (RAB: BVR, 221, 121v). 

 Sociaal kapitaal Hij startte zijn carrière in dienst van Jean Gros in 1467 (Paravicini, 'L'arsenal', 148). 

 Bezit Hij leende 3 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het Sint- 
 Jacobszestendeel (SAB: SR80, 198r). In februari 1484 had hij als secretaris recht op 
  een 'pencion' van 20 lb gr uit de 'recette générale de Flandre' (ADN: B 33, 94v). 

 Rol in de opstand Op 22/3/1477 nam Maria van BourgondiË hem als onbezoldigde secretaris op in  
 haar hofraad (RAG: RV, 34323). Hij behoorde tot de onderzoekscommissie die in  
 oktober 1478 de verantwoordelijken van de opstand van Ieper van 1477 diende te  
 berechten (Justice, 'La répression', 46). In de periode van de eerste regentschapsraad 
  maakte hij, samen met Jan de Beere, persoonlijke documenten van graaf Filips op  
 (zie bv SAB: PO, 1195). Bij het afsluiten van de rekening van het Brugse Vrije in  
 1485 werden zijn kosten hiervoor niet terugbetaald, omdat hij 'met zijnen  
 medeghesellen vele diversche brieven ghemaect hebben contrarie ende jeghen de  
 welvaert van onsen gheduchten heere ende den ghemeenen lande ende niet  
 gheauctoriseert hebben gheweist' (RAB: BVR, 222, 103r). In april 1486 voerde hij  
 weer taken uit in dienst van de Rekenkamer als 'secretaire du roy des romains'  
 (ADN: B 17748, 'Flandre. Recette de l'extraordinaire'). In augustus 1487 liet de  
 Rekenkamer aan Jan van der Scaghe weten dat hij 120 lb van 40 gr aan de  
 erfgenamen van Jacob Heyman moest terugvragen omdat Maximiliaan deze gift in  
 zijn rekeningen voor diensten van de secretaris Heyman niet aanvaard had (ADN:  
 B 17752, 'Heynne'). 
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 Naam Heyman, Jaspar 

 Data ?-14/04/1488 (Dagboek van Gent, II, 266). 

 Antecedenten fs Gillis (Hancké, 'Conflict', II, 94). 

 Taken-diensten Gent: in maart 1488 bewaakte hij Maximiliaan te Brugge (SAG: 400, 29, 397r). 

 Beroep Huidevetter (Hancké, 'Conflict', II, 94). 

 Rol in de opstand Hij werd buiten de vrede van juni 1485 gesloten (SAG: 94, 737) en erna verbannen 
  (SAG: 93, 7, 43v). Als Gents gedeputeerde werd hij feestelijk onthaald in Brugge  
 op 10/2/1488 (Despars, 'Cronycke', IV, 337). Kort erna sneuvelde hij bij de  
 verovering van Hulst (Dagboek van Gent, II, 266). 
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 Naam Heyndricx, Boudewijn 

 Naamgenoten Hendrik Heyndricx leende 30 lb gr aan de stad Brugge in mei 1482 (SAB: SR81, 190v). 

 Data ?-24/10/1492 (hij werd begraven te Sint-Donaas; De Doppere, 'Chronique', 38 en  
 SAB: PR92, 32v). 

 Antecedenten fs Boudewijn (De Doppere, 'Chronique', 38: zijn vader stierf op 18/1/77; zie ook  
 Vermeersch, 'Grafmonumenten', II, 277) x Susanne Offhuys, met nog een zoon Jan  
 (Gailliard, 'Bruges', I, 475 en RAB: BN, 11740) en een dochter Marie x Reynier  
 Houtmarct (SAB: SR88, 104r). Boudewijn Heyndrickx de oude heette in feitelijk  
 Boudewijn Bollaerts 'ingheseten deser stadt van Antwerpen' (uit het testament van  
 zijn vrouw uit 1486) (Focke, 'De familie', 143). Andere kinderen van deze  
 Boudewijn ('de oude'): Jan x Maria Hagelins (Despars, 'Cronycke', IV, 361 en  
 Focke,'De familie', 143) en Isabel x Jacob de Vish (ARA: Rk. 17398, 3r en Focke,'De 
  familie', 143). Een kind uit dit laatste huwelijk, Margriete, huwde Cornelis de Boot 
  (Focke, 'De familie', 144). 
 
 Huwelijk x Lysbette Fermijns (SAB: PR92, 32v), fa Willem en weduwe van Jan van der Banc  
 (Gailliard, 'Bruges', I, 475). 

 Nageslacht Boudewijn x Elisabeth van der Banc, fa Jan (Gailliard, 'Bruges', I, 475); 

 Politieke carrière Brugge: schepen 84, feb88; raad 89*; hoofdman OLV 88 (SAB: RW). 

 Taken-diensten -Vorst: hij was commissaris van de wetsvernieuwing van het Brugse Vrije in  
 september 1489 (RAB: BVR, 227, 192v).  
 -Brugge: op 20/8/1488 gelast de stad hem met de forticatie van de stad (SAB:  
 CSK87, 133v). In juni 1489 reisde hij naar Philippe de Crèvecoeur te Nieuwpoort  
 om met hem te onderhandelen over de militaire strategie in de oorlog (SAB: SR88,  
 133r). Op 24/12/1489 maakte hij deel uit van de Brugse delegatie die  
 onderhandelde met de hertog van Saksen te Brussel (SAB: SR89, 143r). Hij was  
 gedeputeerde van de stad in augustus 1490 te Aalst (Despars, 'Cronycke', IV, 470). 

 Sociaal kapitaal In maart 1486 werd een gezelschap van 'coopmanscepe' tussen Boudin Hendrickx,  
 Alexander Moeschroen, Colaert Mesdach en Robert le Gaigneur ter goeder trouw  
 beëindigd; Boudin was boekhouder en administrateur van het gezelschap (SAB:  
 PR85, 93r). Hij was borg over de vrijlating uit het Brugse schepenhuis van  
 Reynier Oudmaert op 20/3/1488 (SAB: CSK87, 92v). In 1491 had hij Cornelis  
 Michiels als scadebeletter (SAB: SR91, 52r). Jan Heindrix en Joos de Rode waren  
 voogd over diens kinderen in november 1492; zij maakten volgende personen  
 machtig over zich: Hendrik Heindricx, Joos van de Walle, Willem van Halewijn en  
 zoon, Gheerwijn Fermijn, Jan van der Banc, Willem de Beu, Cornelis de Boot,  
 Cornelis Hellin, Pieter Reyphin, Jan de Keyt, Jan de Corte, Olivier Bateman,  
 Cornelis Michiels, Jan Sys, Jan Hietsweert, Jan van der Tonne, Joos van Thielt,  
 Pieter Soys, Jan van der Heye, Lyon van Nieve, Joos, Jacob, Joos de jonghe en  
 Willem Sprute, Jan Bollaert, Stevin de Grave, Jan Cappal, meester Robrecht Lotin,  
 Joos van den Oostmeulne, Filips de Zwane, Jacob van Gheerbrugghe, Daneel  
 Dhossche, Jan Kistenier en meester Jan van Leene (SAB: PR92, 33r). 
 
 Cultureel veld In mei 1490 trad hij samen met Jacob Dheere fs Antonis op als voog van het  
 klooster van de Bogarde (SAB: FB, cartularium B, 51r). 

 Leenbezit Hij erfde van zijn vader het hof 'Ten Spyckere' te Sint-Kruis, afhankelijk van de  
 Proosdij van Sint-Donaas, dat na zijn dood naar zijn zoon Jan Heyndricx overging  
 (De Clerck, 'Kasteel', 232-3). In 1481 kocht hij van Philippotte Nieudonc (x  
 Jeronimus Adornes) een leen in Adegem voor 7 lb gr (ARA: Rk. 13710, 19r). 

 Bezit Van zijn vader erfde hij het huis 'De Roosen Hoet' in Antwerpen (Focke, 'De  
 familie', 143). Zijn vader bezat twee erfrentes van in totaal 16 lb gr op inkomsten  
 van de hertog in Brugge (ADN: B 4120, 74v en 77r). Sinds 1472 ontving hij een  
 jaarlijkse rente van 6 lb par op Kortrijk (ADN: B 5392, 87v). Hij diende aan de  
 stad een erfelijke rente op een goed aan de zuidzijde van de Korte Walstraat, één  



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1288

 aan de noordzijde van de Braambergstraat en één aan de oostzijde van de straat waar 
  de 'Frerenfonteyne' staat, uit te betalen in 1478 (SAB: SR78, 5r/v). Hij leende 12 lb 
  gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het Sint-Niklaaszestendeel  
 (SAB: SR80, 200r). Hij leende 50 lb gr aan de stad Brugge in mei 1482 (SAB:  
 SR81, 190v). Hij kocht een rentebrief van 4 lb gr op de drie steden van het  
 graafschap Vlaanderen in april 1485 (SAB: OR, 4, 148r). In februari 1486 ontving  
 hij samen met Karel Lem en Lieven Moreel 3 lb gr voor de kosten die ze deden 'in  
 haerlieder bejainze die zij ghaven up den laetsten bandach die hem hilt in ougst  
 1485' (SAB: SR85, 167v). Hij leende 4 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86,  
 203r). Op 20/8/1488 betaalde de stad Brugge hem 13 lb 3 s 8 d gr voor troepen  
 terug (SAB: CSK87, 133v). Op 14/1/1489 ontving hij een rente van 10 lb gr op het 
  graafschap Vlaanderen van ridder Jan van Nieuwenhove én één van 4 lb gr van Jan  
 du Porcq op 10/10/1488 (ARA: Rk., AL, 53, 14/7/1488 en 10/10/1488). Hij  
 leende 720 gr in oktober en 1000 gr in december 1490 aan de stad Brugge, als  
 bewoner van het Sint-Jakobszestendeel (Blockmans, 'De belastingbetalers', 245). In 
  1494 bezaten zijn kinderen het huis 'De Rosenhoet' in de Antwerpse  
 Brasseriestraat, naast een huis van de vrouw van Willem Moreel (SAB: PR94, 99r). 

 Rol in de opstand In 1480 diende een Boudin Heindrickx een boete van 18 lb par te betalen aan de  
 schout (ARA: Rk. 13781, 25r). 

 Extra In het schepenjaar 1483 werd hij veroordeeld tot een boete van 20 s gr door het  
 stadsbestuur van Brugge (SAB: SR83, 37v). 
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 Naam Heyndricx, Jan 

 Naamgenoten Een Jan Heindrickx was vinder der timmerlieden in 1479, 84, 87, 88, 94, 97, 00 en  
 04 (SAB: RW). 

 Antecedenten fs Boudin (Despars, 'Cronycke', IV, 360) x Suzanne Offhuys, met nog een zoon  
 Boudewijn (Gailliard, 'Bruges', I, 475). 

 Nageslacht Hij had een natuurlijke dochter bij Marie, de vrouw van Claeis Ghiselins (SAB:  
 PR85, 74r). 

 Politieke carrière -Vorst: baljuw van Sluis 14/12/83-11/8/85 (ARA: Rk., 13927). 
 -Brugge: schepen dec90, 94; hoofdman sint-jans 83, 95; raadslid feb88, 92 (SAB: RW).  

 Taken-diensten Brugge: hij was onderkapitein van de stad vanaf 29/2 tot 8/4/1488 (SAB: SRfeb88, 
  146r; CSK87, 109v en Despars, 'Cronycke', IV, 361). In maart 1490 reisde hij naar  
 Engeland om er de kooplieden te vragen naar Brugge te komen (SAB: SR89, 143v).  
 Hij was kapitein van de stad Brugge in de periode 28/11-14/12/1490 (SAB:  
 SRdec90, 161v). 

 Bezit Hij huurde een stalletje van de meerseniers in Brugge in 1476-7 (SAB: SR76, 8v;  
 77, 9r). Hij leende 20 s gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het  
 OLV-zestendeel; ze werden nog hetzelfde jaar terugbetaald (SAB: SR80, 196v). Als 
  baljuw van Sluis legde hij een borgsom van 100 lb gr voor (ADN: B 33, 96r). In  
 januari 1486 droeg hij een lijfrente op zijn bastaarddochter van 3 lb gr op de stad  
 Brugge over aan Willem Houtmaert (SAB: PR85, 73v). Als onderkapitein van de  
 stad verdiende hij 4 s gr per dag (SAB: CSK87, 95v). 

 Rol in de opstand Op 21/3/1484 legde hij de eed van baljuw van Sluis af te Rijsel (ADN: B 33, 96r).  
 Als onderkapitein van de stad in 1488 kreeg hij een gewapende lijfwacht mee  
 (SAB: SRfeb88, 145v ev). Hij was kapitein van Brugge op 28/11/1490 na de  
 gevangenschap van Joris Pikavet (Despars, 'Cronycke', IV, 485). 

 Extra Hij verving Antoon Spylliaert in de schepenbank van december 1490 (SAB: RW). 
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 Naam Heyns, Gregorius 

 Huwelijk x Barbara van de Visscherie, fa Robert (ADN: B 4121, 79r). 

 Nageslacht Johanna, Clara en Paul (ADN: B 4121, 79r). 

 Politieke carrière Brugge: schepen april77, 82, 86, jan90, 92; raadslid 78, 80, 84; deken der  
 wapenmakers 77; deken der smeden 75, 79, 81 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: op 11/8/1479 reisde hij met Maarten Lem naar Maximiliaan om hem te  
 feliciteren met zijn overwinning te Guinegatte (SAB: SR78, 80r). In oktober 1479  
 werd hij door de negen leden belast met een onderzoek naar de kwaliteit van het in  
 de stad gebrouwen bier (SAB: CA, 14, 309r). In 1486 was hij kerkmeester van de  
 Sint-Walburgakerk (SAB: KV, 828bis, 171). Hij was onderhandelaar te Mechelen  
 met Albrecht van Saksen in juni 1490 (Despars, 'Cronycke', IV, 457). Hij maakte  
 deel uit van de commissie die de Brugse financiën diende te saneren in maart 1494  
 (SAB: CA, 12, 102r). 

 Beroep Smid (SAB: RW). 

 Cultureel veld In april 1482 was hij kerkmeester van de Brugse Sint-Walburgakerk (SAB: Fonds  
 Brugse Vrije, oorkonden, 9). 

 Bezit In november 1477 kocht hij vier lijfrentes van in totaal 10 lb gr op de inkomsten  
 van de stad Brugge (ADN: B 4121, 79r). Hij kocht in 1481 of 1482 een losrente  
 van 8 lb gr op de Brugse tol van de graaf van Sint-Pol (ARA: Rk. 13710, 32r). Hij  
 kocht een rente van 4 lb gr op de inkomsten van de stad Gent in 1485 (ADN: B  
 2132, nr. 69314). Hij leende samen met zijn zoon 1440 gr in mei en 1400 gr in juli  
 1488 aan de stad Brugge en 1080 gr in oktober en 3240 gr in december 1490, als  
 bewoner van het Sint-Jakobszestendeel (Blockmans, 'De belastingbetalers', 246). 

 Rol in de opstand Hij vervoegde de schepenbank van 1477 maar in laatste instantie, nadat hij net  
 voor de inauguratie Jan Tsoenin verving (SAB: RW). In december 1479 werd hij  
 samen met Willem Moreel en Jan de Taye voor de Grote Raad te verschijnen in de  
 rechtszaak tussen de stad en de graaf van Sint-Pol (SAB: SR79, 68r). Daarin werd  
 hij samen met enkele schepenen, persoonlijk verantwoordelijk gesteld voor het  
 juridische conflict met de graaf van Sint-Pol, die tol wou eisen van 'ghecochte  
 poorters'. Het stadsbestuur was niet akkoord en liet aangeslagen goederen uit het  
 tolhuis verwijderen, hetgeen hevige woede opwekte van de graaf en de Grote Raad  
 (ARA: GR, 796, 210v-212v). Hij werd daarvoor in december 1480, samen met  
 Willem Moreel, Jan de Taye, Rijkaert Macharis 'et autres leurs consors' op  
 19/12/1480 veroordeeld tot een knieval en een boete van 1350 lb van 40 gr, 'pour  
 certains excez et abuz par eulx commis', maar Maximiliaan schold hen deze boete  
 kwijt (ARA: Rk. 21442, 2v/10v). 
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 Naam Heyse, Jan 

 Politieke carrière Gent: ontvanger 89; keure 90, 07; deken der volders 93 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: hij pachtte de assizen van de kraan in juli 1485 (SAG: 400, 29, 1v). 

 Beroep Lijnmaker (Hancké, 'Conflict', II, 94). 

 Bezit In de verplichte lening van 1492 betaalde hij 1200 gr (Hancké, 'Conflict', II, 94). 
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 Naam Heyse, Lieven 

 Politieke carrière Gent: keure 88 (neringen, tinnenpotgieter) (bestand Gent). 

 Beroep Tinnenpotgieter (Hancké, 'Conflict', II, 95). 

 Bezit In de verplichte lening van 1492 betaalde hij 320 gr (Hancké, 'Conflict', II, 95). 

 Verbanning 27/1/1486, voor vijftig jaar uit het graafschap omdat hij (samen met de moeder van  
 Adriaan Vilain en anderen) een aanslag zou beraamd hebben op de wethouders in  
 de stad (SAG: 212, 1, 84r). In 1486 betaalde hij 3 lb gr aan de stad voor de gratie  
 van ban die hij ontvangen had (SAG: 400, 29, 144r). 
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 Naam Hoeyen, Geraard van der 

 Data ?-06/02/1518 (Despodt, 'Dat du best', III, 1.3/048: hij werd begraven in de Gentse  
 Sint-Janskerk). 

 Antecedenten fs Pauwel (Despodt, 'Dat du best', III, 1.3/048). 

 Huwelijk x Jooszine van der Camere (Despodt, 'Dat du best', III, 1.3/048). 

 Politieke carrière Gent: gedele 71, 89*, 03*; herekiezer 91; secretaris van de keure februari77-79, 88- 
 89; secretaris van gedele 82-83, 87-november87 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: eind februari 1490 trok hij naar Antwerpen bij de hertog van Saksen om te  
 onderhandelen over de positie van Filips van Kleef (SAG: 400, 30, 258v). 

 Cultureel veld Hij was kerkmeester van Sint-Jans in 99 en 02 (Hancké, 'Conflict', II, 97). 

 Bezit Hij contribueerde 240 gr in de oorlogsbelasting van 1477 (Hancké, 'Conflict', II,  
 97). In de verplichte lening van 1492 droeg hij 1440 gr bij die later werden  
 terugbetaald (Hancké, 'Conflict', II, 97). 

 Rol in de opstand Als Gents gedeputeerde werd hij feestelijk onthaald in Brugge op 10/2/1488  
 (Despars, 'Cronycke', IV, 337). 
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 Naam Hole, Jaspar van der 

 Politieke carrière Gent: gedele 57; keure februari77; herekiezer 79 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: in juli 1477 trok hij naar Maria te Dendermonde om bij de hertog van Gelder  
 troepen los te weken 'ten dienste van dezen lande' (SAG: 400, 25, 149r). In  
 augustus 1477 reisde hij samen met Lodewijk van Maerke op inspectieronde naar  
 de 'fortificatien' in Zuid-Vlaanderen (151r). 

 Bezit In de oorlogsbelasting van 1477 droeg hij 328 gr bij (Hancké, 'Conflict', II, 95). 

 Rol in de opstand In 1477 diende hij 1200 gr terug te betalen voor restitutie van pensioenen  
 (Hancké, 'Conflict', II, 95). 

 Verbanning 20/9/1479 (samen met Jaspar van den Hole en Lieven Utermeere), voor vijftig jaar  
 uit Vlaanderen, 'omme dat zij, kiesers wezende, in alfougstavonde lestleden, omme  
 kuere te doene metten anderen van eenre nieuwer wet volghende ende naer den  
 uutwijsene van den previlegie van den coninc Phelips, gheseyt hebben  
 openbaerlic in de camere voor ende ter presencie van mijne heeren de commissarisse, 
  de hooghbailliu, scepenen van beede den bancken ende beede de dekenen doe  
 wezende, dat zij hemlieden gheelic ende al afdroughen de kuere bij den anderen vijf  
 kiesers ghedaen ende daer overe gheenen voix en hadden laten gaen noch dies in  
 meeninghen desadvoerende dezelve kuere ende protesterende hemlieden daeraf te  
 excuserne, hoewel dat den mintsten deel van den kiesers dandere ende dmeeste  
 behoort te volghene, welke manieren derectelic zijn jeghen ende contrarie den  
 voorseiden previlegie niet sculdich te lidene onghecorrigiert' (SAG: 212, 1, 35r). 
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 Naam Hollebeke, Hector van 

 Data ?-01/10/1476 (Gachard, 'Inventaire', II, 425). 

 Politieke carrière Vorst: baljuw van Ieper 20/9/72-6/6/77 (ARA: Rk., 14550). 

 Bezit In november 1477 nam Maximiliaan hem, voor 24 s daags, op in zijn hofhouding  
 (Gachard, 'Analectes', 5, 117). 

 Rol in de opstand Geruchten deden in maart 1477 te Ieper de ronde dat hij 'dezelve stede vercocht  
 hadde' aan de Franse troepen (Diegerick, 'Episode', 432). In september werd hij tot  
 baljuw aangesteld door Maria en Maximiliaan (ADN: B 17725, 'Holbeque'). In  
 februari 1484 werd hij door de Raad van Vlaanderen veroordeeld tot een boete van  
 300 lb par omdat hij 'zekere mesusen bij hemlieden ghecommitteert angaende  
 scepenen van der Zale tYpre' (ARA: Rk. 21853, 1r). 

 Extra Na zijn dood werd de baljuwsfunctie uitgeoefend door zijn weduwe (Gachard,  
 'Inventaire', II, 425). 
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 Naam Hollebeke, Jacob van 

 Politieke carrière Ieper: schepen 79, 81, 83, 85, 88; raad 80, 82, 84, 29/8/85, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95  
 (KB: M 103, II). 
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 Naam Hond, Jan de 

 Politieke carrière Gent: keure 84; deken der volders 92 (bestand Gent). 

 Bezit Hij woonde aan de Waalpoort (bestand Gent). 
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 Naam Hondt, François de 

 Politieke carrière Ieper: schepen 22/5/77 (KB: M 103, II). 
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 Naam Honte, Jan van den 

 Politieke carrière Ieper: schepen 79 (KB: M 103, II). 
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 Naam Hooghe, Lieven de 

 Antecedenten fs Jan (bestand Gent). 

 Politieke carrière Gent: keure 77 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: hij reisde in december 1477 naar Brussel om bij Maximiliaan te overleggen  
 over de gevangenschap van jonkheer Adriaan Vilain (SAG: 400, 26, 88r). Hij  
 onderhandelde met Engelbert van Nassau te Aalst eind juni 11490 (30, 267r). 

 Bezit In de oorlogsbelasting van 1477 droeg hij 104 gr bij (Hancké, 'Conflict', II, 96). In  
 de verplichte lening van 1492 betaalde hij 1120 gr en 1152 gr in zilver. Volgens  
 het 'conestable bouc' betaalde hij in 1492-4 360 gr belasting (Hancké, 'Conflict', II, 
  96). Zijn weduwe bezat een huis in de Gentse Steendam (Hancké, 'Conflict', II, 96). 
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 Naam Hooghe, Lodewijk de 

 Data ?-05/03/1479 (Hancké, 'Conflict', II, 96). 

 Rol in de opstand Hij werd te Gent onthoofd wegens zijn rol in het oproer van februari 1479 (Hancké, 
  'Conflict', II, 96). 
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 Naam Hoorebeke, Jan van 

 Antecedenten fs Simon (bestand Gent). 

 Nageslacht Hij had zoon Lieven (keure 99, 02, 08) (bestand Gent). 

 Politieke carrière Gent: gedele 89 (bestand Gent); knaap van de neringen (SAG: 400, 30, 332v). 

 Bezit In de verplichte lening van 1492 droeg hij 176 gr bij. Volgens het 'conestable  
 bouc' betaalde hij in 1492-4 312 gr belasting (Hancké, 'Conflict', II, 97). 
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 Naam Hoorene, Richard van 

 Antecedenten fs Rafaël (Despars, 'Cronycke', IV, 289). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 87 (SAB: RW). 

 Rol in de opstand Hij vluchtte de stad uit in augustus 1490 (Despars, 'Cronycke', IV, 462). 
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 Naam Horneweder, Joris 

 Data ?-26/03/1500 (hij werd begraven in de Sint-Annakerk; RAG: RV, 34315, 121v en  
 Vermeersch, 'Grafmonumenten', III, 420). 

 Huwelijk x Barbara van Scadewyc (Vermeersch, 'Grafmonumenten', III, 420). 

 Politieke carrière Brugge: schepen 83; raadslid 89; deken der timmerlieden 83, 95 (SAB: RW). 

 Beroep Timmerman (Blockmans, 'De belastingbetalers', 247 en SAB: RW: hij was vinder  
 van dat ambacht in 1474, 79, juni85, 87, dec90, 93 en 98). 

 Sociaal kapitaal Hij was borg over de vrijlating uit het Brugse schepenhuis van Matheeus Denys en 
  Pieter de Grave op 20/3/1488 (SAB: CSK87, 92r). 

 Bezit Hij leende 1 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 200v). Hij leende 360 gr in 
  oktober en 1000 gr in december 1490 aan de stad Brugge, als bewoner van het  
 Sint-Karmerszestendeel (Blockmans, 'De belastingbetalers', 247). 
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 Naam Hoste, Olivier 

 Data ?-15/07/1485 (Hancké, 'Conflict', II, 97). 

 Rol in de opstand Hij werd te Gent onthoofd na een oproer in juli 1485 (Dagboek van Gent, II, 262). 
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 Naam Houte, Jan van den 

 Politieke carrière Vorst: baljuw van Sijseele 9/9/88-9/7/89 (ARA: Rk., 14354). 
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 Naam Houtmaerct, Andries 

 Antecedenten Hij was de broer van Marc (ARA: Rk. 13710, 195v) en Willem Houtmaerct (ARA:  
 Rk. 17409, 3v). Bijgevolg was hij ook de broer van Thomas en Andries Houtmaerct 
  (zie dier fiche). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 80 (SAB: RW). 

 Sociaal kapitaal In maart 1487 was hij samen met Antonis Losschaert voogd over Jan Dhondt fs  
 Christaens (SAB: KV, 828bis, 228). Hij was samen met Renier en Thomas  
 Houtmaerct borg over Willem Houtmaerct toen deze op 26/3/1488 uit het Brugse  
 schepenhuis werd vrijgelaten (SAB: CSK87, 94v). 

 Leenbezit In 1492 erfde hij het leen 'Noordveld' in de Brugse Sint-Salvatorsparochie van  
 Willem Houtmaert, hetgeen hij in 1496/7 aan zijn broer Marc doorverkocht (ARA:  
 Rk. 17409, 3v/17412, 4²r). 

 Bezit Hij leende 20 lb gr aan de stad Brugge in 1477 (SAB: SR76, 31v). Hij leende aan  
 de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het Caermerszestendeel, maar er staat  
 niet welk bedrag (SAB: SR80, 204r). Hij kocht een rentebrief van 3 lb gr op de drie  
 steden van het graafschap Vlaanderen in april 1485 (SAB: OR, 4, 113r). Hij leende  
 2 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 191v). In juni 1487 leende hij 100 lb  
 gr aan Maximiliaan op enkele kroonjuwelen (ADN: B 3496, 123693). In 1488 dreef 
  hij te Antwerpen handel met Venetië (Doehaerd, 'Etudes', II, 91). In oktober 1490  
 stuurde hij twee balen goederen naar Venetië (Doehaerd, 'Etudes', II, 44). 
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 Naam Houtmaerct, Marc 

 Data ?-20/08/1507 (hij werd begraven in de Sint-Gilliskerk - Schotte, 'Spiegelrei'). 

 Antecedenten Broers Willem (SAB: PO, 1ste reeks, II, nr. 52) en Reinier. Marc was de broer van  
 Andries (ARA: Rk. 13710, 195v). Ook Thomas was dus een broer (zie diens fiche). 

 Huwelijk x(²?) Margriete Valcke (Schotte, 'Spiegelrei'). 

 Politieke carrière -Brugge: hoofdman sint-donaas 92; hoofdman sint-niklaas 86 (SAB: RW). 
 -Vorst: 'waerdein van der munte van Vlaendren' 1/8/85-? (ARA: Rk. 18199, 4r en  
 ADN: B 33, 126r); Brugs muntbewaarder in 86-87 (ARA: Rk. 18117, 4v/18118,  
 4v) en vanaf december 1490 (ARA: Rk. 18119, 7r.18120, 11r etc.). 

 Taken-diensten Brugge: hij inde de verhoogde assizen op het zout in het schepenjaar 1491 (SAB:  
 SR91, 26v). 

 Leenbezit In 1496/7 kocht hij het leen 'Noordveld' van zijn broer Andries (ARA: Rk. 17412,  

 Bezit Hij leende 4 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het  
 Caermerszestendeel; ze werden nog datzelfde jaar uitbetaald (SAB: SR80, 204v). In  
 1481-2 bezat hij en huis op de hoek van de Schrijnwerkersstraat en het Genthof,  
 maar ook lijkt het huis in de familie te zijn gebleven, net als verschillende huizen in 
  deze omgeving (Schotte, 'Spiegelrei'). In maart 1482 maakte hij een rentebrief op de  
 stad Brugge van 10 lb gr over aan zijn broer Willem (SAB: PO, 1ste reeks, II, nr.  
 52). Hij leende 1 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 201v). Als 'wardeyn  
 vander munte' had hij jaarlijks recht op 6 lb gr op de assizen van de wijn, die voor  
 het eerst uitbetaald werden in het schepenjaar december 1490 (SAB: SRdec90,  
 166r; SR91, 189v). 
 
 Rol in de opstand Op 10/9/1485 legde hij de eed af als 'garde de la monnoye de Flandre' (ADN: B 33,  
 126r). 
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 Naam Houtmaerct, Renier 

 Naamgenoten De bestudeerde Renier stierf in 1486, de latere informatie beslaat zijn oudste zoon. 

 Data ?-1486 (volgens Schotte, 'Spiegelrei'). 

 Antecedenten fs Thomas, met broer Willem (SAB: KV, 828bis, 313). Ook Andries en Marc waren  
 dus gebroeders (zie dier fiche). 

 Huwelijk x Marie Hendrickx, fa Boudin (SAB: PR85, 16v). 

 Nageslacht Reinier (lakenhandelaar, x Barbara Schoonlopers, fa Jan), Marc en Jan (SAB: WRSD, 
  6, 242r). 

 Politieke carrière Brugge: schepen 76, 86 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: in het schepenjaar van juli 1485 betrok hij 'het officie van der groene  
 meede' voor 25 lb gr (SAB: SR85, 38v). In september 1486 reisde hij samen met  
 Frans Ridchaert naar Antwerpen bij Maximiliaan om hem te spreken over de  
 confiscatie van goederen van Fransen (SAB: SR86, 122r). 

 Beroep Kruidenier (Schotte, 'Spiegelrei'). 

 Sociaal kapitaal Boudin Heindricx stond borg voor zijn vrijlating uit het Brugse schepenhuis op  
 20/3/1488 (SAB: CSK87, 92v). Hij was samen met Thomas en Marc Houtmaerct  
 borg over Willem Houtmaerct toen deze op 26/3/1488 uit het Brugse schepenhuis  
 werd vrijgelaten (SAB: CSK87, 94v). Naast Renier opereerden ook Willem en  
 Lieven Moreel, Boudin van Eldinghe, Jan De Keyt en Denijs van Hertvelde als  
 vennoten van de Banco di Roma in Brugge in juli 1492 (Mus, 'De compagnie', 96). 

 Bezit Vanaf ca. 1470 bezat hij de tweewoonst 'De Zwarte Leeuw' aan de Brugse  
 Spiegelrei, die na zijn dood over ging naar zijn zoon (Schotte, 'Spiegelrei'). Hij  
 huurde een kruideniersstalletje in Brugge in 1476-83 (SAB: SR76, 8r; SR82, 18v:  
 hij wordt 'Reynier Oudmaert aeldinghers' genoemd). In 1478 leverde hij voor 151  
 lb gr laken aan de stad (SAB: SR78, 55v). In februari 1478 leende hij samen met  
 Willem Houtmaert 144 lb van 40 gr aan Maximiliaan op de kroonjuwelen (ADN: B  
 3495, 123686). In de lening van juni 1478 droeg hij 10 lb gr bij aan de Brugse  
 stadskas (SAB: SR80, 49r). Hij leende 2 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als  
 bewoner van het Sint-Niklaaszestendeel (SAB: SR80, 201v) en nog eens 8 lb als  
 bewoner van het Caermerszestendeel (204r) - of betreft het iemand anders? In  
 oktober 1481 leverde hij voor 123 lb 16 s gr laken voor de stad (SAB: SR81, 53v).  
 In oktober 1486 leverde hij vooor 70 lb gr laken aan de stad (SAB: SR86, 44v).  
 Zijn zoon leende 3 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 189r). In november  
 1487 schonk hij Willem Houtmaerct twee huizen in de Zuidzandstraat (SAB: KV,  
 828bis, 313). Hij leverde 33 lb gr laken aan de stad in 1488 (SAB: SRfeb88, 29r).  
 Zijn zoon leende 960 gr in mei en 1200 gr in juli 1488 en 720 gr in oktober en  
 4000 gr in december 1490 aan de stad Brugge, als bewoner van het Sint- 
 Donaaszestendeel (Blockmans, 'De belastingbetalers', 262). 
 
 Rol in de opstand Op 20/8/1478 werd hij door de heer van Uutkerke, Maarten Lem en Willem Moreel  
 veroordeeld tot een pelgrimage naar Rome omdat hij Willem Moreel een  
 'hoerezuene' genoemd had (SAB: MC78, 19r). In november 1487 spande zijn zoon  
 een proces aan tegen de volders, waarna hij bekwam dat, tegen de privileges in,  

maar gezien de duurte van de boter de drapiers mochten smouten met olie (SAB: CSK87, 
48v). 

 Extra In 1484 werd hij door de schout veroordeeld tot een boete van 1lb par (ARA: Rk.  
 13781, 42r). 
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Naam Houtmaerct, Thomas 

 Antecedenten Willem, Andries en Thomas Oudmaert worden 'ghebroeders' genoemd in 1478  
 (SAB: SR78, 45v). Ook Marc en Reinier waren dus broers (zie dier fiche). 

 Huwelijk x Jacqueline de Scrapere (SAB: Adornes, 712, 36v). 

 Politieke carrière Brugge: schepen 94; raadslid jan90; hoofdman sint-jacobs 87; hoofdman sint- 
 niklaas dec90, 92, 95 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: Op 8/5/1483 reisde hij samen met Willem Houtmaerct naar Maximiliaan te  
 Brussel om de vorst kennis te geven van een brief die de stad Brugge ontvangen  
 had van de prins van Oranje (SAB: SR82, 71v). Op 3/4/1486 werd hij aangesteld  
 voor de uitbesteding van de extra bede die was toegekend om het Zwarte Gat te  
 dichten (SAB: SR85, 199v). In de periode van september 1487 tot augustus 1488  
 inde hij de Brugse issue (SAB: SRfeb88, 25r). In het schepenjaar van december  
 1490 inde hij de verhoogde assize op het vlees (SAB: SRdec90, 8v). In de periode  
 van september 1491 tot september 1494 inde hij de rechten op de visserij op de reie 
  tot Damme en die op de vesten van de Kruispoort tot de Speypoort (SAB: SR91,  
 23v). 
 Beroep 

 Sociaal kapitaal Hij was samen met Renier en Marc Houtmaerct borg over Willem Houtmaerct toen  
 deze op 26/3/1488 uit het Brugse schepenhuis werd vrijgelaten (SAB: CSK87, 94v). 

 Bezit Hij huurde een kruideniersstalletje van de stad in 1485-7 (SAB: SR86, 17r). Hij  
 bezat een erfrente van 20 s op inkomsten van de hertog in Brugge (ADN: B 4120,  
 76v). Hij leende 4 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het  
 Caermerszestendeel (SAB: SR80, 204v). In maart 1485 droeg hij een rente van 5 lb  
 gr op de stad Gent over aan de voogden van de kinderen van Guillaume Haultain  
 (SAB: Adornes, 712, 36v). Voor zijn functie als tresorier bij het dichten van het  
 Zwarte Gat ontving hij in het schepenjaar van juli 1485 24 lb gr (SAB: SR85,  
 199v). Hij leende 2 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 199r). Omdat de  
 pacht van de kraan hem door de oorlog niet het verhoopte bedrag had opgeleverd,  
 ontving hij in het schepenjaar 1491 een compensatie van 25 lb gr (SAB: SR91,  
 187r). 
 Rol in de opstand Op 27/8/1488 bepaalde de stad dat Thomas mag gevangen worden (SAB: CSK87,  
 134v). In januari 1491 verplaatste hij zich met een lijfwacht in de stad (SAB:  
 SRdec90, 150r). Als hoofdman in 1492 verplaatste hij zich met een lijfwacht door  
 de stad (SAB: SR92, 163v). 
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 Naam Houtmaerct, Willem 

 Data ?-22/09/1492 (De Doppere, 'Chronique', 37 en SAB: PR92, 9r). 

 Antecedenten fs Thomas (Schotte, 'Spiegelrei'), met broer Reynier (SAB: KV, 828bis, 313), Marc  
 (SAB: PO, 1ste reeks, II, nr. 52) en Andries (ARA: Rk. 17409, 3v). 

 Huwelijk x Madeleine de Witte, fa Joost (meermaals schepen en hoofdman in jaren 1440-50) x'  
 Catharina Metteneye. Zij zijn Madeleines ouders. Joost de Witte x² Jacqueline de  
 Baenst (fa Guy II x Anna de Groote; en weduwe van Christoffels Triest), aldus  
 Gailliard, 'Bruges', V, 66-9. Madeleine had als broer Jan (zie diens fiche, x'  
 Margeriete Bornuydt; x² Marie Hoose) en zussen Catherine (x Antonius Losschaert, 
  zie diens fiche) en Cornelia x Jehan de Wailly. Madeleine hertrouwde later met  
 Nicolas de Lens, hofmeester van Johanna van Castilië (Dumolyn, 'Het hogere  
 personeel', 1312 en SAB: SR86, 207v). 

 Politieke carrière -Vorst: 'raed' van Maximiliaan in 85-86 (SAB: SR84, 169v en PR85, 128r). 
 -Brugge: schepen 72, april77, 87*; raadslid 82*; gecommitteerde 79-april82,  
 juni85-86, jan90, 91; hoofdman Carmers 74, 77 (SAB: RW). 

 Taken-diensten -Brugge: in 1480 werd hij door Brugge belast met de inning van het deel van het  
 Brugse Vrije in de bede van 120000 kronen (RAB: BVR, 217, 153r). In 1481  
 voerde hij meerdere kleinere bestuurlijke taken uit voor de stad: voornamelijk  
 polders en wateringen nazien, koren kopen voor de stad en kleinere juridische  
 taken (opgesomd op SAB: SR80, 89v-90r). In het schepenjaar 1480-1 was hij  
 boekhouder van een aparte oorlogsrekening te Brugge (SAB: SR80, 185r). In 1482  
 diende hij koren te verzamelen voor de stad (SAB: SR81, 173r). Op 8/5/1483 reisde 
  hij samen met Thomas Houtmaerct naar Maximiliaan te Brussel om Maximiliaan  
 kennis te geven van een brief die de stad Brugge ontvangen had van de prins van  
 Oranje (SAB: SR82, 71v). Op 23/5 reisde hij naar Maximiliaan te Antwerpen om  
 hem te spreken over de welvaart in het land (SAB: SR82, 73r). In juni en juli 1487  
 reisde hij naar Antwerpen om er te onderhandelen met de Engelse natie (SAB:  
 SR86, 132v/134r). Op 19/1/1488 reisde hij naar Gent om er te onderhandelen over  
 een mogelijke vrede (SAB: SR87, 110r; CSK87, 81r en SAG: 94, 757). Hij pachtte  
 de visrechten van de stedelijke visvijver in de periode van september 1487 tot  
 september 1489 (SAB: SR88, 21v). In de periode maart-augustus 90 inde hij de  
 assizen op het Brugse bier (SAB: SR89, 23v). In het voorjaar van 1490 vertoefde  
 hij regelmatig in Antwerpen, als een soort van brugfunctie tussen de stad en de  
 vorstelijke vertegenwoordigers (SAB: SR89, 136v/143v). 
 -Vorst: hij was commissaris voor de wetsvernieuwing van het Brugse Vrije in  
 september 1482 (RAB: BVR, 220, 8r) en te Ieper op 8/2/1487 (KB, M 103, II). 

 Sociaal kapitaal In april 1484 scholden Willem Houtmaert en Joos de Deckere elkaars schulden kwijt 
(SAB: KV, 828bis, 47). Hij nam het op voor Jan IV de Baenst in diens proces voor de 
Grote Raad in 1487 (Buylaert, 'Crisis', I, 66). Renier, Thomas en Marc Houtmaerct waren 
diens borgen toen hij op 26/3/1488 uit het Brugse schepenhuis werd vrijgelaten (SAB: 
CSK87, 94v). Een Jan Metteneye was diens schadebeletter in 1483-87 en in 1491 (SAB: 
SR83, 57r; SR85, 50r; SR91, 52r etc). Jean de Wally, weduwnaar van Cornelye de Witte, 
Pieter de Witte en Beertram Haghe, die laatste als voogden van de kinderen van meester 
Jan de Witte, stelden in september 1492 Lieven de Wachtere, Michiel Zeghers, Quintin 
Calis en Laureins Reyphin machtig over zijn eigendom (SAB: PR92, 9r); in november 
waren dat Jan van Overbeke, Jacob de But, Jan du Poucel, Gillis de Ruedics, Gillis 
Juquelot en Christoffels Boudin (SAB: PR92, 32r). 

 Cultureel veld In februari 1482 was hij samen met Adriaan de Muer dismeester van de Sint- 
 Gilliskerk (SAB: SR81, 142v). 

 Leenbezit In 1486 kocht hij een leen, afhankelijk van de Brugse schepenen, in de parochies  
 Sint-Baafs en Sint-Salvators voor 112 lb gr van Willem Barbesaen (ARA: Rk.  
 13710, 120r). Kort erna kocht hij een leen te Cadzand (in de 'Moerkerschen poldre'  
 voor 50 lb gr van Jacob Gheerolf (ARA: Rk. 13710, 129r en RAB: BB, 64, 76r). In  
 1492 erfde zijn broer Andries het leen 'Noordveld' in de Brugse Sint- Salvatorsparochie 

(ARA: Rk. 17409, 3v). 
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Rol in de opstand Op 20/8/1478 verzoende hij zich met Willem Moreel na een woordenwisseling  
 (SAB: MC78, 19r). In november 1484 eiste hij 55 lb gr van Roland le Fevre voor de 
  rekenkamer van Rijsel (ADN: B 33, 111r). Begin juni 1485 waren zijn goederen  
 door de regentschapsraad geconfisqueerd (SAB: SR84, 138r). In juni 1485  
 behoorde hij tot de commissie die in opdracht van Maximiliaan de situatie te  
 Brugge diende te normaliseren (SAB: SR84, 168r). In januari 1486 verwelkomde  
 hij de Duitse keizer te Mechelen (SAB: SR85, 165r). In december 1486 stond hij  
 samen met negen andere functionarissen garant voor de lening van 10000 ecu van  
 48 gr die de stad van Lyon Spinghele nam om aan Maximiliaan door te sassen  
 (Galesloot, 'Arrêt', 407). Hij werd te Brugge gevangen genomen in februari 1488  
 (Despars, 'Cronycke', IV, 348), en naar het schepenhuis gebracht. Hij werd er op  
 26/3 op borgtocht vrijgelaten en moest beloven alle gedane uitgaven te betalen  
 (SAB: CSK87, 94v). Hij wist echter te ontkomen in mei (Despars, 'Cronycke', IV,  
 400). Zijn goederen werden geconfisqueerd in het voorjaar van 1488 (SAB:  
 SRfeb88, 138r). In 5/5/1488 namen Franse soldaten intrek in zijn Brugs huis  
 waaruit hij gevlucht was (Diegerick, 'Correspondance', 189). Hij vluchtte de stad  
 nogmaals uit in augustus 1490 (Despars, 'Cronycke', IV, 461). Hij werd door  
 Maximiliaan, als 'protecti ab rege Romanorum et duce Philippo', op 8/12/1491 voor 
  tien maanden vrijgesteld van schuldeisers (De Doppere, 'Chronique', 41 en SAB:  
 CA, 12, 90v). 
 Confiscatie Hij werd geconfisqueerd in 1488 (GvS, 'Inventaire', VI, 308-11). 
 
 Bezit Zoals andere familieleden bezat hij op het eind van de vijftiende eeuw verschillende 
  huizen aan de Spiegelrei. Hij bewoonde waarschijnlijk het 'Houtmaerckskasteel'  
 aan de Sint-Clarastraat (op de hoek met de 'Frerenackere'), dat hij in 1480 van de  
 graaf van Etampes had gekocht (Gailliard, 'Revue pittoresque', 81 en id.,  
 'Ephémérides brugeoises', 94). Hij leende 20 lb gr aan de stad Brugge in 1477  
 (SAB: SR76, 31v). In februari 1478 leende hij samen met Reynier Houtmaert 144 lb  
 van 40 gr aan Maximiliaan op de kroonjuwelen (ADN: B 3495, 123686). In de  
 lening van juni 1478 droeg hij 10 lb gr bij aan de Brugse stadskas (SAB: SR80,  
 49r). Hij leende 8 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het  
 Caermerszestendeel (SAB: SR80, 204r). In september 1480 ontving hij een rente op  
 de stad Brugge van 1 lb gr van Jan Nutin (SAB: Adornes, 712, 51v). Op 27/8/1481  
 ontving hij een erfrente van 1 lb gr op de stad Brugge van Jan de Hond fs Pieter  
 (SAB: Fonds Makelaars, cartularium 1, 108v). In december 1481 ontving hij van  
 Willem Vlamink een jaarlijkse rente van 5 lb gr op huizen in de Vlamingdam (RAB:  
 BN, 4150). In maart 1482 ontving hij een rentebrief van 10 lb gr op de stad Brugge  
 van Marc Houtmarct. Hij droeg deze in februari 1485 over aan Antonis Labbe  
 (SAB: PO, 1ste reeks, II, nr. 52). Hij leende 100 lb gr aan de stad Brugge in mei  
 1482 (SAB: SR81, 190r). In november 1483 droeg hij een rentebrief van 1 lb gr  
 over aan de voogden van de kinderen van Robrecht de Brune, Antonis Spillaert en  
 Steven van der Gheenst (SAB: Adornes, 712, 52r-v). In juni 1485 kreeg hij voor de 
  controle van de stadsrekening 100 lb par van de stad (SAB: SR84, 168r). Hij bezat  
 een huis aan de oostzijde van het Sint-Gilliskerkhof in 1485 (SAB: SR85, 148r). In 
  het schepenjaar van juli 1485 kocht de stad hem een rentebrief van augustus 1477  
 af, hetgeen hem 66 lb gr opleverde (SAB: SR85, 185r). In januari 1486 ontving hij  
 van Jan Heyndricx een lijfrente van 3 lb gr op de stad Brugge (SAB: PR85, 74r). In  
 mei 1486 droeg Adriaan van Muelebeke hem een losrente van 4 lb gr op de Drie  
 Leden over (SAB: PR85, 111r). In juli 1486 maakte hij een losrente van 1 lb gr op  
 de stad Brugge over aan Colard de Labye (SAB: PR85, 120v). In augustus 1486  
 ontving hij van Arnoud Boens een losrente van 10 lb gr op de stad Amsterdam  
 (SAB: PR85, 128r). In augustus 1486 ontving hij van Lyon Spinghele een losrente 
  van 6 lb gr op de Drie Leden van Vlaanderen (SAB: PR85, 129r). In 1486 bezat hij  
 drie huizen aan het kerkhof van Sint-Gillis (SAB: SR86, 139r). Samen met Jan  
 Dhondt en zes Weense kooplieden leende hij in juli 1486 3590 lb gr aan  
 Maximiliaan op de portie van het Brugse Vrije van een Vlaamse bede (RAB: BVR,  
 223, 197v). Op 16/4/1487 stond hij samen met de andere Brugse tresoriers garant  
 voor een lening van 15561 lb van 48 gr die Maximiliaan bij de Genuezen Jean- 
 Baptiste Pinelle en Augustijn Dorye afsloot (ADN: B 580, 16642). In november  
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 1487 schonk zijn broer Reinier hem twee huizen in de Zuidzandstraat en schonken  
 Paul de Baenst en Antonis Losschaert hem een huis aan het Sint-Gilliskerkhof  
 (SAB: KV, 828bis, 313/314). In september 1490 confisqueerde de stad 110 lb 15 s  
 gr uit zijn bezit (SAB: SR90, 49r); alvast de helft ervan werd het jaar erop  
 terugbetaald (SAB: SR91, 183v). Hij leende 1440 gr in oktober 1490 aan de stad  
 Brugge, als bewoner van het Sint-Niklaaszestendeel (Blockmans, 'De  
 belastingbetalers', 262). Op 15/2/1490 droeg hij een rente van 6 lb gr aan Joos de  
 Raed over (ARA: Rk., AL, 54, 15/2/1490). 

 Extra In september 1492 werd er van stadswege, na Willems dood, een onderzoek  
 gevoerd naar zijn rekeningen van de schepenjaren van juli 1485 en 1486 omdat  
 sommige uitgaven niet betaald waren (SAB: SR86, 204r). 
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 Naam Houtte, Jan van den 

 Politieke carrière Ieper: schepen 81; raad 80, 82 (KB: M 103, II). 
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 Naam Houtte, Maarten van den 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 89 (SAB: RW). 
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 Naam Hove, Jacob van 

 Politieke carrière Ieper: schepen 88, 94; raad 95; hoofdman van de draperie 90; hoofdman van de  
 vulderie 92; hoofdman van de draperie 93 (KB: M 103, II). 
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 Naam Hubert, Remeeus 

 Data ?-14/06/1492 (Dagboek van Gent, II, 270). 

 Politieke carrière Gent: hoofdman van de neringen 23/11/87-6/11/88 (SAG: 20, 6, 5v/60r);  
 opperhoofdman 20/6/91-15/8/91 (SAG: 400, 30, 355r). 

 Taken-diensten Gent: in november 1487 of later ondernam hij samen met Filips van der Zickelen en  
 Christoffel Claeys een militaire expeditie naar Kortrijk (SAG: 20, 6, 46v), hij hielp  
 bijgevolg met de militarisering van het Gentse kwartier (SAG: 20, 6, 144v). Ook te  
 Biervliet was hij meermaals militair actief (SAG: 20, 6, 148v). 

 Beroep Schoenmaker (Despars, 'Cronycke', IV, 368; hij was 'le meilleur ouvrir de housaux  
 de Gand', Molinet, 'Chroniques', II, 41). 

 Bezit Hij was geboren te Ronse, maar naar Gent verhuisd (Despars, 'Cronycke', IV, 368).  
 Hij woonde aan de Gentse Vrijdagmarkt (Blockmans, 'De belastingbetalers', 248).  
 Als hoofdman van de neringen ontving hij een dagloon van 4 s gr (SAG: 20, 6, 5v). 
  In 1488 ontving hij 24 lb 10 d gr omwille van zijn militaire prestaties (SAG: 20, 6, 94r). 

 Rol in de opstand Op 23/11/1487 werd hij Gents hoofdman benoemd, hij kreeg zes bewakers en bleef  
 in functie tot 6/11, toeh 'hij verlaten was' (SAG: 20, 6, 5v/60r). Erna bleef hij  
 militair actief, bijvoorbeeld in november-december toen hij Biervliet verdedigde  
 tegen vijandige aanvallen (SAG: 20, 6, 71v). In het voorjaar van 1488 reisde hij  
 tweemaal aan het hoofd van een troepenmacht naar Brugge waar hij de stad in mocht 
  trekken (SAG: 20, 6, 144v). Volgens Molinet nam hij de leiding van het anti- 
 Duitse verzet op zich in juni 1488 (Molinet, 'Chroniques', II, 41). Op 20/6/1491  
 werd hij in Gent tot (enige) hoofdman benoemd (SAG: 400, 30, 355r). Hij bleef dit  
 zeker tot het eind van het schepenjaar (363r - van het daaropvolgende jaar bleef  
 geen rekening bewaard). Op 29/9/1491 doodde hij Ghijselbrecht de Leeu de  
 jonghe en Willem van der Scaghe (Hancké, 'Conflict', II, 98). Hij zou, aldus enkele  
 geruchten, samen met Meeukin Bollaert, Jan van den Broucke en Arnout de Clerck  
 een complot gesloten hebben om in het voorjaar van 1492 de stad over te leveren  
 aan Engelbrecht Nassau; hetgeen uitmondde in de terechtstelling van de tweeling  
 van Coppenhole in juni (Despars, 'Cronycke', IV, 519-20) - maar hij werd zelf nog  
 voor deze terechtstelling vermoord door Joos Bilget (Dagboek van Gent, II, 270).  
 Net voor zijn dood noemde Molinet hem nog, samen met Jan van Coppenhole,  
 'grans patriarches des meutins', als medestander van Filips van Kleef (Molinet,  
 'Chroniques', II, 253). Zijn vrouw werd in augustus 1492 door de nieuwe  
 schepenbank veroordeeld tot een boete van 18 lb gr (ARA: Rk. 14118, 83v). 
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 Naam Huele, Jacob van 

 Titel Ridder 
 Heer van Lichtervelde  
 Heer van Crabbendijke (De Doppere, 'Chronique', 15) 

 Naamgenoten Volgens Priem, 'Documents', s2, t7, 173 overleed hij in de functie van burgemeester  
 van het Vrije, en dan hebben we dus met twee Jacobs van Huele te maken. Het zou  
 alvast kunnen verklaren waarom Jacob van Heule in 1488 verheffingsgeld betaalde  
 op de lenen Lichtervelde en Vladslo (ARA: Rk. 17402, 1r). 

 Antecedenten fs Jan van Huele, heer van Lichtervelde (ARA: Rk. 17402, 1r), met zonen Adriaan  
 en Jacob, en een bastaarddochter Janne (RAG: RV, 7513, 58v). 

 Politieke carrière -Vorst: baljuw van Brugge 12/05/88-12/1/90 (ARA: Rk., 13710). 
 -Vrije: commune feb88*; schepen 80-82 (lijsten Vrije); kapitein-generaal van het  
 Vrije feb-mei 88 (RAB: BVR, 226, 9v). 
 (-Ieper: schepen 92 - zie KB, M 103, II)? 

 Taken-diensten -Vorst: hij was commissaris van de wetsvernieuwing te Brugge op 2/9/1489  
 (Despars, 'Cronycke', IV, 442). 
 -vrije: hij was kapitein van troepen die in naam van het Brugse Vrije onder Brugge  
 ressorteerden in 1477-78 (RAB: BVR, 214, 156r). Op 22/1/1485 werd hij door  
 Brugge aangesteld als kapitein van Cadzand, hij werd betaald met geld van het  
 Brugse Vrije tot 20/3/1485 (RAB: BVR, 222, 153v). Ook in het voorjaar van 1488  
 was hij generaal kapitein van het Brugse Vrije, tot hij baljuw benoemd werd (RAB: 
  BVR, 226, 9v/15r). In augustus 1488 droeg Filips van Kleef hem op 1000 weerbare 
  mannen in Nieuwpoort op te halen om te dienen in diens leger (RAB: BVR, 226,  
 94v). 

 Leenbezit Na de dood van zijn vader in 1480 erfde hij twee lenen in het Rijselse met een  
 jaaropbrengst van 282 lb (Cools, 'Met raad', 184). De heerlijkheid Lichtervelde  
 was 150 gemeten groot, waarover hij quasi volledige jurisdictie en talloze renten  
 had (RAB: BB, 64, 257r-258r). Bij de dood van Joos van Huele erfde hij 7  
 manschepen in Vladslo (RAB: BB, 64, 187r). In 1479 verkopen Willem Gryspeere  
 en Jan van de Kerchove, 'curateurs commis par la loy du Franc aux biens de Jehan'  
 een losrente van 8 lb gr van hem op een leen te Lichtervelde aan Pieter van den  
 Rade (ARA: Rk. 13710, 8v). In 1481 verkocht hij een losrente van 22 lb gr aan Jan  
 van de Kethulle én één van 3 lb 10 s gr aan Jan de Meyere op zijn leen te  
 Lichtervelde; Maximiliaan stipuleerde op 18/12/1481 dat hij voor de eerste maar de 
  helft van het verheffingsgeld diende van te betalen (ARA: Rk. 13710, 29v/34r en  
 HHS, NU, 1481, XII, 18: 'pour les bons et loiaulx services qu'il nous a parcedevant  
 fait'). 
 
 Bezit In 1480 verkocht hij 390 'ghezaechde pijllen' aan het Brugse Vrije voor in totaal  
 97 lb 10 s par (RAB: BVR, 217, 175v). Op 20/12/1481stond Maximiliaan hem toe  
 dat hij een rente van 22 lb gr op zijn leen van Lichtervelde heft, om zo beter  
 schulden zou kunnen afbetalen (ARA: OV, I, 617). Als kapitein van Cadzand  
 ontving hij dagelijks 3 lb par (RAB: BVR, 222, 158v). Als kapitein-generaal van  
 het Brugse Vrije ontving hij in 1488 een dagloon van 8 s gr (RAB: BVR, 226, 90v). 

 Rol in de opstand Als baljuw kreeg hij een lijfwacht en een wedde van de stad (SAB: SRfeb88, 146r).  
 Ook als generaal kapitein van het Vrije kreeg hij een lijfwacht van een tiental  
 personen onder zich (RAB: BVR, 226, 90r). Hij gaf zich over aan Filips van Kleef in 
  augustus 1491 (Despars, 'Cronycke', IV, 504). Maar Brugse troepen onder leiding  
 van Engelbrecht van Nassau veroverden zijn kasteel te Lichtervelde in 1492 (SAB: 
  SR91, 217r). 

 Extra In september 1490 verplichtte de Raad van Vlaanderen, na een klacht van zijn broer, 
  hem het testament van zijn vader te volgen (RAG: RV, 7513, 58v). 
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 Naam Hueribloc, Jacob 

 Titel Ridder v1531 

 Data ca. 1463-12/04/1539 (Van Peteghem', De Raad', 338 en Despodt, 'Dat du best', III,  
 1.6/072: hij werd begraven in de Genste Sint-Michielskerk). 

 Antecedenten fs Pieter x Catharina Beys (zie diens fiche). 

 Huwelijk x Anna van der Schueren, fa Jan (kerkmeester te Ninove, zie Van Peteghem', De  
 Raad', 340). 

 Nageslacht Frans, Jacob, Lodewijk, Lieven, Christoffel en Pieter (zie over hen: Van Peteghem',  
 De Raad', 340). 

 Politieke carrière -Vorst: Raadsheer in de Raad van Vlaanderen 14-39 (Van Peteghem, 'De Raad', 338). 
 -Gent: secretaris van de Keure 96-7; pensionaris 04-14 (Van Peteghem, 'De Raad', 338). 

 Taken-diensten Gent: hij trad in 1485-7 op als 'solliciteur van den processen van deser stede  
 hanghende voor myne heeren vanden Rade in Vlaenderen ende elders' (Van  
 Peteghem', De Raad', 338-9; naar SAG: 400, 29, 210v). 

 Sociaal kapitaal Hij stond zijn plaats in de Raad van Vlaanderen af voor Jan de Grutere (Van  
 Peteghem, 'De Raad', 354). 

 Bezit De erfgenamen van Pieter Hueribloc kochten een rente van 2 lb gr op de inkomsten  
 van de stad Gent in 1485 (ADN: B 2132, nr. 69314). De familie Hueribloc had een  
 groot grondbezit rond Ninove, verder nog te Goeferdinge, Heldergem en  
 Vinderhoute (Van Peteghem', De Raad', 340). 
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 Naam Hueribloc, Jan 

 Data ca. 1452 (Van Peteghem', De Raad', 339) - 01/1510 (Despodt, 'Dat du best', III,  
 1.7/036: hij werd begraven in de Gentse Sint-Niklaaskerk). 

 Antecedenten fs Pieter (zie diens fiche) x Catharina Beys (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1052). 

 Huwelijk x Margriete Cabbeke (Despodt, 'Dat du best', III, 1.7/036). 

 Politieke carrière -Vorst: raadsheer in de Raad van Vlaanderen eind jaren 1490 (Van Peteghem', De  
 Raad', 339). 
 -Gent: herekiezer 86; stedekiezer 93; keure 98; secretaris van de keure 86 en 92-4  
 (bestand Gent). 

 Taken-diensten -Vorst: op 22/8/1485 legde hij te Rijsel de eed af als 'contreroleur des officiers du  
 pays de Flandre ou quartier de Gand' (ADN: B 33, 123v en B 4123, 117r (1487);  
 hij kreeg dat jaar echter geen loon, heeft hij zijn functie niet uitgeoefend?). 
 -Gent: hij was solliciteur van de processen van de stad voor de Raad van  
 Vlaanderen in 1486 (SAG: 400, 29, 85v). In augustus 1486 was hij de  
 tussenpersoon tussen de Raad van Vlaanderen en Gent (194r). In september en  
 december onderhandelde hij namens de stad met Maximiliaan (194v/196v). In  
 januari 1487 trok hij naar Brussel om documenten bij secretaris Willem van  
 Overbeke af te halen (197v). In februari onderhandelde hij tussen Gent, Brussel en  
 Antwerpen over de rechtszaak tussen deze steden i.v.m. Gentse gevangen (198r). In  
 augustus 1487 reisde hij naar Mechelen om met Maximiliaan over ballingen te  
 onderhandelen (207r). In 1492 verschijnt hij weer ten tonele: in oktober reisde hij  
 voor de stad naar Antwerpen om te onderhandelen over het 'stic van den financien'  
 (31, 116r). In december onderhandelde hij in Mechelen over de vrijlating van de  
 gevangenen (120v). 

 Cultureel veld Hij was heilige-Geestmeester van Sint-Jans in 02 (Hancké, 'Conflict', II, 98). 

 Leenbezit Hij had leenbezit van de Oudburg te Gent vanaf 1473 (Dumolyn, 'Het hogere  
 personeel', 1052). 

 Bezit De erfgenamen van Pieter Hueribloc kochten een rente van 2 lb gr op de inkomsten  
 van de stad Gent in 1485 (ADN: B 2132, nr. 69314). Een deel van zijn bezit werd  
 in 1488-9 geconfisqueerd (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1052). De familie  
 Hueribloc had een groot grondbezit rond Ninove, verder nog te Goeferdinge,  
 Heldergem en Vinderhoute (Van Peteghem', De Raad', 340). 

 Rol in de opstand Hij was verregaand betrokken bij de inning van de achterstallige schulden die  
 Gent na Cadzand diende te betalen, in november 1492 bijvoorbeeld maakte hij  
 3000 gulden over aan Hypolyte de Berthoz te Mechelen (SAG: 400, 31, 116v). 

 Confiscatie 1488-9: 240 gr voor hout te Gent (Hancké, 'Conflict', II, 98). 

 Verbanning In 1481 betaalde hij aan de stad Gent een som omdat hij gratie van ban gekregen  
 had (SAG: 400, 27, 281v). 

 Extra In maart 1490 won hij samen met Jan Breys een proces voor de Raad van Vlaanderen 
  tegen de meier van Vinderhoute i.v.m. een leen dat hij daar bezat (RAB: RV, 7513,  
 13r). 
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 Naam Hueribloc, Pieter 

 Data ?-13/3/1477 (Dagboek van Gent, II, 251 en Despodt, 'Dat du best', III, 1.6/042: hij  
 werd begraven in de Genste Sint-Michielskerk). 

 Antecedenten fs Pieter x Marguerite Mannens (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1052). 

 Huwelijk x Catherine Beys (fa Pieter x Marguerite de Ketelboetere, Dumolyn, 'Het hogere  
 personeel', 1052). 

 Nageslacht Jan (zie diens fiche), Jacob (zie diens fiche) en Cornille, kanunnik in het Sint- 
 Pieterskapittel te Rijsel (zie Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1052). 

 Politieke carrière -Vorst: raadsheer in de Raad van Vlaanderen 6/71-15/3/77 (Dumolyn). 
 -Gent: keure 47, 55, 58, 61; stedekiezer 37, 42, 44, 46, 60, 63; overdeken der  
 neringen 45-47, 56-58, 64-66, 68-70; ontvanger-boekhouder 48, 60; deken der  
 viskopers 54-55 (bestand Gent). 

 Leenbezit In 1473 bezat hij een achterleen in Rode van het Leenhof van Aalst, ter waarde van  
 14 lb 8s per jaar en een achterleen te Lovendegem, gehouden van de Oudburg, met  
 jaaropbrengst van 43 lb par (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1053). 

 Bezit Hij bezat een huis op de Vismarkt en ook een huis aan de Muide te Gent (zie  
 Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1054 en databank opstand). Hij had een erfrente  
 van 2 lb gr per jaar op het Gentse domein v1475 (Dumolyn, 'Het hogere personeel',  
 1054). Hij kocht in 1475-6 een lijfrente van 4 lb gr op de inkomsten van de stad  
 Gent (SAG: 400, 31, 270r). De erfgenamen van Pieter Hueribloc kochten een rente  
 van 2 lb gr op de inkomsten van de stad Gent in 1485 (ADN: B 2132, nr. 69314). 

 Rol in de opstand In 1477, kort voor zijn terechtstelling, diende hij 28 lb gr terug te betalen voor de  
 restitutie der pensioenen (Hancké, 'Conflict', II, 99). 

 Confiscatie 1488-9: 1440 gr lijfrente in het schepenjaar 1488 van zijn erfgenamen (SAG: 20, 4,  
 4v en 40v). 

 Bronnen Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1052-1055. 
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 Naam Huerne, Filips van 

 Titel Heer van Gaasbeke 
 Heer van Bancigny 

 Data ca. 1423-02/02/1488 (Kerckhoffs-De Hey, 'De Grote Raad', 72 en Molinet,  
 'Chroniques', I, 586). 

 Antecedenten fs Jan (gedood door Vlaamse opstandelingen in 1436, Baurin, 'Les gouverneurs',  
 76) x Marguerithe de la Tremouille (Kerckhoffs-De Hey, 'De Grote Raad', 72). 

 Huwelijk x' Jeanne de Lanoy (fa Jean III); x² Margaretha van Horne (Kerckhoffs-De Hey, 'De  
 Grote Raad', 72); na Filips' dood hertrouwd met de heer van Nevele, Jehan de  
 Montmorency (De Smidt & Strubbe, 'Chronologische lijsten', 277). 

 Nageslacht Arnoud x Marghuerite de Montmorency; Jan x Adrienne van Ranst; François x  
 Isabella van Halewijn (Kerckhoffs-De Hey, 'De Grote Raad', 72). 

 Politieke carrière Vorst: kamerheer van de hertog 77-82, 85-88 (SAB: SR76, 153v; SR85, 204r e.a.). 

 Taken-diensten Vorst: in de jaren 1460-70 nam hij meermaals deel aan de oorlogen van de  
 Bourgondische hertogen (zie Baurin, 'Les gouverneurs', 77). Op 19/2/1477  
 behoorde hij samen met de abt van Ter Duinen, Lodewijk van Schoorisse en  
 Wouter van der Gracht tot de commissie die in opdracht van Maria alle Vlaamse  
 wetten diende te vernieuwen (ADN: B 17726, 'Flandre'). Hij vervulde deze functie  
 opnieuw vanaf juli 1485 tot aan zijn dood (RAB: AW, 1478). Hij was  
 wetscommissaris te Ieper op 1/3/1477, 1478; te Brugge op 18/4/1477 (Despars,  
 'Cronycke', IV, 134) en in 1477-81 en 1486-87 (SAB: SR77, 134r; SR78, 157r;  
 SR79, 150r; SR80, 158r; SR81, 151r; SR85, 204r; SR86, 177r); te Gent in 1478  
 (SAG: 94, 723), 1479- 80 (SAG: 400, 27, 47r/177r), in het Brugse Vrije op  
 2/5/1477 (RAB: BVR, 213, 3r: hij was echter afwezig), 1478-81 en 1486-87 (RAB:  
 BVR, 215, 9r; 216, 9r; 217, 6r; 218, 5r; 224, 10v; 225, 10v) en te Damme in  
 augustus 1486 (RAB: BVO, 491). In 1479 was hij door Maximiliaan aangesteld om  
 de wetten van de kleinere steden van Vlaanderen te vernieuwen (ADN: B 17729,  
 map 'Comptables Générales'). Op 19/8/1485 belastte Maximiliaan hem om de  
 Gentse stadsrekening van 1484 te controleren (SAG: 94, 739). Op het einde van  
 zijn leven was hij kapitein van Hondschoote (RAG: RV, 7513, 15v). 

 Sociaal kapitaal Jacob Colaert was tijdens de jaren 1480 zijn ontvanger (RAG: RV, 7513, 15v).  
 Hendrik van Wittem, heer van Beersel, en Hendrik van Bergen-Glymes waren zijn  
 testamenteurs (Derolez & Victor, 'Corpus', 194). 

 Cultureel veld Hij had een uitgebreid boekenbezit (Dubois, 'La bibliothèque'). 

 Bezit In juni 1478 betaalde Brugge hem 40 lb gr terug die hij de stad geleend had tijdens  
 de oorlog (SAB: MC78, 8v). Op 29/8/1478 kwam hij tot een akkoord met de stad  
 Brugge: hij zou jaarlijks 48 s par cijns betalen voor het straatje aan de noordzijde  
 van de Sint-Gilliskerk, 'daer de oude waterloop van der stede lach' (SAB: CA, 4,  
 184r en SR78, 11v). In juni 1494 procedeerde zijn weduwe met zijn zoon omdat  
 deze weigerde in het testament van zijn vader opgelegde rente aan haar uit te  
 betalen (De Smidt & Strubbe, 'Chronologische lijsten', 277). In november 1494  
 werd Arnoud veroordeeld tot de naleving van de huwelijksvoorwaarden (ibidem,  
 281). In december 1501 werd hij in ongelijk gesteld in een proces voor de Grote  
 Raad over goederen te Sint-Winoksbergen en Hondschote, de ter griffie  
 gedeponeerde gelden worden aan Filips Wielant en Jehan de Montmorency  
 toegewezen (De Smidt & Strubbe, 'Chronologische lijsten', 364). 
 
 Rol in de opstand Maria van Bourgondië nam hem, als vertegenwoordiger van Brabant, op in haar  
 eerste hofhouding in 1477 (ARA: MD 174, 31v en RAG: RV, 34323). Hij werd in  
 de loop van 1477 in Gent gevangen genomen, maar snel weer vrijgelaten  
 ('Mémoires de Jean de Dadizeele', 10). Hij onderhandelde samen met Lodewijk van  
 Gruuthuze met de Duitse gezellen over het huwelijk van de hertogin (Kerckhoffs- 
 De Hey, 'De Grote Raad', 72). Te Brugge diende hij het gemeen te kalmeren toen  
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 deze het huis van Jan van Nieuwenhove fs. Claeys binnenviel (Despars, 'Cronycke', 
  IV, 130) en ook later bleef hij een belangrijke rol spelen in de bezwering van het  
 conflict (ibidem, 132). Hij liep in het escorte van Maria bij het doopsel van Filips  
 de Schone (Molinet, 'Chroniques', I, 275). Hij werd in augustus 1478 in Gent  
 gevangen genomen, maar snel weer vrijgelaten ('Mémoires de Jean de Dadizeele',  
 10). Volgens de Gentenaars was hij het 'brein' achter de moord op hun hoogbaljuw  
 Jan van Dadizeele in oktober 1481 en in december verbannen (zie Despars,  
 'Cronycke', IV, 209). Op 31/10 stuurde Maximiliaan een brief naar Thomas de Plaine 
  te Brugge om hem te vragen met de heer van Gaasbeek te spreken ‘affin qu’il  
 cessast d’aler avant Bruges, accompaignié de gens armez par la maniere qu’il  
 faisoit’ (ADN: B 2124, 152r). Na zijn verbanning verbleef hij te Brugge, en liet hij  
 een 'mandement van justicien' publiceren bij Steven Doblet te Aalst, waarna Gent  
 een proces voor de Raad van Vlaanderen inspande (SAG: 93, 3, 80r). Op 7/3/1482  
 protesteerde de stad openlijk bij de hertog over zijn gedrag én dat van de Grote  
 Raad die Filips van Huerne steunde in zijn volharding (SAG: 94, 727). Kort erop  
 werd hij een tweede maal door Gent verbannen, samen met Steven Doblet en  
 Nicolas de Rutere (SAG: 212, 1, 59r). Op 19/3/1482 vertrok hij uiteindelijk naar  
 Zeeland (SAG: 400, 27, 344v). In mei 1482 trachtte hij o.l.v. Maximiliaan Sluis  
 militair in te nemen (Despars, 'Cronycke', IV, 223). Tijdens de periode van de eerste  
 regentschapsraad verdween hij uit Vlaanderen, maar hij keerde er als trouwe  
 partijganger van Maximiliaan terug in 1485 - op 19/8/1485 belastte Maximiliaan  
 hem om de Gentse stadsrekening van 1484 te controleren (SAG: 94, 739). Hij  
 diende Dendermonde weer in het gareel te krijgen eind 1487, maar hij slaagde daar  
 niet in (Despars, 'Cronycke', IV, 296). Daarna benoemde Maximiliaan hem tot  
 kapitein van Kortrijk, dat hij tevergeefs tegen de Gentenaars verdedigde eind  
 januari 1488. Kort erna sneuvelde hij in een gevecht met Gentse troepen (Despars,  
 'Cronycke', IV, 327-8). 

 Verbanning 11/12/1481, niet zozeer omwille van de moord op Dadizeele, maar wel omwille van  
 zijn beschimpingen aan het adres van de Gentenaars en omdat hij Brugge en Gent  
 'tweedrachticheit' bracht (Despars, 'Cronycke', IV, 211): 'omme dat hij hem te meer  
 stonden met ziner openbare onghelijcke quader causen uut sijner aerghen wille  
 ende worsten herten vervordert heeft te segghene dat die van Ghend waren ende  
 sijn alle meyutmakers ende honden, zijn vermoghene doende omme hemlieden te  
 bringhene in de gramscip ende hatye van onsen arden gheduchten heere ende prince 
  ende heeft, voort sijn beste ghedaen ende ghepoocht met de neersscher middelen  
 ende sine maniere van doene omme onghenoughte, ghescil ende divisie te makene  
 tusschen der voorseide stede van Ghend ende die van Brugghe ende hemlieden te  
 doen sceedene ende separerne deen van den andere omme al welke zaken die niet  
 ghedooghelic en sijn, hij beter ende orbuerlijker es uutter lande dan daer in' (SAG:  
 212, 1, 57v). Na zijn verbanning door Gent verbleef hij echter te Brugge en vertrok  
 niet; later vertoefde hij aan Maximiliaans hof (SAG: 93, 3, 80r). Als reactie  
 vernieuwden de Gentse schepenen de ban op 15/3/82 (Despars, 'Cronycke', IV,  
 214; Memorieboek, 323; Vorsterman, 'Excellente Cronike', 224r; SAG: 212, 1, 59r  
 en RAG: OF, 143 en 148 waarin Gent protesteerde tegen Brugge omdat hij in hun  
 stad mocht verblijven). De ban werd door Maximiliaan opgeheven in juli 1485  
 (SAG: 212, 1, 59r). 
 Extra In maart 1490 werd Anthonis de Drivere veroordeeld door de Raad van Vlaanderen  
 tot een symbolische knieval voor de ontvanger van de overleden Filips omdat hij  
 deze beledigd had (RAG: RV, 7513, 15v). Na de dood van Filips vochten zijn  
 kinderen voor de Raad van Vlaanderen de verdeling van zijn erfenis uit (RAG: RV,  
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 Naam Hughe, Eloy 

 Beroep Raamscheerder (Despars, 'Cronycke', IV, 489). 

 Rol in de opstand Hij werd buiten de Vrede van Damme van 6/12/1490 gesloten (Despars, 'Cronycke', 
  IV, 489). 
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 Naam Hughe, Leonard 

 Naamgenoten Een Leonard Hughe was vinder der makelaars in december 1490 (SAB: RW). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 87; deken der mutsenmakers 87 (SAB: RW). 

 Beroep Hij was lid van de 'naelde' (Despars, 'Cronycke', IV, 288). 

 Sociaal kapitaal In mei 1493 maakte hij Jacob Gheerolf d'houde en de jonghe, Willem Vanden  
 Voorde, Lenaert Gheerolf, Govaert van den Bevre, Jacob Stavaert, Jan Hughe en Jan  
 de Dundere machtig over zich (SAB: PR92, 87r). In juli 1495 trad hij samen met  
 Maarten van Nieuwenhove op als voogd van Pierkin Lanchals (SAB: PR94, 112v). 

 Bezit Hij leende 1 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 196v). Op 18/9/1490  
 leende hij 10 lb gr aan de stad Brugge (SAB: SR90, 49v). In mei 1493 maakte hij  
 een obligatie over aan Kateline Lanchals, weduwe van Klaas van Delft, voor een af  
 te lossen schuld aan Klaas (SAB: PR92, 88v). 
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 Naam Hugheins, Jacob 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 70, dec90, 93 (SAB: RW). 

 Beroep Makelaar (SAB: RW: hij was vinder van dat ambacht in 1468, 72, 75, 82, 86 en 91). 

 Bezit Hij leende 2 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het Sint- 
 Niklaaszestendeel (SAB: SR80, 201v). Hij leende 1 lb gr aan de stad in juni 1487  
 (SAB: SR86, 197v). 

 Extra Hij verving Jan de Schans in de raad van december 1490 omdat deze de overleden  
 burgemeester Cornelis van Halewyn opvolgde (SAB: RW). 
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 Naam Hughens, Victor 

 Data ?-29/02/1488 (Despars, 'Cronycke', IV, 364-5). 

 Politieke carrière Vorst: baljuw van Male 11/11/81-29/02/88 (ARA: Rk., 14263). 

 Taken-diensten -Vorst: hij was ontvanger van het park van Male (in regie) in 1481-88 (databank  
 domeinbeheer). 
 -Brugge: hij inde de tol 'ter Speypoorte' in de periode van juli 1485 tot mei 1487  
 (SAB: SR85, 154v). 

 Beroep Brouwer (Despars, 'Cronycke', IV, 333). 

 Bezit Hij leverde meermaals artillerie en kleinere goederen aan het Brugse stadsleger in  
 1477 (zie bijvoorbeeld SAB: SR76, 150v). Hij diende aan de stad drie erfelijke  
 rentes op een goed aan de westzijde van de Zwarte Ledertouwersstraat uit te  
 betalen in 1478 (SAB: SR78, 4v). Hij leende 1 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: 

 Rol in de opstand In het schepenjaar van juli 1485 was hij 'peghelare' van de stad, waarvoor hij 6 lb  
 gr ontving (SAB: SR85, 183v). Hij werd door Brugge vogelvrij verklaard in  
 februari 1488 en later gevangen genomen (Despars, 'Cronycke', IV, 333 en 349). 
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 Naam Hugonet, Guillaume 

 Titel Ridder 
 Heer van Saillant, van Espoisse en Liz 

 Data ?-03/04/1477 (Dagboek van Gent, II, 251; hij werd erna begraven in het  
 Karmersklooster; Memorieboek, 301). 

 Antecedenten fs Pierre (Paravicini, 'Zur Biographie', 108). 

 Huwelijk x Louise de Layé, fa Pierre (in 1467; +1506, begraven te Ieper, zie Lambin,  
'Esquisses', 24). Ze hertrouwde in 1479 met Jean Oderne (Paravicini, 'Zur Biographie', 
110). 

 Nageslacht Zes kinderen overleefden hem, zijn zoon Karel volgde hem op in de 'lignage' en te  
 Mâcon, Willem te Middelburg en deze huwde Maria Lem (Paravicini, 'Zur  
 Biographie', 128 en 131). Guillaume Hugonet werd in 1491 te Sint-Omaars  
 gevangen gezet (De Smidt & Strubbe, 'Chronologische lijsten', 356). 

 Politieke carrière Vorst: raad van Filips de Goede vanaf 1455; kanselier 22/5/71-3/4/77; burggraaf  
 van Ieper 74-77 (Lambin, 'Esquisses', 23). 

 Sociaal kapitaal Uiteraard behoorde een groot aantal leden uit de hofkring tot zijn netwerk  
 (opgesomd bij Paravicini, 'Zur Biographie', 119-20). 

 Leenbezit Een overzicht van het leenbezit van Hugonet in Paravicini, 'Zur Biographie', 121- 
 5; het meeste ging over naar Karel, Willem werd heer van Middelburg (ibidem,  
 131). Hij kocht de rechten op lenen in Zeeuws-Vlaanderen waarover Jan IV de  
 Baenst en Joos van Varsenare procedeerden (Buylaert, 'Crisis', fiche XXIV), het  
 betreft Middelburg en de ammanie van Aardenburg in 1476 (ARA: Rk. 13709, 62v), 
  na Guillaumes dood besliste Maria dat zijn echtgenote maar de helft van de tiende  
 penning diende te betalen (63v). In de periode 1476-9 herbergde Middelburg de  
 wolstapel voor Noord-Engeland (Visser-Fuchs, 'Edward', 157). Karel betaalde het  
 verheffingsgeld op Middelburg en het ammanschap van Aardenburg in 1477 of  
 1478 (ARA: Rk. 13791, 1r). Karel kwam in 1483/4 in aanvaring met Jan Caneel,  
 ontvanger van de verheffingsgelden van het Brugse kwartier, omdat Karel volgens  
 hem nog geen verheffing had betaald op de brieven van Aartrijke (ARA: Rk. 17397, 
  1r). In 1491/2 betaalt Willem Hugonet het verheffingsgeld op Middelburg en de  
 ammanie van Aardenburg (ARA: Rk. 17409, 2r). 
 
 Bezit Een uitgebreide beschrijving van zijn bezit vindt men in Paravicini, 'Zur  
 Biographie', 121-5. In 1476 ontving hij 772 lb 16 s uit de 'recette' van Vlaanderen  
 (ADN B 4120, 53v). In 1477 werd een deel van zijn bezit verkocht om zijn  
 schulden af te lossen (Flammang, 'Compte'). Maximiliaan besliste dat zijn  
 erfgenamen maar de helft van het leengeld van de heerlijkheid Middelburg moesten  
 betalen (nl. 420 lb van 40 gr) (ADN: B 2112, nr. 68070). Zijn weduwe zou zijn  
 goederen uit het testament slecht beheerd hebben. De kinderen voerden er later  
 processen voor voor de Grote Raad (De Smidt & Strubbe, 'Chronologische lijsten',  
 199 en Galesloot, 'Quelques renseignements'). Zijn zoon Willem vroeg in 1518 aan 
  Karel V een vergoeding voor schade die zijn kasteel van Middelburg in 1488  
 opgelopen had (Van Dale, 'Maria'). 
 
 Rol in de opstand Hij oefende samen met Guy de Brumeu de facto het beleid van Karel de Stoute uit in  
 de Nederlanden toen die in de laatste jaren van zijn leven in het buitenland  
 vertoefde (Paravicini, 'Guy de Brumeu', 479). Hij zou aan Lodewijk van Gruuthuze  
 toestemming gegeven hebben om de wensen van de Hollandse steden te verhoren in 
  1477 (Martens, 'Lodewijk van Gruuthuse', 26). Op 16/7/1477 ging Maria in op de  
 vraag van zijn weduwe om de rekening van Hector van Hollebeke na te kijken, die  
 voor Hugonet de inkomsten van het burggraafschap van Ieper inde, 'pour plus grant 
  seurté et proffit de la dite dame'; ook Jan Mergaert, ontvanger van Middelburg,  
 diende met dat doel voor ogen zijn rekeningen in de rekenkamer te presenteren  
 (ADN: B 17725, 'Saillant'). De Bruggelingen viseerden in maart 1477 zijn kasteel  
 dat nog relatief goed de storm doorstond. Onder de regentschapsraad nam Jan IV de  
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 Baenst er zijn intrek (Haemers, 'Middelburg'). 
 
 Extra Zijn testament, dat dateert van december 1476,  werd uitgegeven door Paravicini  
 ('Zur Biographie', 131-42). Erfgenamen voerden verschillende processen tegen zijn  
 weduwe omwille van het slechte beheer van zijn nalatenschap (zie Flammang,  
 'Compte' en Haemers, 'Middelburg'). 

 Bronnen Paravicini, 'Zur Biographie' en Galesloot, 'Quelques renseignements'. 
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 Naam Hulle, Jacob van den 

 Politieke carrière Gent: keure november87; stedekiezer 89 (neringen, huidevetter) (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: op 18/3/1488 was hij één van de Gentse commissarissen die de wet van  
 Kortrijk vermaken (SAG: 400, 29, 395r). In de verplichte lening van 1492 was hij  
 opperkoninkstavel (Hancké, 'Conflict', II, 99). 

 Beroep Huidevetter (ADN: B 1703, 172v). 

 Bezit In de oorlogsbelasting van 1477 droeg hij 10 gr bij (Hancké, 'Conflict', II, 99). 

 Verbanning 27/1/1486, voor vijftig jaar uit het graafschap omdat hij (samen met de moeder van  
 Adriaan Vilain en anderen) een aanslag zou beraamd hebben op de wethouders in  
 de stad (SAG: 212, 1, 84r). In januari 1487 vergaf Maximiliaan hem deze misdaden  
 (ADN: B 1703, 172v). Kort daarna betaalde hij 8 lb gr aan de stad voor de gratie  
 van ban die hij ontvangen had (SAG: 400, 29, 144r). 
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 Naam Impens, Jacob 

 Naamgenoten Is Jan Impens familie (deken der volders in 1476, zie Hancké, 'Conflict', II, 101) of  
 van Joos Impins (deken der volders februari77, ibidem)? 
 Ogier Impens was meester van de artillerie van Gent van 5/11/1487 tot 12/8/1488  
 (SAG: 20, 6, 15v). 

 Politieke carrière Gent: gedele november87 (bestand Gent). 

 Bezit Hij leverde en verkocht buskruit aan de stad in 1488-91 (SAG: 94, 778). In de  
 verplichte lening van 1492 droeg hij 480 gr bij die later werden terugbetaald  
 (Hancké, 'Conflict', II, 101). 

 Rol in de opstand Als Gents gedeputeerde werd hij feestelijk onthaald in Brugge op 10/2/1488  
 (Despars, 'Cronycke', IV, 337). 

 Verbanning 25/6/1491, voor vijftig jaar uit Vlaanderen samen met talrijke kompanen, 'omme dat  
 zij niet achtende de voorgheboden […] daerbij expresselic gheseit was dat alle  
 deghene absenteerde hemlieden in justicien voughen zouden', daarna waren ze  
 gedagvaard en doken ze nog niet op (SAG: 212, 1, 102v). 
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 Naam Jacobs, Jacob 

 Antecedenten fs Pieter (lijsten Vrije). 

 Politieke carrière Vrije: schepen feb88-88 (lijsten Vrije). 
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 Naam Jacquemijns, Gillis 

 Politieke carrière Gent: keure 69, 76; overdeken der neringen 73-74; ontvanger 71, 72, 75 (ook  
 boekhouder) (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: hij pachtte assizen in 1467 (koren), 1470 (koren, stalletjes van het  
 vleeshuis) en 1471 (vreemd bier). 

 Sociaal kapitaal Hij was borg over de geëxecuteerde Jacob van Bucstale in 1478 (SAG: 400, 27, 133v). 

 Rol in de opstand In 1477 betaalde hij 1200 gr pensioenen terug (Hancké, 'Conflict', II, 104). 

 Verbanning 14/8/1477 (samen met Jacob van den Hane, Jan Obrecht en Jan van de Poele), voor  
 50 jaar uit Vlaanderen, 'omme dat zij, scepenen zijnde, pachters ende deelnemers van 
  pachte gheweest hebben van den stede goede, contrarie den previlege van diere die 
  zij bezwoeren hadden ten ancommene van haerlieder scependomme' (SAG: 212, 1, 13v). 
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 Naam Jaghere, Filips de 

 Naamgenoten Is hij te identificeren met Filips de Jaghere fs Cornelis van wie een leenboek  
 bewaard bleef uit 1478-83 (SAG: MB, 174)? Deze had een aanzienlijk leenbezit, oa 
  lenen te Lovendegem, Dendermonde, Wetteren, Meerhem, Zomergem etc. (SAG:  
 MB, 174 en 523: ze werden geërfd door Adriaan Borluut). 

 Politieke carrière Gent: gedele 83 (bestand Gent). 

 Beroep Tinnenpotgieter (Hancké, 'Conflict', II, 103). 

 Bezit Volgens het 'conestable bouc' betaalde hij in 1492-4 180 gr belasting (Hancké,  
 'Conflict', II, 103). 
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 Naam Jaghere, Hubrecht de 

 Huwelijk x' Margriete X die stierf in 1476 (SAB: WRSJac, 5, 199r: bij haar dood kocht  
 Hubrecht een huis in de Zuidzandstraat voor de kinderen); x² Cornelie X (SAB: PO, 
  1ste reeks, II, nr. 48). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid april77; schepen 79, 81, 84; deken der smeden 77, 87, dec90, 92,  
 94 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: in 1493 was hij samen met Lieven van Viven dismeester van de Sint- 
 Salvatorskerk te Brugge (SAB: PR92, 107r). Hij maakte deel uit van de commissie  
 die de Brugse financiën diende te saneren in maart 1494 (SAB: CA, 12, 102r). 

 Beroep Smid (SAB: RW). 

 Bezit Hij leende 1 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het Sint- 
 Jacobszestendeel (SAB: SR80, 199v). In augustus 1485 ontving hij van Willem  
 Helleman 27 lb gr van renten op de vrouwenstoof 'Ter Fonteyne' die naast Willems  
 huis in de Zuidzandstraat lag (SAB: PO, 1ste reeks, II, nr. 48). In 1486 had hij een  
 huis in de Langestraat bij de Kruispoort (SAB: SR86, 139v). Hij leende 2 lb gr aan  
 de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 193v). Hij leende 360 gr in oktober en 1000 gr  
 in december 1490 aan de stad Brugge, als bewoner van het Sint-Janszestendeel  
 (Blockmans, 'De belastingbetalers', 248). 

 Extra In het schepenjaar 1488 diende hij 5 lb gr boete te betalen aan de stad (SAB: SR88,  
 29v). 
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 Naam Jaghere, Joos de 

 Antecedenten fs Roeland (bestand Gent). 

 Politieke carrière Gent: gedele 89; herekiezer 91(bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: op 6/3/1488 reisde hij samen met Frans van Coppenhole en Joos Yoens naar  
 Brugge om er elk met zes gezellen Maximiliaan te bewaken (SAG: 400, 29, 394v en  
 20, 7, 20v). 

 Bezit Hij droeg 180 gr bij in de oorlogsbelasting van 1477 (Hancké, 'Conflict', II, 103).  
 Als raadslid van de stad Gent verdiende hij een weekloon van 4 s gr (SAG: 20, 6,  

 Rol in de opstand Hij was 'raadslid' van de stad Gent van 30/12/1487 tot 19/1/1488 (SAG: 20, 6,  
 15r). Als Gents gedeputeerde werd hij feestelijk onthaald in Brugge op 10/2/1488  
 (Despars, 'Cronycke', IV, 337). In juni 1491 was hij raadslid van hoofdman  
 Remeeus Hubert (SAG: 400, 30, 355r). 
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 Naam Janszuene, Antoon 

 Politieke carrière Brugge: schepen 93, 95 (SAB: RW). 
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 Naam Joris, Jacob 

 Data ?-27/08/1478 (Despars, 'Cronycke', IV, 178). 

 Rol in de opstand Jacob was een Jabbekenaar die de woedende menigte aanvoerde die in maart 1477  
 het archief van het Brugse Vrije aanviel en verschillende schepenen gevangen nam  
 (Despars, 'Cronycke', IV, 126). Meer dan een jaar later werd hij hiervoor onthoofd  
 (ibidem, 178). 
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 Naam Kathelinen, Jan van de 

 Politieke carrière Gent: gedele 80; herekiezer 86; secretaris van gedele 81-82; secretaris van de keure  
 juni85-86; ontvanger-boekhouder 87 (bestand Gent). 

 Beroep Meersenier (Hancké, 'Conflict', II, 105). 

 Bezit Hij leverde laken aan de stad in 1481 (Hancké, 'Conflict', II, 105). In de verplichte  
 lening van 1492 droeg hij 240 gr bij die later werden terugbetaald. Volgens het  
 'conestable bouc' betaalde hij 360 gr belasting in 1492-4 (Hancké, 'Conflict', II, 105). 
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 Naam Keere, Jan van der 

 Naamgenoten Een Jan van der Keere was Brugs deken der smeden in mei 1489 (SAB: SR88, 128v). 

 Politieke carrière Brugge: schepen 83; raadslid feb88, 89; hoofdman Carmers 84, 88 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: in juli 1484 reisde hij samen met een Brugse delegatie door het Brugs  
 kwartier om te onderzoeken of de stadsbesturen in de ondergeschikte steden hun  
 poorters geen onrecht aandeden (SAB: SR83, 174r). 

 Beroep Mutsverkoper (Despars, 'Cronycke', IV, 381 en SAB: RW: hij was vinder van dat  
 ambacht in 1478, 1480 en 1482). 

 Sociaal kapitaal Lodewijk Boulin en Adriaan Salemon waren borgen over hem toen hij het goed  
 'Ten Braderic' pachtte (RAG: RV, 955, 58v). 

 Bezit Hij leverde 136 lb 10 s gr laken aan de stad in 1479 (SAB: SR79, 55r). Hij leende 3 
  lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het Caermerszestendeel  
 (SAB: SR80, 206r). Hij leverde 35 lb gr laken aan de stad in 1483 (SAB: SR83,  
 57v). In augustus 1484 nam hij het pachtcontract van Jan de Witte over, die het  
 goed 'Ten Braderic' pachtte in het Land van Waas van Philippe de Crevecoeur,  
 Maximiliaan had dit goed in 1485 aan Fernand de Lixbonne geschonken, maar dit  
 had weinig praktische gevolgen (RAG: RV, 955, 58r). Hij leverde 63 lb gr aan de  
 stad in 1484 (SAB: SR84, 47r). 

 Rol in de opstand Hij verborg Pieter Lanchals in zijn huis toen de Brugse opstandelingen de schout  
 zochten; maar op 15/3/1488 klapte hij uit de biecht, waarna hij opgesloten werd  
 (Despars, 'Cronycke', IV, 381). Hij verloor zijn politieke functie - hij werd  
 vervangen door Pieter Havic (SAB: RW en CSK87, 96r-v; uitgegeven door  
 Gilliodts-Van Severen, 'Inventaire', VI, 299). Later, in augustus 1490, maakte hij  
 toch nog deel uit van de nieuwe 'gouvernemente' van Brugge (Despars, 'Cronycke',  
 IV, 463). Hij werd kapitein van Brugge op 28/11/1490 na de gevangenschap van  
 Joris Pikavet (Despars, 'Cronycke', IV, 485). Hij werd buiten de Vrede van Damme  
 van 6/12/1490 gesloten (Despars, 'Cronycke', IV, 489). Daarop is hij uit  
 Vlaanderen gevlucht, totdat Maximiliaan hem in januari 1495 gratie verleende  
 (ADN: B 1708, 61v). 
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 Naam Kemele, Gillis de 

 Politieke carrière Gent: gedele 83, 04 (bestand Gent) 

 Bezit Hij woonde in de Gentse Wandelstraat (Hancké, 'Conflict', II, 106). In de verplichte 
  lening van 1492 droeg hij 360 gr bij die later werden terugbetaald. Volgens het  
 'conestable bouc' betaalde hij 720 gr belasting in 1492-4 (Hancké, 'Conflict', II, 106). 
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 Naam Kemp, Jacob de 

 Data ?-05/03/1479 (Hancké, 'Conflict', II, 106). 

 Rol in de opstand Hij werd te Gent onthoofd na het oproer van februari 1479 (Hancké, 'Conflict', II,  
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 Naam Kerckhove, Claeys van den 

 Politieke carrière Ieper: schepen 82, 84, 29/8/85 (KB: M 103, II). 
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 Naam Kerckhove, Guy van de 

 Politieke carrière Ieper: raad 22/5/77 (KB: M 103, II). 
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 Naam Kerkvoorde, Joris van 

 Politieke carrière Gent: gedele 93; keure 07; stedekiezer 84, 97; herekiezer 95; secretaris van gedele  
 80-82, 92; secretaris van de keure 83 (bestand Gent). 
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 Naam Kerrebrouc, Klaas van 

 Politieke carrière Gent: keure 88 (bestand Gent). 

 Verbanning In november 1487 betaalde hij 20 s gr aan de stad voor de gratie van ban die hij  
 ontvangen had (SAG: 400, 29, 307r). 
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 Naam Kethulle, Frans van den 

 Titel Meester 

 Data ca. 1431-25/03/1512 (hij werd begraven in de Gentse Sint-Michielskerk, naar  
 Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1071). 

 Antecedenten fs Jan x Elisabeth Ebins met andere kinderen: Jan (x Catharina Onredene), Hendrik,  
 Raas, Diederik, Pieter, Frans, Lodewijk en Catherina (x Jan Wielant) (zie diens fiche 
  bij Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1074-84). 

 Huwelijk x Elisabeth de Voogd (in 1475), fa Bartholomeus (raadsheer en ex-schout van  
 Brugge) en Agnes de Scutelare. Elisabeth was weduwe van Colard Cabelliau met  
 vier kinderen: Filips, Margaretha, Jacob en Adrienne (Dumolyn, 'Het hogere  
 personeel', 1070 en Paravicini, 'Invitations', 158). 

 Nageslacht Hij had geen kinderen uit bovenvermeld huwelijk, hij had wel drie bastaarden:  
 Lancelot (?), Elisabeth en Jooszine (ingetreden bij de Arme Klaren te Brugge)  
 (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1070). 

 Politieke carrière Vorst: secretaris van Karel de Stoute v1464; raadsheer-commissaris in de Raad van  
 Vlaanderen 68-77, 8/85-23/5/88 en 12/89-12 (KB: Ms 20642, 169r-170v en Dumolyn). 

 Taken-diensten -vorst: in 1485 diende hij in naam van Maximiliaan met de Gentenaars te  
 onderhandelen over het graanprivilege (SAG: 400, 29, 96v). 
 -Brugge: hij verleende de stad juridische bijstand bij een proces tussen de Spaanse  
 natie en de stad in 1486 (SAB: SR85, 179r). 

 Sociaal kapitaal Zijn schoonbroer Jan Wielant speelde een belangrijke rol in de vorming van diens  
 carrière (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1070). 

 Cultureel veld Hij was kerkmeester van de Gentse Sint-Michielskerk en lid van de Gentse Sint- 
 Jorisgilde (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1071). 

 Bezit Hij bewoonde een huis aan de Leie bij de Grasbrug; hij had ook een huis bij Sint- 
 Michiels en 'De Rode Leeuw' (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1071 en Derycke,  
 'De Sint-Michielswijk', 129). Hij had enkele renten op de stad Sluis (Dumolyn,  
 'Het hogere personeel', 1072). Zijn bezit werd verdeeld tussen Filips Wielant en  
 Jan III van den Kethulle (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1072). 

 Rol in de opstand In 1477 liet hij iemand uit het gevolg van Maximiliaan bij diens Blijde Intocht in  
 Gent bij hem logeren (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1071). Op 10/1/1480  
 bevestigde Maximiliaan hem in zijn functie (ADN: B 17732, 'Kethulle'). In 1481  
 kwam hij samen met Paul de Baenst tussen in een proces tussen Brugge en de heer  
 van Saint-Pol (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1070). 

 Extra In oktober 1483 werd hij door de Raad van Vlaanderen veroordeeld tot de betaling  
 van 27 lb gr van de schuld van 50 lb gr die hij had bij Gillis Cabelliau (RAG: RV,  
 7512, 32r). 

 Bronnen Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1070-3. 
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 Naam Kethulle, Jan van den 

 Titel Heer van Assche 
 Heer van Volkegem 

 Data ?-25/11/1524 (Despodt, 'Dat du best', III, 1.4/025: hij werd begraven in de Gentse  
 Sint-Jacobskerk). 

 Antecedenten fs Jan x Kateline Onredene, fa Race (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1075 en  
 ARA: FL, 470). Zij hadden ook een dochter Margriete (ARA: Rk. 13710, 29v).  
 Daneel Onredene was zijn oom (ARA: FL, 471). 

 Huwelijk x Margriete van der Poortre, fa Frans x Maria van Dixmude (ARA: FL, 471). 

 Politieke carrière -Gent: keure 88*, 93*, 05*, 10*; herekiezer 82, 84, 07, 09; secretaris van de keure  
 81-83 (bestand Gent). 
 -Vorst: zegelbewaarder 5/82-6/83 (ARA: Rk. 20380). 

 Taken-diensten Gent: op 21/1/1482 reisde hij naar Brugge om 'aldaer te sprekene met eenighe  
 persoonen van scepenen' (SAG: 400, 27, 360v). In augustus 1482 en mei 1483  
 reisde hij voor Gent naar Brugge (28, 114r/116r), net als in januari, maart en juli  
 1484 (319r/v/321r). In 1484 ontving hij 3 lb gr voor de vele diensten die hij voor  
 de Drie Leden van Vlaanderen gedaan heeft (SAG: 20, 3, 81v). Op 4/2/1488 maakte  
 hij deel uit van de Gentse delegatie die naar Brugge reisde (29, 433r). In maart en  
 april 1488 maakt hij deel uit van de Gentse delegatie op de Ledenvergaderingen te  
 Brugge (408r). In augustus verwelkomde hij Philippe de Crèvecoeur te Ieper  
 (430v). Eind februari 1490 reisde hij naar Antwerpen bij de hertog van Saksen om  
 te onderhandelen over de positie van Filips van Kleef (30, 258v). 

 Sociaal kapitaal In februari-maart 1482 trad hij samen met Guy de Houdecoutre en Lodewijk Greffin  
 op als klerk bij een handelsconflict tussen Antonio Fernandez en Jan Nutin;  
 Willem Moreel, Maarten Lem, Jan van Riebeke en Jan van Nieuwenhove waren  
 arbiter (RAG: RV, 6832). Hij behoorde tot de vrienden en magen van Florentine  
 Wielant, samen met Adriaan van Raveschoot, Adriaan van Rokeghem, Jan van  
 Gistel, Jacob van Vichte, Joos en Jan Wielant (Dumolyn, 'Het hogere personeel',  
 1071). Willem van der Cameren was zijn kerkelijk voogd bij zijn huwelijk (ARA:  
 FL, 471). In 1497 behoorde hij samen met Adriaan Vilain van Raveschoot, Jan van  
 Halewijn en Simon van den Rine tot de vrienden en magen van Filips Wielant  
 (Opsommer, 'Omme dat leengoed', 347). 

 Leenbezit In 1476 bezat hij het leen Sint-Maria-Leerne (Opsommer, 'Omme dat leengoed',  
 748). In 1481 of 1482 kocht hij een losrente van 22 lb gr op een leen te  
 Lichtervelde van Jacob van Lichtervelde (ARA: Rk. 13710, 29v). In zijn  
 huwelijkscontract van 3/10/1484 staat zijn leenbezit opgesomd: hij bezat het leen  
 'De heerlichede vander Haverye' te Kluizen, een leen te Kortrijk en talrijke lenen en 
  renten in zowat heel Vlaanderen, onder andere een rente van 5 lb 10 s gr op grond  
 van Adriaan Vilain van Rasseghem; zijn vrouw ontving van haar ouders een aantal  
 lenen in en rond Ieper en Diksmuide (ARA: FL, 471, dit is een kopie uit de Gentse  
 schepenregisters). 
 
 Bezit Schulden die hij (of zijn vader) bij de stad hadden, werden gebruikt voor de bouw  
 van het nieuwe schepenhuis (zo'n 60 lb) (SAG: 400, 28, 163v/171v). In december  
 1481 kocht hij een rente van 22 lb gr op de inkomsten van de 'recette générale de  
 Flandre' (ADN: B 2124, 50v). In schepenjaar 1488 kreeg hij 8 s gr omdat hij de  
 eerste steen van het Rabot gelegd had (SAG: 400, 30, 61r). In de verplichte lening  
 van 1492 droeg hij 660 gr bij die later werden terugbetaald (Hancké, 'Conflict', II,  
 107). In 1492 werd de opbrengst van twee rentes op de Brugse stadskas uit de  
 periode 1487-91 geconfisqueerd ten belope van 59 lb gr (SAB: SR91, 38r). 

 Rol in de opstand Hij inde de rekening van het zegelrecht in de periode van mei 1481 tot juli 1483.  
 Hij werkte samen met Bruggeling Antoon Spillaert. De Drie Leden benoemden een  
 eigen zegelbewaarder omdat Maria's zegel werd vernietigd op 9/2/1482 en een  
 nieuw zegel wegbleef tot 7/6/1483. Van de Kethulle zegelde dan maar met het zegel  
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 van de Raad van Vlaanderen tot 30/6/1483. Hij werd opgevolgd door Jan de Beere  
 die werd aangesteld nadat ook Maximiliaan een eigen zegelbewaarder (Nicolas de  
 Ruter) had aangesteld (Gachard, 'Inventaire', III, 344-5). Op 5/8/1485 vroeg de  
 Rekenkamer hem dringend de rekening op te sturen van zijn functie als  
 zegelbewaarder (ADN: B 17745, 'La Kethulle'). In 1486 had hij een compositie met 
  de Gentse baljuw Jan van Cruyninghen van 3 lb 6 s par (ARA: Rk. 14118, 65r).  
 Als Gents gedeputeerde werd hij feestelijk onthaald in Brugge op 10/2/1488  
 (Despars, 'Cronycke', IV, 337). Hij onderhandelde voor Gent te Mechelen in  
 voorbereiding voor de Vrede van Cadzand (Despars, 'Cronycke', IV, 522). 
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 Naam Keysere, Jan de 

 Huwelijk Jan 'handschoenwerker' huwde een zekere  Kateline (SAB: WRSJan, 6, 110r: ze  
 stierf in november 1488 en liet ze haar kinderen 9 lb gr na); erna huwde hij met  
 Jooszijne Cools, maar hij stierf in 1514 (SAB: WRSJan, 8, 296r). 

 Politieke carrière Brugge: schepen 80, 82, 84, 88; deken der hoedenmakers 74, 76, 79, 88 (SAB: RW). 

 Beroep Hoedenmaker (Despars, 'Cronycke', IV, 489). 

 Bezit Hij huurde een stalletje van de hoedemakers in Brugge in 1477-83 (SAB: SR77,  
 10v; SR82, 21v). Hij leende 1 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner  
 van het Sint-Jacobszestendeel (SAB: SR80, 200r). Hij leende 1 lb gr aan de stad in  
 juni 1487 (SAB: SR86, 196v). 

 Rol in de opstand In augustus 1490 maakte hij deel uit van de nieuwe 'gouvernemente' van Brugge  
 (Despars, 'Cronycke', IV, 463). Hij werd buiten de Vrede van Damme van 6/12/1490 
  gesloten (Despars, 'Cronycke', IV, 489). 
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 Naam Keyt, Jan de (1) 

 Data ?-ca. 20/01/1486 (Despars, 'Cronycke', IV, 275). 

 Antecedenten fs Jan (SAB: SR85, 131r), met dochter Cornelia x Lieven Moreel (Weale,  
 'Généalogie de la famille Moreel', 181). Een andere dochter van deze Jan de Keyt  
 huwde Joos van den Velde (SAB: FB, 859, 46). 

 Nageslacht Jan (zie diens fiche). 

 Politieke carrière Brugge: schepen april77*, 80 (SAB: RW); klerk van de tresorie 77 (SAB: SR77,  
 41v); klerk van de wesen 78-80, april82-84 (SAB: SR78, 58r; SR79, 57v etc.);  
 sluismeester van de Blankenbergse watering 77-85 (databank Soens). 

 Taken-diensten -Brugge: in november 1478 reisde hij samen met Pauwel van Overtvelt naar Sluis  
 om er de klachten van vreemde kooplui te horen (SAB: SR78, 65r). In maart 1479  
 reisde hij naar Sluis om er de stadsversterkingen te controleren (SAB: SR78, 71r).  
 In april 1479 reisde hij naar Maximiliaan te Antwerpen 'up de zaken annopende die  
 van der Sluus' (SAB: SR78, 72r). In oktober 1479 reisde hij nar Maximiliaan te  
 Gent, Mechelen en Antwerpen om te onderhandelen met Maximiliaan (SAB: SR79,  
 64r). In 1480-1 hield hij een aparte rekening bij voor kleinere bedijkingen te  
 noorden van Brugge (SAB: SR80, 181r). In juni 1481 reisde hij naar Sluis,  
 Cadzand en Wulpen 'omme te vernemene de beteringhe van den Zwene' (SAB:  
 SR80, 83v). In 1481 voerde hij meerdere kleinere bestuurlijke taken uit voor de  
 stad: voornamelijk polders en wateringen nazien, koren kopen voor de stad en  
 kleinere juridische taken (opgesomd op SAB: SR80, 89v-90r). Op 3/8/1482 reisde  
 hij samen met Willem Moreel naar Sluis voor de 'voorsienesse' van het kasteel  
 aldaar (SAB: SR81, 78v). In 1482 had hij de supervisie over een aantal  
 dijkmeesters die polders langs het Zwin dienden te bedijken (SAB: SR81, 168v). In 
  maart 1484 reisde hij naar Poperinge om er troepen te monsteren (RAG: RV, 34315, 
  59r). In november 1483 controleerde hij samen met Lodewijk Steylin en Jan Marant 
  in opdracht van de regentschapsraad de staat van de kastelen te Sluis (SAB: SR83,  
 128v). In december 1483 reisde hij naar Gent om de 'bewaernesse van den coopman' 
  te bespreken (SAB: SR83, 131r). In juli 1484 reist hij samen met een Brugse  
 delegatie door het Brugs kwartier om te onderzoeken of de stadsbesturen in de  
 ondergeschikte steden hun poorters geen onrecht aandoen (SAB: SR83, 174r).  
 -vorst: hij was ontvanger van de beden in het kwartier van Brugge 84-85 (ADN: B  
 17745, 'De Keyt'). 

 Sociaal kapitaal In september 1483 was hij samen met Jacob Lauwereins voogd over Nele en Barbara 
  Lauwereins, fa Colard x Clara Moreel, in de plaats van Willem Moreel (SAB: FB,  
 859, 8). Lieven Moreel stond borg over zijn klerkschap van wezen in 1484  (SAB:  
 SR84, 115v). 

 Leenbezit Omstreeks 1480 kocht hij van Inghelram Hauweel het leen '12 hoet evene bezet op  
 den spikere van Brugghe ende tdienstmanscepe van Moerkerke', Oostkerke en  
 Dudzele en hun ambachten en nog kleinere renten op verscheidene brieven van  
 Jacob Rinvisch (RAB: BB, 64, 14v en ADN: B 17732, 'Keyt'). 

 Bezit Hij bezat in 1477 een erfrente van 2 lb gr op inkomsten van de hertog in Brugge  
 (ADN: B 4120, 77r). In februari 1478 leende hij samen met Jan de Keyt, Jan de Boot  
 en Clais van Nieuwenhove 375 lb van 40 gr aan Maximiliaan op de kroonjuwelen  
 (ADN: B 3495, 123686). Op 1/7/1478 eisten en verkregen Alard Deladesoubz en  
 Steven van den Gheinste dat Jan de De Keyt 2 lb 14 s zou betalen voor een maaltijd 
  die hij als burgemeester georganiseerd had (SAB: MC78, 10v). In september 1480  
 kocht hij een lijfrente van 6 lb gr op Oostende (ADN: B 5392, 79v). Hij leende 50  
 lb gr aan de stad Brugge in mei 1482 (SAB: SR81, 190r). In september 1484  
 betaalde hij 1800 lb van 40 gr aan de algemene ontvanger van Vlaanderen die hij  
 schuldig was aan de graaf 'ter cause van zinen ontfanghe van den subvencie onlancx 
  gheaccordeert mijnen voorseide gheduchten heere bij den Drien Leden slands van  
 Vlaendren' (ADN: B 2131, nr. 69218). Hij kocht een rentebrief van 10 lb gr op de  
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 drie steden van het graafschap Vlaanderen in april 1485 (SAB: OR, 4, 110r). In  
 oktober 1486 diende zijn weduwe een achterstallige som van 30 gouden engelsen  
 te betalen aan Thomas Bonin wegens een rente die haar man aan hem verschuldigd  
 was (SAB: KV, 828bis, 155). 

 Rol in de opstand Vóór zijn verkiezing tot burgemeester was hij 'taellied' van de stad (SAB: SR76,  
 161r). Hij vervoegde de schepenbank van 1477 maar in laatste instantie, nadat hij  
 net voor de inauguratie Ambrosius Roebs verving (SAB: RW). Erna oefende  
 vertrouwde het stadsbestuur hem het klerkschap van wezen toe, i.p.v. Jan Caneel  
 die in het daaropvolgende proces voor de Raad van Vlaanderen beweerde dat het 'in 
  tijden van commocien ghespolieert heeft gheweest', en hem daarom terug diende te  
 worden gegeven, hetgeen gebeurde na Maximiliaans machtsovername, op 8/7/1485  
 (RAG: RV, 955, 33r). Op 28/8/1478 begeleidde Jan de Keyt de jonge prins Filips  
 van Brugge naar Gent (SAB: SR78, 61r). In september 1481 verliet hij zijn functie  
 van klerk van de wezen (en werd hij vervangen door Donaas den Beer), maar bij de  
 schepenbank van april 1482 en volgende nam hij die plaats weer in (SAB: SR81,  
 57r). Hij nam het samen met Jan de Boot en Maarten Lem in januari 1482 op voor  
 Willem Moreel, Jan van Nieuwenhove fs Claeys en Jan van Riebeke toen die  
 rechtstreeks door Maximiliaan aangeklaagd werden (Despars, 'Cronycke', IV, 211-2  
 en Excellente Cronicke, 222v-224v). In april 1482 vervoegde hij in opdracht van  
 de stad Brugge de wetscommissarissen van Vlaanderen toen die in het Brugse  
 kwartier wetten vernieuwden (RAB: AW, '1478'). Op 16 juli 1482 stelde Brugge  
 hem voor het leven als klerk van de wezen aan (SAB: CA, 14, 319v). Eind  
 april/begin juni 1485 werd hij door de vertegenwoordigers van Maximiliaan  
 gezocht maar niet gevangen (Despars, 'Cronycke', IV, 257). Hij werd buiten de  
 vrede van juni 1485 gesloten (Despars, 'Cronycke', IV, 262). In juli verleende  
 Maximiliaan hem gratie voor de 'crisme de leze mageste' die hij begaan had en voor  
 alle misdaden in de voorbije jaren (ADN: B 1703, 101v-102r). In november 1485  
 vroeg Maximiliaan aan de Brugse wet de rekeningen van de bedes van het kwartier  
 van Brugge, geïnd door Jan de Keyt, te retraceren (ADN: B 17745, 'De Keyt').  
 Begin januari werd hij echter samen met Adriaan Vilain van Rasseghem gevangen te 
  Atrecht en onthoofd - zijn hoofd werd aan de Hallen gehangen (Despars,  
 'Cronycke', IV, 275 en SAB: SR85, 131r). Het werd er pas begin februari 1488  
 afgehaald (Despars, 'Cronycke', IV, 324). 
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 Naam Keyt, Jan de (2) 

 Data ?-24/8/1503 (Vermeersch, 'Grafmonumenten', III, 430). 

 Antecedenten fs Jan (1). 

 Huwelijk x Louise Laerkin, fa Jan (Vermeersch, 'Grafmonumenten', III, 430; SAB: KV828bis,  
 155 en ADN: B 5392, 25v). 

 Politieke carrière -Vorst: baljuw van Aardenburg 16/7/82-9/83 (ADN: B 33, 81r). 
 -Brugge: sluismeester van de Blankenbergse watering 89 (databank Soens). 

 Taken-diensten Brugge: hij was ontvanger van de oorlogsbeden in Brugge in 1484, tevens  
 roodkaproen, in welke hoedanigheid hij naar Frankrijk reisde in april 1485 (SAB:  
 SR84, 115v/133r en SAB: OR, 3). Zijn zoon was onderhandelaar voor de Drie  
 Leden te Montils-lez-Tours eind 1489 (Despars, 'Cronycke', IV, 440). In het  
 voorjaar van 1490 onderhandelde hij voor de stad met Filips van Kleef (SAB:  
 SR89, 143r). Nadien vervulde hij meerdere diplomatieke taakjes voor de stad (zie  
 bv SAB: SR92, 148v). Hij maakte deel uit van de commissie die de Brugse financiën 
  diende te saneren in maart 1494 (SAB: CA, 12, 102r). 

 Sociaal kapitaal Naast Jan opereerden ook Willem en Lieven Moreel, Boudin van Eldinghe, Renier  
 Houtmaert en Denijs van Hertvelde als vennoten van de zogenaamde 'Banco di  
 Roma' te Brugge in juli 1492 (Mus, 'De compagnie', 96). In 1491 was Jacob van  
 Hecke zijn 'scadebeletter' (SR91, 52r etc.). 

 Leenbezit Jan de Keyt (junior) bezat in 1513 in de Blankenbergse watering het niet onaardige 
  lapje grond van 60,2 hectare (Bron: verhoofding Blankenbergse watering 1513:  
 RAB, Blankenbergse watering, 183) Gezien de interesse van Jan de Keyt senior in  
 het wateringbestuur, had de familie dat grondbezit wellicht ook al ten tijde van de vader. 

 Bezit Sinds 1449 ontving hij een jaarlijkse rente van 2 lb gr op de stad Nieuwpoort  
 (ADN: B 5392, 25v). Op 31/7/1489 ontving hij van de stad Brugge 50 lb gr ter  
 compensatie van de vele schade die hij in de recente oorlogen geleden had (SAB:  
 SR88, 166v) en nog eens 48 lb gr als compensatie voor de onderhandelingen in de  
 Vrede van Tours (SAB: OR, 6, 63r). Hij leende 2880 gr aan de stad Brugge in  
 oktober en 4000 gr in december 1490, als bewoner van het Sint-Donaaszestendeel  
 (Blockmans, 'De belastingbetalers', 250). Samen met Jan de Taye had hij een  
 'camerkine' onder de Sint-Baselissteeg in cijns (SAB: SR92, 33r). In mei 1491 laat  
 hij een huis in de Hoogstraat openbaar verkopen om schulden terugbetaald te  
 krijgen (SAB: HG, I, 58r). 
 
 Rol in de opstand Jan de Keyt de jonghe werd op 16/7/1482 baljuw van Aardenburg benoemd door  
 de Leden van Vlaanderen voor een borg van 30 lb gr (ADN: B 33, 81r), hij oefende  
 deze functie uit tot september 1483 (87v). 

 Extra In september 1490 namen Rogier Eeke samen met andere erfgenamen van Zeger  
 Noppe (Jan de Gorges, Jan de Meyere en Pieter van den Rade) een kist vol geld,  
 toebehorende aan Zegher, uit het huis van Jan de Keyt om Zegers erfenis te betalen.  
 De stad eigende het geld zich toe (in de vorm van een lening aan de stad) en  
 bepaalde dat Jan de Keyt aan de hand van de leningbrieven de erfgenamen diende  
 uit te betalen (SAB: CSK89, 44r-45v). 
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  Naam Kleef, Adolf van (en van der Mark) 

 Titel Ridder (v1452) 
 Heer van Ravenstein (v1450) 
 Heer van Wijnendale (v1450) 
 Heer van Dreischor (v1453) 

 Naamgenoten In augustus 1477 schonk Maximiliaan aan Adolf van der Marck de geconfisqueerde  
 goederen van Jan van Lichtervelde, ontvanger van Bastogne, voor de vele militaire  
 diensten die hij de dynastie had gedaan (HHSA: M I, K 1, August 1477). 

 Data 28/06/1425-18/09/1492 (te Souburg, begraven in de Dominikanenkerk te Brussel;  
 De Win, 'Adolphe', 131; Vale, 'A Burgundian funeral', 929 en Chevalier, 'Les  
 Clèves-Ravenstein', 421-5). Vale beschrijft Adolfs begrafenis waarbij opvalt dat  
 wel een aantal edelen aanwezig was (bijvoorbeeld zijn zoon en Filips van  

Bourgondië-Beveren) maar niet de volledige Orde van het Gulden Vlies, laat staan Filips 
de Schone zelf.   

 Antecedenten fs Adolf, hertog van Kleef, en Maria van Bourgondië (fa Jan zonder Vrees). Hij had  
 een broer Jan (zie Cools, 'Mannen met macht', 240), die eveneens Vliesridder was,  
 hertog van Kleef werd en Isabella van Bourgondië huwde, fa Jean, graaf van  
 Etampes (De Win, 'Adolphe', 131). Adolfs tante, Maria van Kleef, huwde Charles  
 d'Orléans, de vader van Louis XII; een andere tante, Catherine, huwde Adolf van  
 Gelder (De Smedt (ed.), 'Les chevaliers', 110). Een huwelijk tussen de zoon van Jan  
 I hertog van Kleef, Jan II, en Maria van Bourgondië is, ondanks het idee, nooit  
 doorgegaan (zie bijvoorbeeld, Molinet, 'Chroniques', I, 194). 

 Huwelijk x' Beatrix van Portugal (op 6/5/1453), fa Pierre de Coïmbra en nicht van Isabella  
 van Portugal, ze was de meter van hertogin Maria van Bourgondië en van de vroeg  
 gestorven Franse dauphin Joachim, fs Louis XI (ze stierf in 1462); x² Anna van  
 Bourgondië (op 21/6/1470), bastaarddochter van Filips de Goede en Jacqueline  
 van Steenberghe; ze was eerst Adriaan van Borssele, heer van Brugdam, gehuwd en  
 stierf in 1508 (zie Caron, 'Les voeux', 254 en ARA: OV, II, 50, 4/11/1481). Tanne  
 van Steenborch (x Klaas Fierins) was waarschijnlijk haar tante (RAB: BB, 64, 13r). 

 Nageslacht Loyse (uit het eerste huwelijk, begraven te Turnhout); Filips (uit het eerste  
 huwelijk) en Jan van Ravenstein (bastaardzoon van Margriete van Huerne). Filips  
 werd zijn enige en volle erfgenaam (Van Belle, 'Een fundatieplaat', 92). 

 Politieke carrière Vorst: gouverneur-generaal van de Nederlanden 21/8/75-19/8/77; raadsheer- 
kamerling 77-92; stadhouder en kapitein-generaal van Henegouwen v7/7/77-6/8/82 (zie 
Cools). 

 Taken-diensten Vorst: hij vervulde meerdere militaire taken in het leger van Karel de Stoute, zoals  
 in de veldslagen te Monthléry, Brusthem, Luik etc. (de Chestret, 'Histoire', 48). In  
 augustus 1475 stelde Karel de Stoute hem aan tot plaatsvervanger in zijn gewesten  
 tijdens zijn veldtochten (ibidem, 48). Hij was ontvanger van de heerlijkheid  
 Wijnendale en van de brieven van Loker (databank domeinbeheer). 

 Sociaal kapitaal Hij leefde sinds 1439 aan het hof van zijn nonkel en later schoonvader Filips de  
 Goede, waar hij onder andere Pierre de Beaujeu, vanaf april 1488 hertog van  
 Bourbon, leerde kennen (de la Marche, 'Mémoires', I, 258). Samen met Pierre de  
 Beaujeu, en Antoine de Bourgogne werd hij, onder de beschermende vleugels van  
 Isabella van Portugal, opgenomen in de Bourgondische hofhouding; Jean de  
 Rosimbois voedde hem, Antoon en Karel de Stoute samen op (Sommé, 'Isabelle', 68,  
 77 en 308). Isabella regelde voor hem ook een erg voordelig huwelijkscontract  
 (Ibidem, 84-7). In 1454 nam hij voor het eerst plaats in een regentschapsraad, over  
 Karel de Stoute, toen Filips de Goede naar Duitsland reisde (Sommé, 'Isabelle',  
 440). Op 17/11/1457 nam Filips de Goede hem voor het eerst in dienst; in 1468 en  
 in 1470 verhoogde Karel de Stoute zijn pensioen voor de vele diensten die hij de  
 dynastie al had gedaan (Gachard, 'Les archives', 293, 295, 297). In 1470 was Josse  
 de Lalaing zijn kastelein te Wijnendale en diens vader de eerste hofmeester van  
 Adolf ('Mémoires de Jean de Dadizeele', 40); in juni 1470 nam Jan van Dadizeele de  
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 functie van kastelein van zijn leermeester over ('Mémoires de Jean de Dadizeele', 5,  
 41 en 49). In 1476 was Pauwels Provin de persoonlijke secretaris van Anna van  
 Bourgondië (HHS, NU, 1476, VIII, 3 en 25). Samen met Lodewijk van Bourbon,  
 bisschop van Luik en graaf van Loon, als oom, was Adolf, als neef, één van de  
 'naeste maghen van onsen bloede' van Maria van Bourgondië in 1477 (SAB: PO,  
 1145). In januari 1480 hield Anna van Bourgondië Margaretha van York boven de  
 doopvont (Kooperberg, 'Margaretha', 4). Filips van Beveren verdedigde hem bij  
 zijn aanklacht voor het Gulden Vlies (Cools, 'Mannen met macht', 239). Op  
 6/6/1484 stelde Filips de Schone hem aan tot voogd over de kinderen van Guy de  
 Brumeu (Gachard, 'Les archives', 307). In juni 1486 vroeg hij aan de Gentse  
 schepenbank om op te schieten met de rechtszaak tegen Helaine Quyaerts, de vrouw 
  van een klerk die in de financiën van graaf Filips had gewerkt, 'ende ghij zult ons  
 sonderlinghe vrientscap doen die wij wederom jeghens u bekennen willen' (SAG:  
 94, 745). In 1486 bestond zijn hofhouding te Wijnendale uit zijn bastaardzoon  
 (gouverneur van Wijnendale), Willem van Hoivoet (schildknaap), Jacomine van de  
 Capelle (burggravin van Roeselare), Willem Craye (secretaris), Jacotijn Lapensee  
 (kamerknecht en barbier), Margriete de Walsche (dienstpersoneel), Geraard  
 Greindor (ontvanger - tevens schepen van het Brugse Vrije in 1481-82, 84, 86-87,  
 jan90-92) en vier boswachters die hem toen 1096 lb 12 s par kostten (RAB: FW,  
 249, 27r-28v). In 1486 bestond zijn hofhouding te Ravenstein uit Jean Ducroix  
 (rentmeester), Jean Oudart en Peter van Chaurengeur (hofmeesters en raad), Jan  
 Screvel (kamerknecht) en Geraardyn Geraards (klerk) (Hermans, 'Charters', I, 702-6:  
 ook veel kapelmeesters, pastoors, gasthuizen en 'arme luyden' van zijn heerlijkheid  
 ontvingen renten en giften). In zijn testament (1487) dankte hij Jean Oudart en  
 Pierre Chanu die hem zijn leven lang bijgestaan hebben; Willem de Craye was zijn  
 secretaris (Van Belle, 'Een fundatieplaat', 92). 

 Cultureel veld Devies: 'plus quonques mes [miens plus que jamais]' (De Win, 'Adolphe', 131). Hij  
 werd geridderd bij de slag van Overmeire op 24/3/1452 door bastaard Corneille  
 (Caron, 'Les voeux', 254). 
 Hij werd ridder van het Gulden Vlies in mei 1456 (De Win, 'Adolphe', 131).  
 'Chevalier au Cigne' op het banket 'Voeu du Faisan' in 1454 (Martens, 'Lodewijk  
 van Gruuthuse', 16); hij was kampioen van menig toernooi (De Win, 'Adolphe',  
 132). In 1485-6 schonk hij in totaal 34 lb 1 s 3 d 1 ob par renten aan kloosters en  
 kerkfabrieken op zijn heerlijkheid Wijnendale (RAB: FW, 249, 24r). Hij was de  
 weldoener van het dominicanenklooster in Brussel, waar hij ook zijn graftombe liet 
  bouwen (De Chestret, 'Histoire', 49). Zijn testament (van 10/4/1487) stichtte tal  
 van religieuze fundaties in zowat alle steden waar hij bezit had (Van Belle, 'Een  
 fundatieplaat', 86-94). 
 
 Leenbezit Het hertogdom Kleef, aan de grens van de Bourgondische Nederlanden aan de Maas 
  en sinds lang in handen van de familie van der Mark, wordt uitvoerig beschreven  
 door Chevalier, 'Les Clèves-Ravenstein', 188-189. Door de strategische ligging  
 van dit gebied, kwamen de hertogen van Kleef automatisch in het vaarwater van de  
 Bourgondische hertogen. In het begin van de vijftiende eeuw werd de familie  
 ingehuwd en beloond met grote dotaties (Harsgor, 'Recherches', III, 1696-8). De  
 hertogstitel kwam Jan (I-III) van Kleef toe. Zijn jongere broer Adolf ontving van het 
  testament van zijn vader de domeinen Ravestein, Herpen en Uden in 1450 (die maar 
  vanaf 1444 definitief tot de familie behoorden), samen met een rente van 600  
 gouden kronen op 's Hertogenbosch. De heerlijkheid en het kasteel van  
 Wijnendale, die Maria van Bourgondië in 1410 ontvangen had uit de handen van  
 haar vader Jan zonder Vrees, ontving Adolf in 1463, na de dood van zijn moeder  
 (Chevalier, 'Les Clèves-Ravenstein', 190-194; De Chestret, 'Histoire', 47 en  
 Harsgor, 'Recherches', III, 1698). Er bleef een rekenboek van de heerlijkheid  
 Wijnendale van september 1485 tot oktober 1486 bewaard. In 1486 bracht ze 4999  
 lb 7 s 7 d par op (RAB: Fonds Wijnendale, nr. 249, 22v). In 1486 bracht zijn  
 heerlijkheid Ravenstein 3928 gouden rijnsgulden en 5 stuivers op (Hermans,  
 'Charters', I, 702). Isabella van Portugal gaf Beatrice de Coïmbra een huwelijksgift  
 van 25000 gouden ecu en Adolf zelf ontving de heerlijkheid Dreischor in Zeeland  
 (De Chestret, 'Histoire', 47; Gachard, 'Les archives', 294; Sommé, 'Isabelle', 85 en  
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 Hermans, 'Chartes', I, 666-78) behalve het vruchtgebruik dat pas na de dood van  
 Catherina van Kleef in 1459 in diens handen overging (Caron, 'Les voeux', 254). In  
 oktober 1477 werd hem de heerlijkheid Havre in sekwestratie gegeven omdat  
 Charles de Chalon en Jehan de Ligne het bezit hierover betwistten (De Smidt &  
 Strubbe, 'Chronologische lijsten', 137-8). Anna van Bourgondië had uit de erfenis  
 van Adriaan van Borssele de heerlijkheid Duiveland geërfd, na de dood van de  
 zoon van bastaard Jan van Borssele (HHS, NU, 1476, VIII, 3 en 25). Hendrik van  
 Borssele (fs Wolfart V) en Beatrix van Borselen (beiden erfgenamen van Adriaan van 
  Borsele, heer van Brugdam) voerden een proces tegen Anna van Bourgogne in  
 1468-71 over Adriaans erfenis (De Smidt & Strubbe, 'Chronologische lijsten', 405). 

 Bezit Hij bezat een hôtel in Brussel, Le Quesnoy en te Gent en Brugge (De Win,  
 'Adolphe', 131) - in Brugge betrof het het hof van Leffinghe, later Ravestein, in de  
 Molenmeers dat via Anna in zijn bezit kwam (Van den Abeele, 'Het hof van  
 Ravestein', 49 en RAB: BB, 64, 14r: ze erfde het van Tanne van Steenborg).  
 Eigenlijk was dit een leen dat Jacqueline van Steenberghe, moeder van Anna, van  
 Filips de Goede had ontvangen. Toen Jacqueline stierf in 1480/1 erfde haar dochter  
 het leen 'Leffinghe' (ARA: Rk. 13795, 1r). Volgens Van Dale bezat Anna van  
 Bourgondië landerijen en ook een 'hof van Ravestein' naast de kerk van  
 Aardenburg (Van Dale, 'Het hof', 367). Anna had een slaapkamer in het paleis van  
 de Coudenberg te Brussel (Van Belle, 'Een fundatieplaat', 93). Uit het  
 huwelijkscontract van 1453 met Beatrix de Coïmbra ontving hij tot zijn dood 1000 
  lb van 40 gr rente op Kassel (Sommé, 'Isabelle', 84). Sinds de dood van zijn moeder  
 in 1463 ontving Adolf jaarlijks op 1 januari een erfrente van 2000 kronen van 48  
 gr uit de 'recette générale de Flandres', en dit op het land en de heerlijkheid van  
 Wijnendale; een rente die hertog Filips de Goede aan zijn bastaarddochter had  
 geschonken, op voorwaarde dat de hertogen de heerlijkheid op elk moment konden  
 terugkopen. De rente werd ook in de periode 1477-79 en in 1487 uitbetaald (voor  
 die periodes bleef de boekhouding van de 'recette' althans bewaard: ADN: B 4120- 
 3, resp. 47r, 45r, 39r, 102r). Sinds 1454 ontving hij een pensioen van de  
 Bourgondische hertog, dat meermaals verhoogd werd (zie Gachard, 'Les archives',  
 293-7 en Greve & Lebailly, 'Comptes', 36). In 1474 won hij een proces van de  
 erfgenamen van Ewoud de le Goude over het beheer van de inkomsten van de  
 heerlijkheid Ravenstein (De Smidt & Strubbe, 'Chronologische lijsten', 75). Als  
 luitenant en gouverneur-generaal van Vlaanderen ontving hij in 1477 een jaargeld  
 van 6000 franken (Gachard, 'Les archives', 300), dat, samen met zijn jaarlijks  
 pensioen, al tot een jaarwedde van 12000 frank van 32 gr uitgroeide (ADN: B  
 2115, 38r). Op 7/10/1477 bepaalden Maximiliaan en Maria dat dat bedrag voortaan  
 'slechts' 8000 frank van 32 gr zou bedragen (Gachard, 'Les archives', 302-3; zie ook 
  ADN: B 2115, 38r-v/2124, 68v/2127, 73r: het bedrag werd t.e.m. 1482 uitbetaald). 
  Anna van Bourgondië kreeg vanaf 7/10/1477 een jaargeld van 2000 lb van 32 gr  
 uit overweging 'de la prochainte et affinité de sang et linage qu'ilz (Maximiliaan,  
 Maria en Anna) luy attiennens' en voor de vele diensten die ze dagelijks voor  
 Maria verrichtte (ADN: B 2121, 87v/B 2118, 93r/2124, 78v/2127, 73r). Op  
 6/9/1479 droeg ze 840 lb van 40 gr over aan Maximiliaan 'pour lui aucunement  
 aidier a subvenir a ses affiares et aultrement' (ADN: B 2118, 60r en B 2120, nr.  
 68514). Zes dagen erna ontving Adolf van Maximiliaan 400 lb van 40 gr voor de  
 vele nobele diensten die hij gedaan had (ADN: B 2118, 302r). In 1482 ontving hij  
 van de stad Gent een habijt (SAG: 400, 28, 64v); ook in 1483 ontving hij een  
 habijt, samen met een vatje wijn, toen hij de papegaai afgeschoten had op het feest  
 van de gilde van Sint-Joris (SAG: 400, 28, 259v). Op 17/2/1484 ontving hij 1000  
 lb par van het Brugse Vrije als voorschot voor eventuele toelagen die de Drie  
 Leden hem 'boven zijn pensioen ordinaire', 'bij maniere van gratuiteyt' zouden  
 toekennen (RAB: BVR, 221, 123r). Dat pensioen bedroeg 6000 lb van 40 gr, aldus  
 een bepaling van Filips van Oostenrijk van 10/7/1483, op vraag van de Drie Leden 
  van Vlaanderen (Gachard, 'Les archives', 307). In 1483 had hij 200 lb gr geleend  
 op de ontvanger van de Vlaamse beden (SAG: 20, 2, 42r). In 1483 had hij samen met 
  zijn zoon een rente van 31 lb 13 s 4 gr losrente gekocht op de stad Roeselare (Van  
 Dale, 'Adolf', 370). In 1483-4 ontving hij 15 lb par van het Brugse Vrije omdat hij  
 in hun voordeel wou tussenkomen in enkele rechtszaken (RAB: BVR, 221, 130r).  
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 In februari 1485 kreeg hij van graaf Filips een mantel ter waarde van 6 lb van 40 gr  
 'te hulpen tsijnen huwelijcke waers' (ADN: B 2131, nr. 69393). In juli 1485  
 ontving hij van Maximiliaan 6400 lb van 40 gr als loon voor het jaar 1482 (ADN:  
 B 2132, nr. 69351). In oktober 1485 schonk hij zijn bastaardzoon Jan een rente van 
  300 lb op de heerlijkheid Wijnendale (Opsommer, 'Omme dat leengoet', 323). In  
 februari 1487 procedeerde hij tegen Adriaan Corneliszoon die de dijk van  
 Sommelsdijk in gevaar had gebracht (De Smidt & Strubbe, 'Chronologische lijsten', 
  428). Op 1/1/1489 kende de Vlaamse regentschapsraad hem een jaarlijks pensioen  
 van 2000 ecu van 48 gr toe; maar door de faliekante afloop van de oorlog werd ze  
 op het eind van dat jaar niet uitbetaald (ADN: B 17755, 'Clèves'). In november  
 1492 had Anna van Bourgondië het 'regement' van de heerlijkheid die Isabel van  
 Bourgogne, vrouwe van Praat, en haar zoon toebehoorde (SAB: PR92, 37r). 
 
Rol in de opstand Op 21/8/1475 benoemde Karel de Stout hem tot luitenant-generaal van de  
 Nederlanden (Gachard, 'Les archives', 300), maar volgens Paravicini oefende hij  
 maar 'de jure' het beleid in die jaren uit, Hugonet en Humbrecourt eerder 'de facto'  
 (Paravicini, 'Guy de Brumeu', 479). Kort na de dood van Karel bevond hij zich als  
 'principal capitaine' te Arras. Toen Louis XI deze stad aanviel, reisde Adolf naar  
 Gent en gaf hij het kapiteinschap door aan Philippe de Crèvecoeur (Molinet,  
 'Chroniques', I, 185). Van dan af maakte hij samen met zijn broer deel uit van de  
 hofraad van Maria (zie bv SAB: PO, 1147). Op 28/1/1477 benoemde Maria hem tot  
 luitenant-generaal van de Nederlanden (Gachard, 'Les archives', 300), hetgeen ze  
 bevestigde op 1/3/1477 (ADN: B 2115, 38r). Op 4/3 stuurde hij een brief naar  
 Mechelen met het verbod aangeslagen goederen van Guy de Brumeu te verkopen  
 (Paravicini, 'Guy de Brumeu', 456). Voortaan zette hij de krijtlijnen van het  
 Bourgondische beleid uit: hij regelde de douairie van Margaretha van York (ADN: 
  B 430, 16293), hij sloot het Brugse Vrije uit de Leden, begeleidde de Brabantse  
 inkomst, vaardigde de Vlaamse, Hollands-Zeelandse, het Naamse en het algemene  
 privileges uit. Hij woonde daarbij meerdere statenvergaderingen bij (ook buiten  
 Vlaanderen). Op 16/5/1477 werd hij 'stedehouder generael ende gouverneur van  
 allen onzen landen' genoemd (RAG: RV, 175, 67). Hij begeleidde de Duitse  
 delegatie van Maximiliaan in de Nederlanden in juli-augustus 1477 (SAG: 400, 25, 
  151r en ADN: B 2118, 237v). Op stedelijk niveau bezwoer hij, onder andere,  
 samen met Lodewijk van Gruuthuze de woedende gemeente te Brugge in april 1477 
  (Despars, 'Cronycke', IV, 131). Op 7/7/1477 benoemde Maria hem tot luitenant- 
 generaal en gouverneur van Henegouwen (Gachard, 'Les archives', 301). Volgens  
 Despars zou Adolf van Kleef Adriaan Vilain ertoe aangezet hebben Guillaume  
 Hugonet gevangen te zetten (samen met Ferry de Clugny) omdat deze steeds maar  
 Maria trachtte te overtuigen van een ‘capitulatie’ aan Frankrijk (Despars,  
 'Cronycke', IV, 124). Gelijkaardige geruchten van naijver aan het hof vindt men bij  
 Wielant: hij wijst op tal van interne afrekeningen in het milieu van de hertog(in):  
 de Gentenaars 'se misrent en armes sur le marchié, à bannières desployées, à  
 l’instigation d’aulcuns de la court comme l’on disoit, et feisrent trenchier la teste  
 messire Guillaume Hugonet, chanceillier, à messire Guy, seigneur de Umbercourt'  
 (Wielant, 'Receuil',  327). Het zou een coalitie betreffen van de bisschop van Luik,  
 Louis de Bourbon, heer Willem van der Marke, de zoon van de in 1475 vermoorde  
 graaf van Saint-Pol, Pieter van Luxemburg, en Adolf van Kleef. Hij sloeg  
 Maximiliaan tot ridder van het Gulden Vlies in 1478 (de Reiffenberg, 'Histoire', 91  
 en Martens, 'Lodewijk van Gruuthuse', 30). Op hetzelfde kapittel werd hij door de  
 andere ridders vermaand omwille van zijn 'lubricité' (Sterchi, 'Uber den Umgang',  
 427). Op 28/7/1478 was hij samen met Pieter van Luxemburg dooppeter van Filips  
 de Schone (Molinet, 'Chroniques', I, 275). In oktober 1479 bepaalde Maximiliaan  
 dat de heerlijkheden van Adolf van Kleef neutraal zouden blijven in zijn oorlogen  
 In augustus (Gachard, 'Les archives', 304). Op 10/1/1480 was Anna van  
 Bourgondië doopmeter van Margaretha van Oostenrijk (Molinet, 'Chroniques', I,  
 320). In 1480 weigerde hij, na het bestand met Frankrijk, zijn functie van luitenant- 
 generaal te delen met Philippe de Croÿ wat betreft Henegouwen (de daar aanwezige  
 troepen zouden immers onder bevel worden geplaatst van Philippe de Croÿ): 'ce  
 seroit a la diminucion totale de son dit etat de lieutenant' (ADN: B 2121, 350v).  
 Hij sloeg de jonge Filips de Schone in mei 1481 tot ridder van het Gulden Vlies  
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 (de Reiffenberg, 'Histoire', 113 en Despars, 'Cronycke', IV, 206). In november 1481  
 kon hij een voordelig huwelijkscontract tussen zijn zoon Filips en Anna van  
 Borselen bekomen, hetgeen een einde maakte aan de jarenlange processen tussen  
 zijn vrouw en de erfgenamen van Adriaan; het huwelijk is er echter nooit gekomen  
 (ARA: OV, II, 50, 4/11/1481; over die processen, die startten in 1468, zie ARA:  
 GR, EA, 2678 en AG, B, 155). Na de dood van Maria in 1482 werd hij voogd van  
 Filips de Schone en kort erna verloor hij dan toch zijn functie van Henegouws  
 kapitein aan Philippe de Croÿ (Paviot, 'Philippe', 10-11), die op 6/8/1482 tot  
 gouverneur van Henegouwen aangesteld werd omdat Adolf zich nu met de voogdij  
 over Filips de Schone zou kunnen bezighouden; enkele weken later overleed  
 Philippe de Croÿ (Gachard, 'Notice', 198). In november 1482 contacteerde hij  
 (samen met zijn zoon) Louis XI om Lancelot van Berlaimont vrij te krijgen, wiens  
 bastaardbroer een page van Adolf was, en met succes ('Lettres de Louis XI', X, 19- 
 20 en 469-70; zie ook BNF: MF, 20428, 69-71 en 20483, 20-22). In januari 1483  
 vergezelde hij Filips de Schone bij diens blijde inkomst in Gent (Despars,  
 'Cronycke', IV, 230 en Cools, 'Mannen met macht', 120). In april 1483 liet de Franse  
 koning weten dat hij liever had dat Adolf en Anna Margaretha van Oostenrijk  
 zouden uitleveren te Hesdin dan te Arras (ADN: B 360, 17759), hetgeen Adolf op  
 16/5/1483 als officieuze regent dan ook deed (ADN: B 360, 17775 en Molinet,  
 'Chroniques', I, 416). Hij was lid van de regentschapsraad van 5/6/1483 tot  
 13/6/1485 (aanstellingsbrief door Maximiliaan in RAG: OV, 832 en Gachard, 'Les  
 archives', 306). Deze regentschapsraad beheerde de goederen van graaf Filips,  
 'soubz le regime de monseigneur Adolph de Clèves' (aldus Molinet, 'Chroniques', I, 
  455). In juli 1483 werd hij zelfs 'd'eerste ende d'overste van onsen voorschrevene  
 Grooten Rade' genoemd (Lameere, 'Documents inedits', 157). In mei 1483 voerde  
 hij de praktische kant uit van de reis van Margaretha van Oostenrijk naar Parijs  
 (ADN: B 2131, nr. 69181 en 69246). In mei 1484 leidde hij Vlaamse troepen in hun 
  strijd tegen Maximiliaan (SAG: 20, 3, 15v). Op 14/6/1484 nam hij deel aan de  
 buitengewone vergadering van het Gulden Vlies te Dendermonde om een vergelijk  
 in het politieke geschil te vinden (ADN: B 1286, 17777 en de Reiffenberg,  
 'Histoire', 138), maar, ondanks beloftes aan Maximiliaan en i.t.t. de bewering van  
 Pirenne en Cools, bleef hij de Vlaamse zaak trouw (Cools, 'Mannen met macht',  
 123): de Vlamingen wilden hem nog steeds aan het hoofd van de regentschapsraad  
 (ADN: B 1286, 17779). In februari 1485 probeerde Maximiliaan hem met geld naar  
 zijn hofhouding te lokken: de vorst trof verschillende maatregelen om Adolfs en  
 Anna's pensioen  (van in totaal 1600 lb gr) zo snel mogelijk uit te keren (Gachard,  
 'Les archives', 308). Maar dit bleef zonder resultaat: in april 1485 riep Adolf in de  
 raad van Filips de leenmannen van de graaf op om troepen te sturen naar Jacob van  
 Romont (RAG: FG, 131, map 'correspondance'). Op 8/6/1485 duidde hij, na een  
 wapening van de Gentse ambachten, 'als de naeste van onsen bloede' in opdracht  
 van Filips de Schone, en samen met de drie Gentse leden, vier personen aan die zich  
 dienden in te laten met de Gentse wetsvernieuwing (SAG: 94, 735 en 736). Op  
 7/7/1485 verwelkomde hij Maximiliaan bij zijn blijde intrede te Gent en leverde  
 hij hem prins Filips over (Molinet, 'Chroniques', I, 462). Op 2/8/1485 werd hij,  
 naast Maximiliaan en Filips en dier dienaars, uitgesloten van de wijnassizen die de  
 stad Gent instelde (SAB: PO, 1206). In september 1485 dineerde hij te Brugge  
 (SAB: SR85, 159v). Volgens een kroniekschrijver begaf hij zich daarna naar  
 Dendermonde en Henegouwen, van waaruit hij werd 'ghevoert inne de stede van  
 Mechelen' (KB: Ms 1132, 11). In mei 1486 was hij aanwezig op het kapittel van het 
  Gulden Vlies te Brussel (de Reiffenberg, 'Histoire', 165). In juni 1486 vergezelde  
 hij Maximiliaan bij diens intrede te Mechelen (Molinet, 'Chroniques', I, 525). Op  
 26/12/1486 stond hij samen met zijn zoon, als eerste in de rij, samen met andere  
 raadsheren van Maximiliaan garant voor een lening van 10000 ecus van 48 gr die  
 Pieter Lanchals op de stad Brugge nam (RAG: FPR, 216). Op 12/1/1487 gaf  
 Maximiliaan hem de gearantie dat zijn pensioen van 8000 frank van 32 gr zou  
 uitbetaald worden (Gachard, 'Les archives', 309). Op 10/4/1487 stelde hij zijn  
 testament op in de Coudenberg te Brussel (Van Belle, 'Een fundatieplaat', 93). Hij  
 trad op als onderhandelaar op de statenvergadering van maart 1488 (Despars,  
 'Cronycke', IV, 397), maar zelf verbleef hij te Mechelen tot medio maart (Molinet,  
 'Chroniques', I, 633). Rond 20/3/1488 kwam hij samen met Lodewijk van  
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 Gruuthuze in Brugge aan om met Maximiliaan te onderhandelen (Diegerick,  
 'Correspondance', 91: checken). Op 26/3 vertoefde hij echter te Brussel om er over  
 de akte van eendrachtigheid te onderhandelen (Molinet, 'Chroniques', I, 634). Op  
 4/4/1488 werd hij door de Gentse rebellen gecontacteerd en kort erna begaf hij zich 
  naar Brugge (SAG: 20, 7, 31v en 40v en Molinet, 'Chroniques', II, 8). Daar  
 overlegde hij op 28/4 met het Brugse Vrije omdat de schepenen hem vroegen of hij  
 zijn zoon te Sluis zou kunnen vragen het Vrije niet aan te vallen (RAB: BVR, 226,  
 14r). Op 16/5/1488 legde hij de eed af op de vrede van Brugge (zie Molinet,  
 'Chroniques', II, 8-10 en Haemers, 'Philippe de Clèves'). Daarna verdween hij op de  
 achtergrond, maar aangezien de regentschapsraad hem een jaarlijks pensioen  
 toekende, kunnen we hem dus als een medestander van de raad bestempelen. Op  
 6/6/1490 schreef hij vanuit Souburg dat hij zijn pensioen van 1489 op de recette  
 générale de Flandre nog niet ontvangen had; de rekenkamer verwees hem door naar  
 Jan van der Scaghe (ADN: B 17755, 'Clèves'). Deze kon echter niet betalen omdat  
 de rekenkamer hem niet meer toeliet deze 'recette' te beheren (ADN: B 17755, 'Le  
 Scaghe'). Kort erna spande hij een proces voor de Grote Raad aan tegen Roeland Le  
 Fevre om zijn pensioen te recupereren (ADN: B 17757, 'Clèves'). In juli 1490 werd  
 hij door het Gulden Vlies beschuldigd van rebellie en majesteitsschennis (de  
 Reiffenberg, 'Histoire', 180-6). Hij bemiddelde tussen zijn zoon en Engelbert van  
 Nassau in augustus 1490 (Despars, 'Cronycke', IV, 474), tussen Brugge en de  
 vorstelijke vertegenwoordigers in mei 1490 (SAB: SR89, 138v) en tussen zoon en  
 Albrecht van Saksen in mei 1491 (Molinet, 'Chroniques', II, 262). In mei 1491 werd 
  hij zwaar aangepakt door het Gulden Vlies, maar zijn procureur (Jean Vuroy), en  
 later Filips van Bourgondië-Beveren, verdedigden zijn zaak fel (Sterchi, 'Uber den  
 Umgang', 531). Zijn dood zou een veroordeling (die de orde steeds vooruit  
 geschoven had) verhinderen, maar op het kapittel in 1500 zou hij nog wel een  
 blaam krijgen (de Reiffenberg, 'Histoire', 192, 205, 233, 236 en 251-5: zijn vrouw  
 en Jacob II van Luxemburg probeerden die blaam, met succes, ongedaan te maken,  
 zie Sterchi, 'Uber den Umgang', 534-47). Hij werd op 27/6/1492 te Gent gevangen  
 gezet (De Doppere, 'Chronique', 33). In september 1492 lag hij nog steeds  
 gevangen in het Gentse Chastelet (SAG: 400, 31, 78r), maar hij stierf kort erna in  
 Zeeland (De Doppere, 'Chronique', 34). Op 21/9 werd zijn dood gemeld aan  
 Maximiliaan en kreeg Cornelius van Bergen het bevel het kasteel van Ravestein te  
 bezetten (ADN: B 2144, 125r). Een week later lieten de Vlamingen weten dat ze de  
 bezetting van Sluis willen opgeven (126r). Op 1/10 beval Maximiliaan aan de Raad 
  van Vlaanderen om alle gronden van Adolf van Kleef te confisqueren (127v). Dit  
 heeft tot de overgave van zijn zoon op 12/10/1492 geleid. 

 Extra Een mooi voorbeeld van Adolfs band met de Bourgondische dynastie wordt  
 gegeven door Vale (Vale, 'A Burgundian Funeral', 928). Adolf begeleidde  
 persoonlijk het stoffelijke overschot van Filips de Goede en Isabella van Portugal  
 in 1473 van Brugge naar Dijon, waarover de la Marche schreef: 'La charge avoit du  
 corps au defunct ducq haultain / le noble prince Adolphe, seigneur de Ravestain'.  
 Adolf had een proces tegen Zierikzee ingespannen in 1460 (Dumolyn, 'Het hogere  
 personeel', 920). In april 1481 besloot de Grote Raad dat de magistraat van  
 Zierikzee die Adolf had samengesteld voorlopig gehandhaafd bleef, ondanks  
 protest van de oude magistraat die zich beriep op privileges die stelden dat de  
 hertog in eigen persoon de magistraat diende te vernieuwen (De Smidt & Strubbe,  
 'Chronologische lijsten', 187). Anna van Bourgondië werd in december 1490  
 samen met twee onderdanen van Duiveland veroordeeld tot een boete van 60 lb par, 
  'comme mal appellans', in een aanklacht tegen Joost de Baenst, maar Maximiliaan  
 schold haar dit kwijt (ARA: Rk. 21447, 3r/6r). In 1486-7 procedeerde Adolf tegen  
 het Brugse Vrije omdat hij niet wilde dat zijn heerlijkheid Wijnendale mee betaalde 
  in de pointinghe van januari 1486 (RAB: BVR, 224, 138v); op - niet toevallig -  
 12/9/1492 besliste Maximiliaan dat beide partijen hun geschil voor de Grote Raad  
 moeten oplossen; de te betalen som was dan al tot 1405 lb 15 s 10 d par opgelopen  
 (RAB: BVO, 518). 
 Bronnen Cools, 'Mannen met macht', 238-240; Blockmans, 'Kleve'; 'De Win, 'Adolphe', in:  
 de Smedt, 'Les chevaliers', 131-134. Stamboom van de Kleefs bij Chevalier, 'Les  
 Clèves-Ravenstein', 303. 
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 Naam Kleef, Filips van (en van der Mark) 

 Titel Ridder (v1483) 
 Heer van Edingen (v1485) 
 Heer van Breskenszand (v1487) 
 Heer van Ravenstein (v1492) 
 Heer van Wijnendale (v1492) 

 Data 1456-28/01/1528 (hij overleed te Wijnendale en werd begraven te Brussel in de  
 Dominicanenkerk; Harsgor, 'Recherches, III, 1736). 

 Antecedenten fs Adolf en Beatrix van Portugal-van Coimbra (zie Adolfs fiche). 

 Huwelijk x Françoise van Luxemburg, in 1487 (ca. 1470-1523, zie De Fouw, 'Filips', 88), zij  
 was de dochter van Pierre (graaf van Saint-Pol, zoon van de door Louis XI  
 onthoofde Lodewijk van Saint-Pol) en Margaretha van Savoye (fs Lodewijk en dus 
  zus van Jacob van Savoye - hij was dus diens schoonbroer en neef, zie ook Fris,  
 'Romont', 933). Haar zus, Françoise, was de graaf van Vendôme, François de  
 Bourbon, gehuwd na de slag bij Béthune in 1487 (Paviot, 'Philippe', 13-4). Een  
 zus van François, Charlotte, huwde op 22/2/1490 Engelbert van Kleef, een neef van 
  Filips (Harsgor, 'Recherches', III, 1735 en ADN: B 432, 17791). Met zijn huwelijk  
 begroef Filips zich diep in de Franse netwerken (een opsomming bij Harsgor,  
 'Recherches', III, 1719). 
 
 Nageslacht Uit zijn huwelijk kwamen geen kinderen voort; er zijn wel vier bastaardkinderen  
 bekend, die alle na 1500 geboren werden (een opsomming bij Harsgor,  
 'Recherches', III, 1746-7). 

 Politieke carrière vorst: luitenant-generaal van Maria's landen v11/4/77 (Gachard, 'Les archives',  
 301) en van Maximiliaans landen 4/6/83-85 (Gachard, 'Analectes', 12, 285);  
 admiraal-generaal van de Nederlanden 19/1/85-90 (Degryse, 'De admiraals', 223);  
 kamerheer van Maximiliaan 86-87 en kapitein van Sluis 85-92 (Degryse, 'De  
 admiraals', 191); kapitein van Brabant 85 (ADN: B 2132, nr. 69325); stadhouder-  
 en kapitein-generaal van Vlaanderen juni 88-november 89 (SAB: CSK87, 142r en  
 ARA: Rk. 38712, 101v/38713, 94r etc.); kamerheer en raadgever van Charles VIII  
 v5/5/91 (BNF: PO, 787, 14); gouverneur en luitenant-generaal van Vlaanderen  
 v19/10/91 (SAG: 93, 7, 96v en Gachard, 'Les archives', 310); kamerheer van Filips  
 de Schone v28/6/95 (Cauchies, 'De la "régenterie"). 

 Taken-diensten Vorst: Filips van Kleef vervulde ontelbare taken en diensten voor de vorst; hierna  
 volgen de voornaamste militaire functies die hij vervulde in het leger van  
 Maximiliaan. Op 11/4/1477 werd hij luitenant-generaal van de Nederlanden aan de  
 zijde van zijn vader (in juli 1477 verdedigde hij bijvoorbeeld Valenciennes; zie  
 Molinet, 'Chroniques', I, 218). Op 1/10/1477 werd hij kapitein van Lille-Douai- 
 Orchies (Paviot, 'Philippe', 11). In 1477-1482 verving hij zijn vader meermaals als  
 stadhouder van Henegouwen, tot Philippe de Croÿ, graaf van Porcien deze functie  
 overnam - deze overleed echter kort nadien (zie diens fiche). Op 4/6/1483 werd  
 Filips luitenant-generaal van Brabant, Henegouwen en Namen (Paviot, 'Philippe',  
 12). In 1483 versloeg Filips Guillaume de la Mark te Luik, hij kreeg er de voogdij  
 over het kasteel van Hoei (de Chestret, 'Histoire', 200). In 1484 werd hij luitenant- 
 generaal van Luik (Paviot, 'Philippe', 13 en Gachet, 'Notice', 86). In januari 1485  
 werd hij kapitein van Oudenaarde, admiraal en kort erna kapitein van Sluis (dat hij  
 veroverd had) (Paviot, 'Philippe', 13). In 1486 was hij samen met Englebert van  
 Nassau en Charles de Croÿ één van de voornaamste militaire kapiteins van  
 Maximiliaan (Molinet, 'Chroniques', I, 543). In 1486 was hij kapitein van Douai en  
 Bouchain (Sicking, 'Zeemacht', 44). In 1487 leidde hij de Franse oorlog van  
 Maximiliaan (Molinet, 'Chroniques', I, 565). Op 25/11/1487 benoemde Maximiliaan 
  hem tot kapitein van Gemappe (De Chestret, 'Histoire', 51). 

 Sociaal kapitaal In het testament van Isabella van Portugal (1471) werd hij reeds begunstigd met  
 een jaarlijks pensioen van 300 lb van 40 gr (Sommé, 'Le testament', 42), hij had een  
 kamer op haar kasteel in La Motte-au-Bois en hij werd er opgevoed; hij begeleidde  
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 haar stoffelijke overschotten op haar begrafenis in 1471 (Sommé, 'Isabelle', 87). Op  
 18/9/1470 kreeg hij zijn eerste pensioen (1000 jaarlijkse franken) van hertog Karel 
  de Stoute (Gachard, 'Les archives', 297). De Bourgondische dynastie sprak hem  
 aan als 'cousin'. Karel van Lalaing was één van Filips' beste vrienden. Ook met  
 Jacques Galliot, heer van Chanteraine en zijn leermeester, kon hij goed overweg  
 (Degryse, 'De admiraals', 175). Filips de Goede hield hem boven de doopvont,  
 wiens naam hij overigens kreeg (Harsgor, 'Recherches', III, 1701). Op 6/6/1484  
 vertrouwde Maximiliaan hem met het voogdschap over de kinderen van Guy de  
 Brumeu (Paravicini, 'Guy', 512). Hij behoorde samen met de Jean de Lannoys,  
 Jacques de Luxembourg en Charles de Croÿ en andere Henegouwse edelen tot de  
 vrienden en magen van Baudouin de Lannoy toen die zich medio 1486 voor het hof  
 diende te verantwoorden over zijn politieke keuze in de oorlog tegen Frankrijk  
 (Molinet, 'Chroniques', I, 541). In juli 1486 stelde Filips Jehan de la Devere aan als  
 zijn procureur in de stad Brugge (SAB: PR85, 130v). In 1487 was Baudouin  
 d'Oignies, fs Filips (gehuwd met de dochter van Guy Guilbaut) zijn hofmeester  

(Buylaert, 'Crisis', I, 66). In de staat van goed van Pieter Lanchals uit 1488 vinden we 'een 
cleen grau perdekin daer gaf de voorseide bezitteghe uut vriensceepe mer Philips van 
Ravestain tsijnder neerensterger begaerte' (RAG: FPR, 217). In juni 1488 was Johannes 
van Moorslede zijn penningmeester, deze leende op 9/6 en op 18/6 telkens 50 lb gr van de 
stad Gent, die hem ook voorzag van een contingent ruiters ter waarde van 37 lb 13 s 4 d gr 
(SAG: 20, 7, 2r en 20, 6, 126r-v). Willem Zoete reisde met hem mee te Brabant (SAG: 20, 
7, 100r). In het contract met de Drie Leden van 1488 werd bepaald dat Antonis de 
Fontaine, schildknaap (sinds november 1477, zie Gachard, 'Analectes', 5, 121), stedehouder 
en 'meester van den heerberghe' van Filips jaarlijks 240 lb gr uit de Ieperse stadskas 
ontving (ARA: Rk. 38712, 101r); deze schildknaap was sinds midden jaren 1480 
kasteelheer van Ath (ADN: B 33, 127r en B 17751, 'Fontaines') en was nog gevangen te 
Béthune in 1487 (Molinet, 'Chroniques', I, 576). Kort daana beloofden ze hem alle 
goederen van Guy de Baenst; die Anthoine in mei 1490 terug diende af te staan (RAB: 
BVO, 507). Pieter Flory was Filips' provoost in 1489 (ARA: Rk. 38713, 96r). Philippot de 
Mons en Jan, bastaard van Sint-Pol, waren militaire kapiteins onder zijn bevel in januari 
1489 (SAG: 20, 6, 103v). Tijdens het beleg van Sluis had Filips Jan van Moorslede als 
ontvanger van de stad aangesteld, daarna was hij zijn persoonlijke klerk (ADN: B 17764, 
'Morslede'). Anthoine de Fontaines en Jan de Beere zwoeren in Filips' plaats trouw aan de 
vrede van Tours in december 1492 (RAG: RV, 7513, 189v). In mei 1492 ontving hij een 
hert van de opperjager van Vlaanderen bij diens huwelijk (De Doppere, 'Chronique', 29). 

 
Cultureel veld Devies: 'A jamais'; van zijn vrouw: 'Vous seul'. Een afbeelding van zijn  
 wapenschild onder meer bij Chevalier ('Les Clèves-Ravenstein', 430). Hij had een  
 groot cultureel bezit (zie de Fouw, 'Filips', passim; Denhaene, 'Les collections';  
 Ostkamp, 'Symbolen' en Fourny & Buyle, 'Le pochon'). Hij schonk een in 1527 een  
 glasraam met eigen afbeelding aan de Sint-Maartenskerk te Luik (Chevalier, 'Les  
 Clèves-Ravenstein', 428). Tussen 1508-15 schreef hij zijn 'Instructions sur toutes  
 manieres de guerroyer' (Paviot, 'Philippe' Oudendijk, 'Een Bourgondisch ridder' en 
  Schmidtchen, 'Kriegswesen', 270-92). 

 Leenbezit In de Vrede van Atrecht bepaalde Louis XI dat Françoise van 
Luxemburg samen met haar oudere zus Maria over de erfenis van haar vader Pierre (en 
haar grootvader Louis) mocht beschikken (Dumont, 'Corps diplomatique', III (2), 104). In 
juli 1487, nog voor haar huwelijk, bevestigde Charles VIII de bepaling uit het verdrag van 
Atrecht waarin de twee erfdochters van Lodewijk van Luxemburg over diens goederen 
mochten beschikken ('Ordonnances', XX, 9-14); de koning herhaalde deze 'don' op 
18/11/1487 (ibidem, 26-8). Op 10/2/1489 bevestigde het Parlement van Parijs dat de twee 
dochters van Louis van Luxembourg over diens erfenis mochten beschikken (Godefroy, 
'Histoire', 559-64). Filips ontving de domeinen Ravestein en Wijnendale bij de dood van 
zijn vader in 1492 (Chevalier, 'Les Clèves-Ravenstein', 191,194) - een deel ervan is 
bijvoorbeeld in de staat van goed van Roeland van Moerkerke beschreven (SAB: WRSN, 
6, 227v). Op 24/5/1485 beloofde Maximiliaan de stad en het land van Edingen aan Filips 
omdat de heer ervan, Jacob van Savoye, de kant van de rebellen had gekozen (Fris, 
'Romont', 934, naar Gachard, 'Les archives', 308). Volgens Cools, 'Mannen met macht', 261 
erfde Filips' vrouw deze heerlijkheid van haar vader; Filips ontving het dus bij het 
huwelijk, aldus ook Chevalier (Chevalier, 'Les Clèves-Ravenstein', 194-195). Anderen 
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opperen dat Edingen uiteindelijk deel uitmaakte van de bruidschat die Jacob van Romont, 
onder dwang van Maximiliaan, Françoise meegaf toen er in februari 1486 over het 
huwelijk van Filips van Kleef onderhandeld werd; hij ontving eveneens vanaf dan een 
jaarlijks rente van 12000 lb (par?) op de erfenis van Lodewijk van Luxemburg (De But, 
'Chronique', 652 en Matthieu, 'Histoire', I, 122). In maart 1487 schonk Maximiliaan hem 
een octrooi om de schorre Breskenszand te bedijken en in te richten, dat onder de Burg van 
Brugge zal ressorteren. Hij bezat er alle rechten en diende jaarljks 160 lb par rente te 
betalen aan de algemeen ontvanger van Vlaanderen (Opsommer, 'De Wettachtige Kamer', 
155; Gheldolf, 'Opene letteren'; Gilliodts-Van Severen, 'Coutumes des petites villes', III, 
373-6 en ADN: B 1611, 171r-172r). Eind 1492, begin 1493 voerde hij een proces met 
Claude Toulongeon die de ontvanger van Edingen 4000 ecu voor een bede wou laten 
betalen, maar de ontvanger en Filips protesteerden hiertegen (ARA: GR, eerste aanleg, 99). 
Op 21/3/1493 vroeg Albert van Saksen aan de Rekenkamer om de dijkage van 
Breskenszant te laten doorgaan (ADN: B 17763, 'Ravestein'). Op 26/3/1493 liet Filips aan 
Maximiliaan weten dat hij Breskenszand zou indijken zoals het contract van 1487 gebiedt 
(ADN: B 1611, 172v; origineel in HHS, NU, 1493, III, 26). Op 22/5/1493 bevestigde 
Maximiliaan hem in het bezit van het nieuwe leen 'Breskenszand' (ARA: Rk. 17410, 1v) - 
vanaf de jaren 1510 breidde dit leen zich aanzienlijk uit en werd het met een kerk en een 
dorp bebouwd (Gottschalk, 'Historische geografie', II, 150-4). Op 9/11/1493 bepaalde 
Maximiliaan dat het leen Edingen, met al zijn rechten, definitief naar Filips over ging 
(ARA: Rk., AL, 54, 9/11/1493). Op 9/9/1494 verhief Filips zijn lenen in Brabant, 
afkomstig uit de erfenis van zijn vader: de heerlijkheden Ravestein, Seneffe, Ronquières, 
Hennuyères, Rebecque etc. (Galesloot, 'Inventaire', I, 297 en 379). In juli 1501 bevestigde 
de Grote Raad de koop van enkele lenen in Sint-Winoksbergen in juli 1495 door Filips van 
Anthoine du Bois, heer van Vleteren (ARA: GR, 804, 207 en De Smidt & Strubbe, 
'Chronologische lijsten', 359). 

 
Bezit Hij bezat, na de dood van zijn vader, een hôtel te Gent, in de Onderbergen, en te  
 Brussel (Chevalier, 'Les Clèves-Ravenstein', 421 - zie ook Adolfs fiche). Te Brugge  
 zou hij meermaals in het tolhuisje van de van Gistels verbleven hebben (Chevalier,  
 'Les Clèves-Ravenstein', 420), later in het 'Hof van Ravestein' in de Molenmeers,  
 dat zijn moeder toebehoorde (Van den Abeele, 'Het hof', 50). Uit de 'recette générale 
  de toutes les finances' ontving hij een jaargeld van 800 lb van 40 gr in 1477  
 (ADN: B 2115, 37r). In 1479-82 ontving hij een jaargeld van 4000 francs van 32 gr 
  (ADN: B 2118, 94v), 'pour le aidier a entretenir son estat' (B 2121, 88v/2127, 73r), 
  die Maria hem op 28/3/1477 beloofd had jaarlijks uit te betalen (Gachard, 'Les  
 archives', 302). Op 8/11/1477 bepaalden Maximiliaan en Maria dat hij voortaan  
 over een ordonnantiebende van 100 bewapende mannen mocht beschikken, én een  
 jaarlijks pensioen van 100 frank van 32 gr (Gachard, 'Les archives', 303). Op  
 1/9/1482 bepaalde Adolf van Kleef dat zijn zoon voortaan jaarlijks 2000 lb par zou 
  ontvangen op de inkomsten zijn heerlijkheid Wijnendale 'ende dat ter hulpe omme  
 tonderhoud van zijnen state ende ooc omme mede te betalene tpencioen van  
 Anthoines de Fontaynis zijn gouverneur' (RAB: FW, 249, 26r: hij ontving ze zeker 
  in augustus 1486). In oktober 1482 ontving hij 72 lb 10 s van 40 gr van  
 Maximiliaan voor de aankoop van 'ung cheval turquois' (B 2127, 238r). Ook in  
 1483 ontving hij een loon van Maximiliaan; de rekening bleef niet bewaard, maar in 
  een briefje van Louis Quarré werd hij betaald uit de 'recette' van Henegouwen  
 (ADN: B 2129, nr. 69131). In april en september 1484 werd hem en Jean de Chalôn  
 30000 Luikse pond beloofd na zijn overwinning op Willem van der Marck  
 (Gachet, 'Notice', 85-6). Op 24/5/1485 ontving hij geconfisqueerde goederen van  
 Jacob van Romont nadat hij deze te Sluis verslagen had (Fris, 'Romont', 936 en  
 Paviot, 'Philippe', 13), waaronder ook het huis van Jean Gros te Brugge (Molinet,  
 'Chroniques', I, 460 en 602). Samen met Engelbert van Nassau en andere  
 vertrouwelingen van Maximiliaan ontving hij in juli 1485 8440 lb par omdat hij  
 het Brugse Vrije gesteund had in de teruggave van haar privileges (RAB: BVR,  
 223, 11r). Vanaf februari 1486 zou hij als bruidschat jaarlijks 12000 lb (par?)  
 ontvangen uit de goederen van het huis van Luxemburg (De Fouw, 'Filips', 88; naar 
  De But, 'Chronique', 652). Op een onbepaald tijdstip in 1486 ontving hij 12000  
 kronen van 48 gr van Brugge en het Vrije 'omme daermede up te stellen ende vulc te  
 reedene ter zee, achte scepen van orloghen, ghefurneirt met dussent vechtender  
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 mannen omme twee maenden tijts ter beschermenesse van den visschers'; het Vrije  
 betaalt hier 7647 lb 12 s par (RAB: BVR, 223, 195v). Als kapitein van Sluis  
 ontving hij in 1487 een jaargeld van 4988 lb 16 s par, waarvan 1200 lb par voor  
 hem persoonlijk, het overige voor de uitrusting van het kasteel (ADN: B 4123,  
 118r). In de periode 1488-9 betaalden Gent of Brugge vele messagiers die Filips  
 zond en ze betaalden meermaals lonen voor diens personeel uit (SAG: 20, 7,  
 passim; bijvoorbeeld 125v en 128r: de artilleriemeester van Filips ontvangt een  
 remuneratie). Op het einde van elke maand, en dit vanaf 24/5/1488 en zeker tot eind  
 augustus 1488, ontving hij 100 lb gr uit de Brugse oorlogskas 'up tghuent dat hem 
  bij den staten ende bij den drie Leden slands van Vlaenderen in toecommenden  
 tijden toegheleit ende gheordonneert zal worden jaerlix thebbene in pencioene up  
 tvoorseide land van Vlaendren of anderssins' (SAB: CSK87, 105v/137r/140v en  
 SAB: OR, 5, 108r-v en 6, 42r). Brugge betaalde ook soldaten voor de bewaking van 
  het kasteel Wijnendale (SAB: OR, 6, 46v). Op 9/6, 17/7 en 6/8/1488 ontving zijn  
 penningmeester Johannes van Moorslede resp. 50, 40, 16 lb gr 'in leeninghen up de  
 wedden van den voornoemden mer Phelips bij den drien Leden slands', dit  
 gebeurde frequent wanneer Filips te Gent was (SAG: 20, 7, 2r/3r/4r/148r etc.). In  
 juni 1488 ontving hij 50 lb gr uit de oorlogskas van het Brugse Vrije (RAB: BVR,  
 226, 94r). Op 4/9/1488 ontving hij een voorschot van 80 lb gr van Adriaan Vilain  
 van Rasseghem, 'up tghuent dies men hem sculdich was ter causen van zijnen state'  
 (SAG: 20, 6, 128v). Ook uit de Ieperse kas ontving hij in 1488 bij ordonnanche  
 van den tween Leden van denzelven lande 9000 kronen van 48 gr/lb, valent 2160  
 lb gr' (ARA: Rk. 38712, 101r), kort erna ontving hij nog een (in de bron  
 onleesbare) som en 400 lb par ten gevolge van dit contract (101v). Op een  
 onbepaald tijdstip in 1488 ontving hij van Ieper 480 lb par voor 'diveerschen  
 danckelijcken diensten bij hem deser voorseide stede ghedaen' (ARA: Rk. 37812,  
 80v). Voor zijn reis naar Frankrijk in 1488 ontving hij van Ieper 432 lb par (ARA:  
 Rk. 38713, 94v). Op 20/6/1488 leende hij 200 lb gr van Jan de Beere, 'omme  
 daermede te betaelne tgarnisoen van Bouchain, Estrez ende Mortaingen', de stad  
 Gent betaalde Jan terug uit een bede (SAG: 20, 6, 126r). Op 12/10/1488 ontving  
 hij te Brussel 100 lb gr uit de Gentse oorlogskas 'over der stede poorcie van den  
 onderhaude van driehondert peerden den voornoemden heere gheconsenteert voor  
 eene maent' (SAG: 20, 6, 137r). Op 1/1/1489 ontving hij 200 lb gr uit de Gentse  
 oorlogsrekening 'omme die gheconverteert te werdene in de conduyte van zijnder  
 despensse' en nog eens 116 lb 13 s 4 d gr voor troepen die onder hem ressorteerden  
 (SAG: 20, 6, 103r). In 1489 betaalde Gent hem 26 lb 13 s 4 d gr 'bij bevele van  
 scepenen up den tiende penninc toebehoorende mer Phelips van Cleven, admirael  
 van den zee, twelcke hem gheenen afslach jeghen denzelven mer Phelips doen en  

mach' (SAG: 20, 6, 125v). Op 8/3/1489 ontving hij 240 lb gr 'in minderinghen van 
vierduust croonen te xlviii gr tstic hem bij den drie Leden slands gheaccordeert voor zijn 
voyage van Vrankerijcke ende up dat men hem sculdich mach wesen omme tonderhaut van 
zijnen state zichtent den eersten dach van laumaent', in april 1489 ontving een dienaar van 
hem hiervoor nog eens 131 lb gr, in mei 220 lb gr, in juli 608 lb gr, in augustus 50 en 296 
lb gr (SAG: 20, 7, 216r-217r, 220r, 237r). In december 1489 ontving hij nog eens 300 lb gr 
uit de recette van Vlaanderen (ADN: B 17755, 'Le Scaghe'). Op 12/1/1490 ontving hij van 
Gent 800 lb gr voor de stedelijke portie tot eind november 1489 van 12000 gulden van 40 
gr die de Drie Leden hem toegestaan hadden (SAG: 20, 8, 40v). Op 5/5/1491 ontving hij 
8000 lb tourn van de Franse koning (en zijn dienaars 800 lb tourn) ‘sur leurs pensions 
qu’ilz ont ou pourons avoir de nous pour leur entretienement en notre service durant ceste 
presente annee'; op 11/7/1491 ontving hij nogmaals 3000 lb tourn (BNF: PO, 787, 14-17). 
Op 28/1/1492 ontving hij 5000 lb tourn en zijn dienaars 920 lb tourn van de Franse koning 
'pour notre service au dit lieu de l’Escluse' (BNF: PO, 787, 18). Hij ontving 30000 lb van 
40 gr na zijn overgave te Sluis: op 11/12/1492 ontving hij 6900 lb van een Brabantse bede, 
10800 lb werd overgedragen dmv een Vlaamse bede en de Hollanders hoestten 6900 lb op 
en Zeeland 5400 lb (ADN: B 2144, 185r). Volgens het verdrag van Sluis ontving hij van 
dan af een jaarloon van 6000 lb van 40 gr uit de 'recette générale' - de concrete bepalingen 
(die tevens aantonen dat Maximiliaan zijn belofte hield) worden uitgewerkt op 22/1/1493 
(ADN: B 2147, nrs. 70099/70101 - maar in de rekening van dat jaar geen spoor). Van zijn 
vader erfde hij oa een jaarlijkse rente van 1000 lb van 40 gr op Kassel (Sommé, 'Isabelle', 
84). Uit de Brugse stadskas ontving hij vanaf het schepenjaar 1493 een jaarlijkse lijfrente 
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van 500 lb van 40 gr (SAB: SR93, 29r/139r en KHDH, ODL A2, 463). Hij had een 
uitvoerig boekenbezit (zie onderzoek De Coene, Wijsman en De Fouw). In 1498 verkocht 
hij de stad en het kasteel van Sluis aan Engelbert van Nassau voor 10000 kronen (De Win, 
'Engelbert', 96). 

 
Rol in de opstand Kort na de dood van Karel de Stoute oefende hij reeds een militaire functie uit ter  
 verdediging van de Nederlanden tegen de Franse dreiging. Op 20/3/1477  
 bijvoorbeeld ontving hij te Sluis de Deense schepen die de Vlamingen moesten  
 bijstaan (Paviot, 'Philippe', 11). Desalniettemin hield hij aanvankelijk een poortje  
 open voor de Fransen en hij stelde zelfs voor om samen te werken, in april 1477, zonder  
 resultaat (Harsgor, 'Recherches', III, 1708). Op 11/4/1477 benoemde Maria hem tot  
 luitenant generaal van de Nederlanden, onder zijn vader (Gachard, 'Les archives',  
 301). Vooral zijn inzet tegen de Fransen en tegen Luik wekte bewondering op,  
 hoewel zijn houding in de slag bij Guinegatte later als verraad werd  
 geïnterpreteerd omdat hij door Franse troepenbeweging van het slagveld werd  
 verjaagd. Desalniettemin nam hij sindsdien deel aan zowat elke Bourgondische  
 veldslag tegen de Franse dreiging (De Fouw, passim). In 1478 voerde hij een  
 ordonnantiebende van honderd 'lances' aan (Guillaume, 'Histoire', 54). In februari  
 1481 gebood Maximiliaan hem troepen in de Bewester Schelde aan te voeren om een  
 opstand van Leidse Hoeken tegen te gaan (Van Gent, 'Pertijelike saken', 290, 294).  
 Op 4/11/1481 planden zijn vader en stiefmoeder een huwelijk met Anna van Borsele,  
 ‘zijne toecommende gesellinne’, waarbij Filips heer van Duivelant en Sint- 
 Laureins zou worden, evenals bezitter van diverse renten (ARA: OV, II, 50,  
 4/11/1481), waarmee een einde kwam aan langdurige processen tussen zijn  
 stiefmoeder en de erfgenamen van Adriaan van Borsele (zie bijvoorbeeld ARA: GR,  
 EA, 2678 en AG, B, 155). Het 'feeste van den ondertrouwe' vond kort daarop te  
 Vere plaats (Sicking, 'Zeemacht', 39 en Van Gent, 'Pertijelike saken', 311), maar het  
 eigenlijke huwelijk vond, gezien de opstand, nooit plaats. Anna zou op 4/7/1485  
 Filips van Bourgondië huwen (Cauchies, 'Philippe', 275). Hij maakte deel uit van  
 de rouwstoet op de begrafenis van Maria van Bourgondië (Molinet, 'Chroniques', I,  
 370). In september 1482 stond hij op het punt Sint-Truiden in te nemen, waarop hij  
 een akkoord met de stad sluit om haar privileges te respecteren indien ze Guillaume  
 van Arenberg geen asiel geven (Gachard, 'Les archives', 305). In november 1482  
 steunde hij zijn vaer in diens poging om Lancelot van Berlaimont vrij te krijgen  
 die door de Franse koning was opgesloten, en met succes ('Lettres de Louis XI', X,  
 469). In mei 1483 belegerde hij in opdracht van Maximiliaan de stad Hoei (ADN: B 
  3521, 124596). Hij volgde zijn vader niet toen deze naar de eerste  
 regentschapsraad overstapte - hij nam deel aan talrijke veldslagen tegen de Fransen. 
  Kort voor die van Houlogne, op 9/1/1483, werd hij geridderd, samen met de Jan  
 bastaard van Ravestein (Molinet, 'Chroniques', I, 410). Filips werd kapitein- 
 generaal van alle heerlijkheden van de 'pays de par deça' op 4/6/1483 (Gachard,  
 'Analectes, 12', 285-7 en Gachard, 'Les archives', 307). Na het overlijden van Joost  
 de Lalaing in augustus 1483 zou Maximiliaan hem als stadhouder van Holland willen 
  benoemen hebben, maar de Hollandse staten hebben dit met succes proberen te  
 verhinderen (Van Gent, 'Pertijelike saken', 369). Eind januari 1484 wou hij zijn  
 vader contacteren aldus informanten in Henegouwen (RAG: V3, 7). Op 2/2/1484 liet  
 hij omwille van een beledigende ruzie Lancelot van Berlaymont vermoorden, deze  
 was kamerheer van Maximiliaan en schoonzoon van Willem van Arenberg (Paviot,  
 'Philippe', 13 en Harsgor, 'Recherches', III, 1709). Op 20/6/1484 kwam hij aan te  
 Dendermonde om er op het kapittel van het Gulden Vlies te onderhandelen tussen  

de ridders die deel uitmaakten van de eerste Vlaamse regentschapsraad en Maximiliaan (de 
Reiffenberg, 'Histoire', 143). De Vlamingen eisten dat Filips van Kleef 

 garant zou staan voor het eventuele vergelijk dat daar zou gevonden worden  
(ADN: B 1286, 17779). Op 19/1/1485 werd hij door Maximiliaan aangesteld als admiraal 
van Vlaanderen i.p.v. de overleden Jacob de Lalaing en Wolfert van Borsele, en de 
uitgesloten Jacob van Savoye, hetgeen bevestigd werd met de ordonnantie van 8/1/1488; 
hij werd in 1490 vervangen door Filips van Bourgondië-Beveren (Degryse, 'De admiraals', 
183; Sicking, 'Zeemacht', 43; aanstellingsakte bij Gachard, 'Les archives', 307). Op 
3/2/1485beloofde Maximiliaan hem het zeggenschap over het kasteel van Sluis, indien de  
Vlaamse rebellen overwonnen zouden worden (Gachard, 'Les archives', 307). Bij de 
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aanvang van 1485 veroverde hij Oudenaarde, Aalst en Sluis op de Vlamingen en op Jacob 
van Savoye in het bijzonder, waarna hij zowat de hoogste in militaire rang werd  

 (Paviot, 'Philippe', 13). Na de dood van Romont en Borsele werd hij de  
 belangrijkste kapitein op zee van Maximiliaan, maar in Zeeland kreeg Filips van  
 Bourgondië, door zijn huwelijk, veel macht op zee (Degryse, 'De admiraals', 187).  
 Hij behoorde tot de Raad van Maximiliaan die op 28/6/1485 de vrede te Brugge  
 uitsprak (SAG: 94, 737 en Despars, 'Cronycke', IV, 262). Hij kreeg de goederen van 

 Jacob van Savoye, die uit deze vrede gesloten was, in beheer (Molinet, 'Chroniques', I, 
460). Op 8/7/1485 wees Maximiliaan hem het grafelijke kasteel van  

 Sluis toe dat hij, in Maximiliaans naam diende te onderhouden (Gachard, 'Les  
 archives', 309). Enkele dagen later vroeg hij Maximiliaan mild te zijn in de  
 bestraffing van de Gentse rebellen - hij voerde wel de uiteindelijke repressie door  
 (Molinet, 'Chroniques', I, 465 en 467). In deze periode moet Maximiliaan beslist  
 hebben dat Filips van Bourgondië Anna van Borsele diende te trouwen (Van Gent,  
 'Pertijelike saken', 375). Van november 1485 tot juni 1486 bestuurden Nassau,  
 Carondelet, Filips van Kleef en Olivier de la Marche de Nederlanden tijdens  
 Maximiliaans afwezigheid. Ze voedden eveneens Filips de Schone op (Cools,  
 'Mannen met macht', 270). Op 18/10/1485 maakte hij deel uit van Maximiliaans raad  
 die het Brugse Vrije weer lid maakte van Vlaanderen (ADN: B 1703, 139v). In  
 februari 1486 onderhandelde hij via Maximiliaan met Jacob van Romont (die toen  
 gratie van Maximiliaan ontvangen had) over de voorwaarden van het huwelijk met  
 Françoise (De But, 'Chronique', 652). Begin februari 1486 onderhandelde hij met  
 Engelbert van Nassau en de burgemeesters van het Vrije over de nieuwe privileges  
 van dit Lid (RAB: BVR, 223, 34r). In maart 1486 deed hij een blijde intrede in Gent  
 (SAG: 400, 29, 101r). In april 1486 diende hij in opdracht van Maximiliaan te Luik te  
 onderhandelen (Gachet, 'Notice', 86). In juli 1486 voorzag Maximiliaan de baljuw  
 van Henegouwen van een dagloon van 1 lb gr om Françoise van Luxembourg te  
 onderhouden (ADN: B 20135, 155649). Op 2/9/1486 droeg Filips van Beveren hem  
 het recht op de terugkoop voor 4000 ecu van de rechten op de officies van Namen  
 die de prins van Oranje van Filips van Beveren in 1482 had ontvangen (Gachard,  
 'Les archives', 309). Op 26/12/1486 stond hij met zijn vader, als eerste in de rij, samen  
 met andere raadsheren van Maximiliaan garant voor een lening van 10000 ecus van  
 48 gr die Pieter Lanchals op de stad Brugge nam (RAG: FPR, 216). Ook in 1487  
 was hij één van de voornaamste legeraanvoerders van het leger dat Frankrijk  
 bevocht - hij verloor evenwel de slag bij Béthune (Paviot, 'Philippe', 13-4). In deze 
  periode huwde hij met Françoise van Luxemburg, nadat Maximiliaan zich met  
 Romont had verzoend (De Fouw, 'Filips', 88). Op 10/4/1487 testeerde zijn vader dat  
 zijn enige 'hoir et heritier universel' zou zijn; Filips en zijn vrouw zouden tevens  
 de testamenteurs zijn (Van Belle, 'Een fundatieplaat', 92). Eind 1487 maakte hij deel 
  uit van de nieuwe financiële raad die Maximiliaan ingericht had (Walther, 'Die  
 burgundischen Zentralbehörden', 55). Op 8/1/1488 werd hij admiraal van de  
 Nederlanden volgens de nieuwe ordonnantie van Maximiliaan (Sicking, 'Zeemacht', 
  45-7). Op 10/1/1488 ontving hij 200 lb gr uit de Brugse stadskas om op te trekken  

naar Kortrijk tegen de Gentenaars, maar hij geraakte Ieper weigerde hem in de stad te laten 
(De Fouw, 'Filips', 109 en SAB: CSK87, 76v). Begin februari nam hij het kasteel van Sluis 
in om de Bruggelingen te bedreigen; hij bewapende het (Molinet, 'Chroniques', I, 607  

 en SAB: SR87, 111r). De volgende maanden ronselde hij troepen in het  
 Westkwartier om de Vlaamse Leden te imponeren, maar zonder veel succes. In maart  
 88 was hij als onderhandelaar op de Statenvergadering aanwezig (Despars,  
 'Cronycke', IV, 397 en SAB: CSK87, 94r). Op 26/3 onderhandelde hij te Brussel  
 met de Drie Leden over de akte van eendrachtigheid (Molinet, 'Chroniques', I, 633). 
  Op 27/3 oorkondde hij, in naam van Maximiliaan en Filips, dat Ieper zijn  
 schepenbank niet mocht vervangen (RAG: RV, 175, 41). Op 4/4/1488 werd hij door  
 de Gentse rebellen gecontacteerd om te onderhandelen tussen beide partijen (SAG:  
 20, 7, 31v). Eind april reisde zijn vader meermaals naar Sluis om Filips te  
 overtuigen de vrede van Brugge te ondertekenen en als gijzelaar op te treden  
 (Molinet, 'Chroniques', II, 8-13). Rond deze tijd moet hij besloten hebben leiding  
 te geven aan de Vlaamse opstand (Haemers, 'Philippe de Clèves'). Op 16 mei 1488 nam  
 Maximiliaan in het Brugse hof van Ravestein zijn laatste Brugse diner, wachtend op 
  Filips die uit Sluis kwam (Van den Abeele, 'Het hof', 50). Erna werd Filips als  
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 gijzelaar uitgeleverd aan Gent. Op 25/5/1488 overlegde Jan van Nieuwenhove met het  
 Brugse Vrije 'nopende zekeren penninghen die hij zeide bij den Drie Leden  
 gheconsentert zijnde mer Phelips van Ravestein ende ooc omme tonderhoud van  

zekeren garnisoene gheadvisert te legghene ter Sluus' (RAB: BVR, 226, 16v). Op 1/6/1488 
trad hij al op in de nieuwe Vlaamse regentschapsraad: hij besliste samen met Adriaan van  

 Rasseghem en de president dat Vlaanderen een renteverkoop op haar domein  
 uitschreef (ADN: B 1287, 19154 en B 2137, 69592). Op 3/6 kwamen de  
 burgemeesters van het Vrije nogmaals bijeen ‘omme te hoorene de begheerte van den 
  hofmeestere van mer Phelips van Cleven vanden 100 lb gr die hij begheerde te  
 hebbene van die vanden Vryen over huerlieder porcie van den 400 lb gr den  
 voornoemde mer Phelips van Cleven gheconsentert bij den Drie Leden slands van  
 Vlaendren up zijn pencioen’ (RAB: BVR, 226, 18r). Op 9 juni legde hij te Gent  
 plechtig de eed af om 'hem te voughene metten lande van Vlaenderen omme te helpen 
  resisterene de infracteurs van den paeyse’ (SAG: 93, 7, 50v). Op 13 en 14/6 werd  

hij op het matje geroepen door Maximiliaan maar Filips weigerde terug te keren in zijn 
dienst; het was het begin van een lange pamflettenstrijd (zie onder andere Despars,  

 'Cronycke', IV, 410 en De Fouw, 'Filips', 162 en de correspondentie in ARA: Rk.  
 104, passim). Vanaf dan wordt hij met de titel 'stedehoudere-generael van onse  
 harde gheduchten Heere de hertoghe Filips' én met 'capiteyn-generael van  
 Vlaendren' bedacht (ARA: Rk. 38712, 101v en SAB: CSK87, 142r). In zijn strijd  
 zou hij zich verbinden met de Hoeken in Holland (Jonker Fransenoorlog), met  
 Evrard de la Mark in Luik (die zich in maart 1488 meester van Luik had gemaakt) en 
  de Fransen in het zuiden (naar De Chestret, 'Histoire', 51, 119). Kort erna trok hij  
 met Jan van Gruuthuze aan het hoofd van een Gentse legermacht van 1500 strijders  
 naar Dendermonde en kort erna naar Aalst (SAG: 20, 6, 145r). Op 4/6/1488 werd  
 een Gents trompetter betaald om met Filips een reis naar Frankrijk te ondernemen,  
 ook Ieper betaalde in de reis (SAG: 400, 29, 415r en ARA: Rk. 38713, 94r). Op 24/6  
 vertrok hij samen met Adriaan Vilain van Rasseghem naar het Westland bij  
 Philippe de Crèvecoeur (SAG: 20, 6, 128r), waar hij betoogde over Maximiliaan: 'luy a  
 esté la principale personne et remnant de toute la guerre' (Harsgor, 'Recherches', III,  
 1712). In juli 1488 namen rebellen in zijn naam het kasteel van Namen over, maar Jean  
 de Glymes heroverde het kasteel (Baurin, 'Les gouverneurs', 109 en Borgnet, 'Les  
 troubles'). Begin augustus verbleef hij te Sluis om er de militaire toestand te  
 evalueren (RAB: BVR, 226, 24v). Op 9/8/1488 schreef Charles VIII over Filips: 'il  
 s'est porté et porte vertueusement pour le bien de nostre frere (Filips de Schone)'  
 ('Lettres de Charles VIII', II, 209). Hij vertoefde nog steeds in het Westland op  
 10/8/1488, samen met Philippe de Crèvecoeur, Jan van Gruuthuze, Jan van Coppenhole en  
 Lodewijk van Halewijn (SAG: 20, 7, 4v). Op 18/8/1488 stuurde hij brieven naar  
 Luxemburg om sympathie voor de revolte los te weken (Van Werveke, 'Notice',  
 279). Op 20/8/1488 overhandigde Maximiliaan zijn functie als kapitein van  
 Hoei aan Guillaume de Croÿ die voortaan de strijd tegen Filips en Luik zou voeren  
 in het oosten (Gachard, 'Notice', 198). Begin september belegerde hij Middelburg,  
 maar zonder succes (RAB: BVR, 226, 29v). In september reisde hij via Ieper en Gent 
  door naar Brussel, waar hij op 28/9 verbleef (SAG: 20, 7, 98rv). Kort daarop startte 
  hij een militaire veldtocht in Brabant, waarin hij verschillende steden veroverde.  
 Tijdens deze 'Brabantse campagne' trad Filips van Bourgondië op als zijn  
 stedehouder in Vlaanderen (SAG: 20, 6, 90r/v). Op 18/10/1488 riep hij te Brussel  
 een Staten-Generaal samen (Paviot, 'Philippe', 15-6). Van 6 tot 15 november  
 kwamen Maximiliaan en Filips van Kleef overeen een bestand uit te roepen, voor  
 onderhandelingen waarvan uiteindelijk niets terechtkwam (SAG: 94, 771).  
 Desalniettemin stuurde Filips op 12/11 een brief naar Charles VIII waarin hij deze   
 om steun vraagt voor de oorlog tegen Maximiliaan ('Lettres de Charles VIII', III,  
 391). Op 18/11/1488 bezette Frans van Brederode, die Filips tot stadhouder van  
 Holland had benoemd, Rotterdam. Frans behoorde tot een Hoekse, verbannen, factie 
  samen met zijn broers Walraven en Joris en Jan van Naaldwijk, die Holland trachtte 
  te veroveren, zonder veel succes: enkel Woerden werd Hoeks (Van Gent,  
 'Pertijelike saken', 377-9). Op 15/1/1489 schreef hij vanuit Parijs een brief naar  
 Lodewijk van Gruuthuze (RAB: BVR, 227, 115v). In januari 1489 vaardigde hij te  
 Brussel een akte van eendrachtigheid uit (ARA: Rk. 104, 132r). Op 2/2/1489  
 vergaderde hij samen met Crèvecoeur en Filips Wielant te Ieper (SAG: 20, 7, 134v).  
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 Kort daarna verbleef hij te Parijs bij de Franse koning, op 13-14/2 verbleef hij te  
 Arras (SAG: 20, 7, 147r-v). Kort erna verbleef hij te Cambrai bij Philippe de  
 Crèvecoeur (naar SAG: 20, 6, 104r). Tijdens zijn afwezigheid in Vlaanderen in  
 1489 was Lodewijk van Gruuthuze stedehouder van de graaf (ARA: Rk., AL, 53,  
 6/2/1489 en SAG: 94, 772). Hij kwam via Ieper en Kortrijk terug te Gent aan in de  
 eerste week van maart 1489 (SAG: 400, 30, 94v en 20, 7, 148r) en hij reisde  
 onmiddellijk door naar Brussel (SAG: 20, 7, 154r). Kort erna liet hij aan de Franse  

koning weten dat zijn troepen op geld wachten (BNF: MF, 15538, 112r). Op 17/4/1489 liet 
Filips aan de Franse koning weten dat hij Vilvoorde veroverd had,  

 maar dat hij dringend nood had aan verse troepen (BNF: MF, 15540, 4r). De dag  
 erna liet Charles VIII weten dat Jan van Gruuthuze, de heer van Desquerdes,  
 François de Bourbon en Lodewijk van Halewyn naar Vlaanderen op weg waren om  
 Filips van Kleef bij te staan ('Lettres de Charles VIII', II, 318). In april veroverde hij 
  Vilvoorde, erna belegerde hij Halle, eind juni 1489 keerde hij kort terug naar  
 Vlaanderen (SAG: 20, 7, 164r/213r). Op 22/6/1489 had Rotterdam zich  
 overgegeven aan Maximiliaan - in Holland keerden de kansen (Van Gent,  
 'Pertijelike saken', 385). In de vrede van Frankfürt van juli 1489 nam Maximiliaan  
 een clausule op waarin Filips gracie verkreeg en van al zijn goederen mocht blijven 
  genieten, maar de edelman gaf niet toe (Harsgor, 'Recherches', III, 1715). Op  
 23/7/1489 reageerde Filips furieus op het nieuws dat Charles VIII de vrede van  
 Frankfürt ondertekend had zonder daarin een clausule over Vlaanderen opgenomen  
 te hebben. Charles VIII liet weten dat hij geen boodschapper gestuurd had, en hij  
 zwoer dat hij de Vlaamse zaak nog steeds genegen was ('Lettres de Charles VIII', II,  
 386). Op 14/8/1489 onderwierp Brabant zich aan Maximiliaans wil (Schmidtchen,  
 'Kriegswesen', 268). Op 25/8/1489 verliet hij met vrouw en huispersoneel zijn  
 hotel in Brussel om naar Liedekerke te reizen (Molinet, 'Chroniques', II, 163).  
 Begin september 1489 reisde hij over Gent naar Sluis (SAG: 20, 7, 255r). Op  
 17/10/1489 vroeg hij aan het Brugse Vrije of ze nog een maand 100 krijgsmannen  
 te Cadzand konden betalen; Cadzand diende hiervoor op te draaien (RAB: BVR,  
 228, 24v). Na de terugval van de Franse steun, keerden de krijgskansen. Eerst ging  
 Vere en nadien de westelijke kustplaatsen verloren (Degryse, 'De admiraals', 189 en 
  Paviot, 'Philippe', 16). Anthoine de Fontaines onderhandelde in zijn naam te  
 Tours (SAG: 20, 8, 40v). In december 1489 zwoer hij trouw aan de Vrede van Tours, 
  waarna in de hertog van Saksen in januari 1490 hem tot de orde riep, maar Filips  
 weigerde zich uit Sluis terug te trekken (RAG: RV, 7513, 189v). Op 15/12/1489  
 vergaderde het Brugse Vrije 'up de begheerte van mer Philips van Cleven, nopende  
 der betalinghe van zijne wedden' (RAB: BVR, 228, 28v). Begin januari 1490  
 vergaderden de Vlaamse steden welke kant ze zouden kiezen; Brugge en het Brugse  
 Vrije onderhandelden in die context over een mogelijke wedde van 600 lb gr voor  
 Filips van Kleef (RAB: BVR, 228, 29v). Hij was verantwoordelijk voor de moord  
 op Adriaan Vilain op 12/6/1490 (Fris, 'Rasseghem'). Ondanks talrijke  
 bemiddelinspogingen en militaire nederlagen, hield Filips stand (zie De Doppere,  
 'Chronique', 1-39). Op 21/6/1490 laat hij aan de Franse koning weten dat zijn  
 bevoorrading mank liep, hij hoopte op beterschap (BNF: MF, 15541, 92r). Op  
 23/7/1490 nam Maximiliaan Frans en Walraven van Brederode in Holland  
 gevangen, voordien had deze nog meerdere plundertochten in Zeeland ondernomen. 
  Frans bezweek in de gevangenis, Walraven werd uiteindelijk terechtgesteld - een  
 maand later gaf Jan van Monfort zich over. De strijd in Holland was voorbij (Van  
 Gent, 'Pertijelike saken', 387). Op 1/11/1490 schold hij de schulden van de  
 Sluizenaars kwijt die ze nog hadden bij vijanden van de stad (ADN: B 1613, 168r). 
  In februari 1491 roofden zijn troepen rond Sluis Spaanse schepen leeg, hetgeen  
 hem in september 1491 een veroordeling voor de Grote Raad opleverde (ARA: GR,  
 800, 192 en 194). In februari 1491 liet een Frans gezant aan de koning weten dat  
 Filips graag voor de Franse koning zou werken: 'je congnois le desir qu'il a de  
 vous servir' (BNF: MF, 15541, 121v). In mei 1491 nam de Franse koning hem in  
 zijn dienst en beloonde hij zijn nieuwe 'amé et féal conseiller et chambellan' met  
 geldelijke steun voor de oorlog (Harsgor, 'Recherches', III, 1716 en BNF, 787, 14).  
 In juni 1491 verstevigde hij zijn greep op Gent: hij liet baljuw Denijs van  
 Moerbeke verdrijven en vervangen door Jan van Poeke die in november 1491 aan  
 Filips van Kleef trouw diende te zweren, maar ook hij werd verdreven (Fris, 'Les  
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 baillis', 411 en SAG: 93, 7, 95v). In de zomer van 1491 vroeg hij aan Gent en zijn  
 ondergeschikte kasselrijen een bede om dit gebied te verdedigen tegen  
 buitenlandse troepen, deze werd toegestaan en leverde voor het noordelijke deel  
 van het Gentse kwartier 1314 lb 16 s 7 d gr op die gebruikt werden voor de  
 verdediging van de Vier Ambachten (SAG: 20, 12). In oktober 1491 richtte hij een  
 vraag naar levensmiddelen aan de Franse koning die hem 1200 muide koren en  
 2000 'pippes de vin' toestond voor de bevoorrading van Gent en Sluis (SAG: 94,  
 779). Op 19/10/1491 benoemde de Franse koning Karel VIII hem tot 'notre  
 gouverneur et lieutenant-general' van Vlaanderen en de koning beloofde geen vrede 
  met Maximiliaan te sluiten zonder diens consent (SAG: 93, 7, 96v en 94, 780 -  
 origineel bij Gachard, 'Les archives', 310). In januari 1492 steunt de Franse koning 
  hem nogmaals geldelijk 'pour notre service au dit lieu de l’Escluse' (BNF: PO,  
 787, 18). Op 5/2/1492 gaf Filips een vrijgeleide aan een delegatie Bruggelingen om 
  te Mechelen met de vorst te onderhandelen over een mogelijk vredesvoorstel  
 (SAB: CA, 12, 92r). Op 22/2/1492 stelde hij zijn vertrouweling Jan van Naaldwijk 
  als kapitein van Gent aan (SAG: 93, 7, 97v). Hij werd ondertussen door de Staten- 
 Generaal van een samenzwering en verraad tegen de Rooms-koning beticht en kort  
 erna in de ban van het Rijk geslaan - op 15/3/1492 deed de Staten-Generaal hem  
 een genereus vredesvoorstel (De Doppere, 'Chronique', 21 en 24; voorstel op 25).  
 In juli 1492 kwam Engelse hulp te Cadzand aan (De Doppere, 'Chronique', 34). Op  
 13/7/1492 riep Guy de Baenst hem op de schade aan Sluis te beperken (RAG: RV,  
 7513, 165v). Op 21/9 werd de dood van Adolf van Kleef gemeld aan Maximiliaan  
 en kreeg admiraal 'ad interim' Cornelius van Bergen het bevel het kasteel van  
 Ravenstein te bezetten (ADN: B 2144, 125r). Een week later lieten de Vlamingen  
 weten aan de hertog van Saksen dat ze de bezetting van Sluis wilden opgeven  
 (126r). Op dat ogenblik viel een vloot Sluis aan (Sicking, 'Zeemacht', 56). Op 1/10  
 beval Maximiliaan de Raad van Vlaanderen van alle gronden van Adolf van Kleef te  
 confisqueren (127v). Op 20/10 verliet hij Sluis voor een grote som geld, opgehoest 
  door de Vlamingen (zie bijvoorbeeld Gilliodts-Van Severen, 'La prévôté, 57). Die  
 dag nog kwam hij aan te Brugge (waar hij 12 kannen wijn ontving - SAB: PW91,  
 5v en De Doppere, 'Chronique', 38). De dag erna dineerden Albrecht van Saksen,  
 Charles de Croÿ en Filips van Bourgondië-Beveren met Filips op het Brugse  
 schepenhuis, 'ter blijscepe ende blijdinghe van den payse' (SAB: SR92, 164v).  
 Daar eiste hij zijn woonst terug die kapitein Jean de Tinteville ingepalmd had  
 (Janssens, 'Willem', 107). Op 13/11/1492 bevond Filips zich te Wijnendale (SAG:  
 400, 31, 114r). In maart 1493 stemde hij in met onderhandelingen te Gent over een  
 'paciffication' met de familie van Adriaan Vilain van Rasseghem (SAG: 94, 786). Op  
 22/5/1493 schonk Max hem het nieuwe leen Breskenszand (ARA: Rk. 17410, 1v).  
 In juni 1493 was zijn vrouw aanwezig bij de overhandiging van Margaretha van  
 Oostenrijk aan Maximiliaan te Cambrai (Molinet, 'Chroniques', II, 373 en Labande- 
 Mailfert, 'Charles VIII. Le vouloir', 180). Op 12/9/1493 maakte hij het kasteel van  
 Sluis over aan Engelbert van Nassau (Gachard, 'Les archives', 310). In 1494  
 vervoegde hij terug de hofhouding van Filips de Schone, en in 1496 maakte hij  
 deel uit van de Grote Raad van Filips (Cauchies, 'Croit Conseil', 394). Maar in juni  
 1496 trad hij het eerst op in Franse dienst, waar hij van dan af lid uitmaakt van de  
 kroonraad (Harsgor, 'Recherches', III, 1720). In december 1497 betaalde Filips de  
 Schone hem nog een jaarlijks pensioen uit van 2000 lb van 40 gr, maar in 1498  
 mocht de edelman, als 'un des pairs de Flandres' deelnemen aan de kroning van  
 Louis XII te Reims, zonder dat hij zijn loon verloor (Gachard, 'Les archives', 312).  
 Hij bouwde zijn carrière verder uit in dienst van de Franse vorst Louis XII en  
 veroverde, samen met onder andere Lodewijk van Halewijn, Genua, waarvan hij in  
 1499 gouverneur werd (Harsgor, 'Recherches', II, 1591). Hij werd zelfs admiraal van 
  Napels en Jeruzalem  en luitenant-generaal van de Franse legers op de kruistocht in 
  1501, maar deze mislukte fataal. Na veroveringen te Napels en de onderdrukking  
 van stedelijke rebellie in Ligurië, keerde hij rond 1512 terug naar Vlaanderen. Na  
 de dood van Louis XII (1515) nam keizer Karel V Filips op in zijn hofraad, waarin  
 hij tot zijn dood zou zetelen (voor meer details, zie Labande-Mailfert, 'Charles VIII', 
  Schmidtchen, 'Kriegswesen', de biografie van Harsgor en De Fouw). 

 Extra Kort na zijn geboorte dacht zijn vader eraan om hem in de opvolgingsstrijd van het  
 hertogdom Coïmbra te gooien, maar daardoor kwam Adolf in aanvaring met de  
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 Portugese koning (Harsgor, 'Recherches', III, 1701). In december 1488 (of is het  
 1487) vroeg hij aan de abt van Sint-Pieters te Gent vanuit Brussel om naar Parijs te 
  reizen om de erfeniskwestie van de graaf van Sint-Pol voor het Parlement van  
 Parijs in het voordeel van zijn schoonbroer, de graaf van Vendôme, te laten  
 uitdraaien (RAG: V3, 9). In 1492 procedeerde hij samen met de weduwe van  
 Mahieu Bachart, ontvanger van Castres, tegen Claude, heer van la Bastie en van  
 Toulongeon over de bijdrage in de bede (De Smidt & Strubbe, 'Chronologische  
 lijsten', 435). 
 
 Bronnen De Fouw, 'Filips'; Cools, 'Mannen met macht', 240-242; Harsgor, 'Recherches', III,  
 1691-1761; Schmidtchen, 'Kriegswesen', 264-92; Oudendijk, 'Een Bourgondisch  
 ridder'; Poullet, 'Clèves' en Paviot, 'Philippe', 9-25. Stamboom van de Kleefs bij  
 Chevalier, 'Les Clèves-Ravenstein', 303. Tabel van aanverwanten bij Harsgor,  
 'Recherches', III, 1719. 
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 Naam Knibbe, Winnock 

 Data ?-30/10/1492 (hij wed begraven in Middelburg in Vlaanderen; De Doppere,  
 'Chronique', 39). 

 Politieke carrière Vrije: schepen 69-75 (74*), 80, feb86*, 86-87, jan90-90* (lijsten Vrije). 

 Sociaal kapitaal In april 1484 was hij samen met Jan Mergaert voogd over de bastaaddochter van  
 Cornelis van de Vagheviere (SAB: KV, 828bis, 55). Winnok Knibbe, Jacob Sey e.a.  
 waren de erfgenamen van Margriete van den Vagheviere en kregen in oktober 1487  
 van de Brugse schepenbank gelijk in hun eis aan testamenteurs (Antonis Spillaert,  
 Adriaan Kaervoet en Donaas de Moor) om het testament uit te voeren (SAB:  
 CSK87, 30v-31v). In juli 1490 trad hij samen met Jan de Boot, Joos Arends en Jan  
 Roegiers op als arbiter in het proces tussen de voogden van Pierkin Lanchals en  
 Katherina van Poeke (RAG: SL, 79, '1490' en UBG: Hs 1259, 95r). 
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 Naam Knijf, Klaas de 

 Politieke carrière Gent: gedele juni85 (bestand Gent). 

 Beroep Bakker (Hancké, 'Conflict', II, 107). 

 Bezit Hij woonde in de Gentse Geldmunt (Hancké, 'Conflict', II, 107). 
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 Naam Labe, Antoon 

 Naamgenoten Boudin de Labye maakte op 24/12/1489 deel uit van de Brugse delegatie die  
 onderhandelde met Albrecht van Saksen te Brussel (SAB: SR89, 143r). 

 Data ?-05/07/1485 (Despars, 'Cronycke', IV, 266). 

 Huwelijk x Christine Maertins (SAB: PO, 1ste reeks, II, nr. 52). 

 Politieke carrière Brugge: schepen 78, 80; gecommitteerde 82-83; deken der goudsmeden 76 (SAB: RW). 

 Taken-diensten -Vorst: in juli 1468 leverde hij zilverwerk aan Karel de Stoute (Greve & Lebailly,  
 'Comptes', 262).  
 -Brugge: op 1/10/1480 reisde hij naar Sluis om de stad een achterstallig deel van  
 een bede te laten betalen (SAB: SR80, 68r). Hij was samen met Jan Breydel Brugs  
 toponderhandelaar met de Fransen in 1482 (waarvoor hij 24 lb gr ontving, zie  
 SAB: SR81, 176r). In juli 1483 diende hij van de stad Engelsen en Fransen te  
 berechten die de privileges van de stapel hadden overtreden (SAB: SR82, 167v). In  
 de schepenjaren 1483 en 1484 inde hij samen met Boudin van den Doorne de  
 wijnassize (SAB: SR83, 27v; SR84, 26v). In het schepenjaar 1484 inde hij de  
 graanassize (SAB: SR84, 38v). In januari 1484 reisde hij naar Sluis om er Brugse  
 troepen uit te betalen (RAG: RV, 34315, 58r). In februari 1485 reisde hij samen met  
 Lodewijk van Gruuthuze naar Sluis om er voor de stad oorlogsschepen aan te  
 schaffen (SAB: SR84, 127r). In het schepenjaar 1484 reisde hij meermaals over en  
 weer tussen de stad Brugge en de regentschapsraad - ook tal van administratieve  
 taken van de stad voerde hij uit (een opsomming op SAB: SR84, 140v). 

 Beroep Goudsmid (Despars, 'Cronycke', IV, 257). 

 Cultureel veld Hij was deken van Sint-Sebastiaansgilde van Brugge in 1478 (SAB: SR77, 153r). 

 Bezit Hij leende 2 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het OLV- 
 zestendeel; ze werden nog hetzelfde jaar terugbetaald (SAB: SR80, 194v). In  
 februari 1485 ontving hij van Willem Houtmaerct een rente op de stad Brugge van  
 10 lb gr; deze ging na zijn dood over naar zijn vrouw. Bij haar dood in 1496 kwam  
 deze rente in het bezit van Clais van de Pitte (SAB: PO, 1ste reeks, II, nr. 52). 

 Rol in de opstand Hij werd gevangen gezet bij de intrede van Maximiliaans vertrouwelingen eind  
 april/begin juni 1485 in Brugge (Despars, 'Cronycke', IV, 257): hij werd kort na  
 Maximiliaans inname van Brugge samen met Zegher van Rode gevangen te Ieper  
 door Joris Weyts (SAB: SR85, 156v). Hij werd buiten de vrede van juni 1485  
 gesloten (Despars, 'Cronycke', IV, 262). Hij werd kort nadien gehalsrecht en zijn  
 hoofd werd op een spie bij de Breydelstraat gezet (Despars, 'Cronycke', IV, 266).  
 Het werd er pas begin februari 1488 afgehaald (Despars, 'Cronycke', IV, 324). 
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 Naam Labye, Boudewijn de 

 Politieke carrière Brugge: schepen 89 (SAB: RW). 

 Sociaal kapitaal In juni 1493 was hij samen met Pieter Thiry voogd van de kinderen van Jan Thiry  
 (SAB: PR92, 100v). In 1497 was hij voogd van de kinderen van de Colard de  
 Labye (SAB: WOLV, 6, 5r). 

 Bezit Hij leende 480 gr in mei en 960 gr in juli 1488 en 720 gr in oktober en 8000 gr in  
 december 1490 aan de stad als bewoner van het Karmerszestendeel (Blockmans, 'De  
 belastingbetalers', 234). Op 27/9/1490 droeg Jan de Witte fs Adriaans hem een  
 rente van 2 lb gr op het graafschap Vlaanderen over (ARA: Rk., AL, 54, 27/9/1490). 
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 Naam Labye, Colard de 

 Data ?-04/06/1493 (hij werd begraven in de OLV-kerk; Vermeersch, 'Grafmonumenten',  
 II, 263). 

 Antecedenten Hij had een broer Jan (SAB: PR92, 73r) en een broer Pieter (SAB: MC74, 35r). 

 Huwelijk x Magdalena de Clercq (Vermeersch, 'Grafmonumenten', II, 263) of x' Maria van de  
 Velde, fa Jan (Gailliard, 'Bruges', III, 373), x² Beatrijs Serjoris (?), fa Jan (SAB:  
 WOLV, 6, 5r). 

 Nageslacht Nicolas x Colline Pyerots; Mergriete x Willem Havic; Pieter, met als voogden  
 Boudin de Labye en Jan de Trompes (SAB: PR92, los bladje bij 120r). 

 Politieke carrière Brugge: schepen 65, april77, april82; raadslid 63; hoofdman OLV 66; deken der  
 meerseniers 77, 79, 86 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Vorst: hij leverde laken aan het hof in 1468 (Greve & Lebailly, 'Comptes', 64, 68 en 
  136). 

 Beroep Meersenier (Blockmans, 'De belastingbetalers', 234). 

 Sociaal kapitaal In juli 1475 eiste de Brugse schepenbank van de Londenaar Hugo Bruwaen dat hij  
 zijn schuldeis van 58 lb gr aan vleeshouwers Lieven van Assenede, François  
 Ritsaert, Jeroen en Lieven van Viven (met borgen Colard en Piete de Labye) met  
 bewijzen zou staven - ze werden voorlopig buiten vervolging gesteld (SAB:  
 MC74, 30v en 35r). In februari 1492 was hij samen met Jan van Hessche  
 testamentaris van Olivier de Haze (SAB: Gilde Drogenboom, charter van 1492).  
 Boudin de Labye en Jan de Trompes waren de voogden van zijn zoon Pieter in  
 1493 (SAB: PR92, 73r en WOLV, 6, 5r). Jan de Keyt en Jan de Corte waren machtig  
 over hem in maart 1493 (SAB: PR92, 73r). 
 
 Cultureel veld In 1484 was hij 'zorger' van de Gilde van de OLV van den Drogenboom (SAB: KV,  
 828bis, 102). In april 1486 was hij gouverneur van deze gilde (SAB: SR85, 116r).  
 In 1489 was hij kerkmeester van de OLV-kerk te Brugge, en schonk hij  
 verschillende giften aan deze kerk, o.a. om in de kapel van de Drie Santinnen te  
 gebruiken (Gailliard, 'Inscriptions', II, 272). 

 Leenbezit In 1484 kocht hij een losrente van 200 lb par op de tol van Damme van Jacqueline  
 van Luxemburg (x Philippe de Croÿ, graaf van Porcie) voor 3400 lb par (ARA: Rk.  
 13710, 90r). 

 Bezit Hij huurde een stalletje van de meerseniers in Brugge in 1476-83 (SAB: SR76, 8v;  
 SR82, 19v); hij verkocht het in 1484 (SAB: SR84, 22r). Hij leende samen met  
 Pieter de Labye 20 lb gr aan de stad Brugge in 1477 (SAB: SR76, 33v) en in de  
 lening van juni 1478 nog eens 10 lb gr (SR80, 48v). In 1477 leverde hij meermaals  
 laken aan de stad Brugge (zie bv SAB: SR76, 143r; SR78, 168r/169v). In februari  
 1478 leende hij samen met Thomas Perot 307 lb van 40 gr aan Maximiliaan op de  
 kroonjuwelen (ADN: B 3495, 123686). Hij kocht in 1481/2 twee losrentes van in  
 totaal 22 lb gr op de Brugse tol van de graaf van Sint-Pol (ARA: Rk. 13710, 32r).  
 Hij leende 50 lb gr aan de stad Brugge in mei 1482 (SAB: SR81, 190r). In maart  
 1484 verhandelde hij grote hoeveelheden laken voor 59 lb gr (naar SAB: KV,  
 828bis, 24). In 1485 leverde hij samen met Joos van der Straten en Jan Betyri,  
 'coopmannen van zijdene lakene', voor 831 lb 18 s par laken aan het Brugse Vrije  
 (RAB: BVR, 223, 178r). Hij ontving 42 lb par van de 'recette générale de Flandre'  
 voor het kleed dat hij gemaakt had voor de OLV van Doornik in 1487 (ADN: B  
 4123, 171v). Hij leende 9 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het 
  OLV-zestendeel (SAB: SR80, 193v). In juli 1486 ontving hij een losrente van 1 lb 
  gr op de stad Brugge van Willem Houtmaerct (SAB: PR85, 120v). Hij leverde veel  
 laken aan de stad in 1486 bij de Blijde inkomst van de keizer (SAB: SR85, 177r).  
 Hij leende 5 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 203r). In juni 1487 leende  
 hij 100 lb gr aan Maximiliaan op enkele kroonjuwelen (ADN: B 3496, 123693).  
 Hij en zijn zoon leenden 12000 gr in juli 1488 aan de stad Brugge en 1800 gr in  
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 oktober en 11860 gr in december 1490, als bewoners van het OLV-zestendeel  
 (Blockmans, 'De belastingsbetalers', 234). Op 9/9/1491 droeg Frans Parmentier  
 hem een rente van 1 lb gr op de stad Brugge over (SAB: Drie Santinnen, oorkonden, 
  2). In 1497 bezaten zijn kinderen grond te Evergem, een aantal rentes, een huis te  
 Gent, Brussel en te Bourgogne (SAB: WOLV, 6, 5r). 
 
 Rol in de opstand Hij vervoegde de schepenbank van 1477 maar in laatste instantie, nadat hij net  
 voor de inauguratie Ambrosius Ruebs verving (SAB: RW). 
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 Naam Ladesoubs, Alard de 

 Huwelijk x Juliane (SAB: Adornes, 39, 100r). 

 Politieke carrière Brugge: schepen juni85; raadslid april77, 82 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: in juli 1486 kreeg hij van de stad 2 lb gr voor onkosten die hij had in  
 1477 en omdat hij samen met andere dienaars van de wet 'ghinc in zekere  
 zestendeelen van derzelver stede omme te wetene wat volke ende provenancie datter 
  was' (SAB: SR85, 173v). 

 Beroep Hij was lid van de ambachten van 'de naelde' (RAB: AW, 1478). 

 Sociaal kapitaal In april 1478 was hij samen met Frans van Bassevelde voogd over de dochter van  
 Michiel van Bassevelde (SAB: SR78, 144v). Jan de Meyere stond borg voor zijn  
 vrijlating uit het Brugse schepenhuis op 20/3/1488 (SAB: CSK87, 92r). 

 Bezit Op 1/7/1478 eisten en verkregen Alard Deladesoubz en Steven van den Gheinste  
 dat Jan de De Keyt 2 lb 14 s zou betalen voor een maaltijd die hij als burgemeester  
 georganiseerd had (SAB: MC78, 10v). In november 1486 droeg hij een huis, met  
 renten, in de Riemstraat over aan meester Jan Adornes (SAB: Adornes, 39, 100r).  
 Hij leende 1 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 186r). Hij leende 720 gr in  
 juli 1488 aan de stad Brugge en 360 gr in oktober en 1000 gr in december 1490, als 
  bewoner van het Sint-Donaaszestendeel (Blockmans, 'De belastingsbetalers', 234). 
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 Naam Lake, Jan van 

 Politieke carrière Gent: gedele 84 (bestand Gent). 

 Bezit In de belasting van 1492-4 betaalde hij 16 gr in de Hoogstraat (Hancké, 'Conflict',  
 II, 108). 
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 Naam Lalaing, Josse de 

 Titel Heer van Montigny  
 Heer van Hantes 

 Data ca. 1437-05/08/1483 (hij werd begraven te Deinze; Neve, 'Lalaing', 113 en  
 Degryse, 'De admiraals', 170). 

 Antecedenten fs Simon (hij was o.a. kapitein van Sluis in 1475, zie Degryse, 'De admiraals', 170) x 
  Johanna van Gavere; zus Philippotte huwde Jean de Lannoy-Mingoval (Cools,  
 'Mannen met macht', 246). Josse zou quasi alle titels van zijn vader erven  
 (opgesomd in 'Mémoires de Jean de Dadizeele', 1). 

 Huwelijk x Bonne de Viefville, fa Louis de Saintes (in 1462, Cools, 'Mannen met macht', 246). 

 Nageslacht Charles x Jacoba van Luxemburg (fa Jacob, zie diens fiche); Antoon x Elisabeth van  
 Culemborg (ex-vrouw van zijn schoonbroer Jan van Luxemburg); Antonia x  
 Philippe de Habart; Margaretha x' Philippe le Josne, x² Louis de Longueval (Cools, 
  'Mannen met macht', 246). 

 Politieke carrière -Vorst: admiraal van Vlaanderen 73-83 (Degryse, 'De admiraals', 169); souverein- 
 baljuw van Vlaanderen 28/3/74-6/77 en 20/8/79-19/5/80; kapitein van Sluis 76- 
 79; stadhouder van Holland 26/5/80-5/8/83 (Van Gent, 'Pertijelike saken', 256). 
 -Vrije: commune 69*, 72* (lijsten Vrije). 

 Taken-diensten Vorst: hij trad meermaals op als militair kapitein in het leger van Karel de Stoute en  
 als onderhandelaar en gezant van Maximiliaan, zoals bijvoorbeeld te Aalst in 1482  
 (Cools, 'Mannen met macht', 246). In mei 1478 sprak hij te Brugge samen met Vijt  

Volkestein de Drie Leden van Vlaanderen toe in naam van Maximiliaan (SAG: 400, 26, 
93r/v).   

 Sociaal kapitaal In 1465 trad Jan van Dadizeele in zijn dienst, bij wie hij zijn militaire carrière  
 uitbouwde; Josse was toen kastelein van Wijnendale - hij was zijn vader  

opgevolgd die eerste hofmeester van Adolf van Kleef was ('Mémoires de Jean de 
Dadizeele', 1-5). 

 Cultureel veld Devies: 'Sans reproche'. Hij werd ridder van het Gulden Vlies in mei 1478 (Baelde). 

 Leenbezit Hij kocht of erfde de heerlijkheid 'Lalaing' in 1481 van zijn neef Jan, hij betaalde er  
 2025 lb van 40 gr verheffingsgeld op, rechtstreeks aan Maximiliaan in september  
 1481 (ADN: B 2124, 46v). Bij zijn dood liet hij zijn zoon Karel het leen  
 'Broodseinde' te Sijsele na dat hij schonk aan zijn zus Antonia toen deze huwde  
 (ARA: Rk. 17401, 1r en Opsommer, 'Omme dat leengoed', 718). 

 Bezit In 1470 had hij 14,40 hectare grondbezit in Moerkerke (Soens, databank uit  
 grootseminarie). Zijn huwelijkscontract werd uitgegeven: Lauwerys, 'Het  
 testament'. Hij beschikte in 1477 over 4768 lb 10 s als kapitein van Sluis (ADN B  
 4120, 54r - item voor het jaar erop: 4121, 51r). In september 1479 kreeg hij 600 lb  
 van 40 gr van Maximiliaan voor de vele verliezen die hij geleden had in de oorlog  
 met de Fransen (ADN: B 2118, 303v). In december 1480 kreeg hij een nieuwe  
 ketting van het Gulden Vlies omdat hij deze verloren is in de slag bij Terwaan, ter  
 waarde van 183 lb 5 s van 40 gr (ADN: B 2124, 243r). In september 1481 kreeg  
 voor de vele diensten die hij voor de hertog deed 2025 lb van 40 gr (ADN: B 2124, 
  252r). 
 
 Rol in de opstand Op 22/3/1477 nam Maria hem op in haar hofhouding (RAG: RV, 34323). In 1477  
 werd hij gevangen genomen te Nancy (Baelde, 'Josse', 195 en Thiry, 'Un inédit', 30- 
 32) en voor 7/6/1477 weer vrijgelaten, de dag waarop Maria hem een  
 schadevergoeding schonk (Van Gent, 'Een middeleeuwse crisismanager', 169). Bij  
 zijn terugkomst nam hij eerst het souvereinbaljuwschap weer op ('Mémoires de Jean 
  de Dadizeele', 6), maar in juni deed hij er weer afstand van (Despars, 'Cronycke', IV, 
  143). In 1478 had hij een belangrijk meningsverschil met Lodewijk van  
 Gruuthuze, dat echter op het kapittel van het Gulden Vlies in mei 1478 opgelost  
 werd (Cools, 'Mannen met macht', 246 en Sterchi, 'Uber den Umgang', 426). Op  



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1379

 28/7/1478 begeleidde hij Margaretha van York op het doopsel van Filips de  
 Schone (Molinet, 'Chroniques', I, 275). Op 14/1/1479 gebood Maximiliaan aan de  
 algemeen ontvanger van Vlaanderen, Jan van der Scaghe, dat Joosts loon als  
 kapitein van Sluis onmiddellijk diende gestort te worden, want het bleef  
 achterwege (ADN: B 17728, 'Lalaing'). In 1480 verving hij Wolfert van Borssele  
 als stadhouder van Holland, nadat deze te duidelijk de kaart van de Hoeken had  
 getrokken (Van Gent, 'Een middeleeuwse crisismanager', 169). In juli 1480 kwam  
 hij in aanvaring met Gent omdat hij Willem van der Scaghe gratie van (Gentse) ban  
 had verleend (Van Leeuwen, 'Didactiek', 339). In januari 1481 stuurde Maximiliaan 
  hem van Brugge naar Holland om er de oplaaiende strijd tussen Hoeken en  
 Kabeljauwen te onderdrukken, alweer met wisselend succes (Van Gent, 'Een  
 middeleeuwse crisismanager', 171 ev). In mei 1481 werd hij aangesteld als  
 leermeester voor Filips de Schone voor het Gulden Vlies (Baelde, 'Josse', 195).  
 Volgens Despaers zou hij verantwoordelijk zijn voor de moord op Jan van  
 Dadizeele (Despars, 'Cronycke', IV, 209). Kort daarop ondernam hij een nieuwe  
 veldtocht in Holland. De strijd raakte niet beslecht en in 1483 startte een nieuwe  
 veldtocht, maar Lalaing sneuvelde tijdens het beleg van Utrecht, dat enkele  
 maanden later viel (Cools, 'Mannen met macht', 246 en Van Gent, 'Een  
 middeleeuwse crisismanager', 179). Bij zijn dood beschikte hij over het kasteel van 
  Sluis (ware er niet de opstand), dat Maximiliaan aan Filips van Kleef beloofde op  
 3/2/1485 (Gachard, 'Les archives', 307). 

 Extra Hij werd gevangen te Nancy en in Vlaanderen als souverein-baljuw kort vervangen 
  door Jean de Bourgogne (Van Rompaey, 'Het grafelijk baljuwsambt', 615 die  
 verkeerdelijk zijn baljuwschap tot 1495 doortrekt). Aangezien er geen rekeningen  
 van Josse bewaard bleven, is het onmogelijk te bepalen hoe lang hij zijn functie  

 Bronnen Cools, 'Mannen met macht', 246; Baelde, 'Josse de Lalaing', in: R. de Smedt (ed.),  
 'Les chevaliers', 194-196; Van Gent, 'Een middeleeuwse crisismanager' en Thiry,  
 'Un inédit'. Verouderde notitie van Neve in BN. 
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 Naam Lammins, Cornelis 

 Politieke carrière Brugge: schepen 87 (SAB: RW). 

 Beroep Verver (Despars, 'Cronycke', IV, 288). 

 Sociaal kapitaal Lodewijk de Valkenare stond borg voor zijn vrijlating uit het Brugse schepenhuis  
 op 20/3/1488 (SAB: CSK87, 92v). 

 Bezit Hij leende 20 s gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het OLV- 
 zestendeel; ze werden nog hetzelfde jaar terugbetaald (SAB: SR80, 196v). Hij  
 leende 2 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 191v). Hij leende 720 gr in mei 
  en 480 gr in juli 1488 en 360 gr aan de stad Brugge in oktober 1490, als bewoner  
 van het OLV-zestendeel (Blockmans, 'De belastingbetalers', 250). 

 Extra In het schepenjaar 1488 diende hij 26 s 8 d gr boete te betalen aan de stad (SAB:  
 SR88, 29v). 
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 Naam Lammins, Jan 

 Politieke carrière Gent: gedele 82 (bestand Gent). 

 Bezit In de verplichte lening van 1492 droeg hij 280 gr bij die later werden terugbetaald  
 (Hancké, 'Conflict', II, 109). 

 Rol in de opstand Hij verving watergraaf Jacob Donche in diens functie toen die uit Gent vluchtte in  
 febuari 1477 naar Calais. Net als onder Jan Utenhove oefende hij dus het ambt in  
 praktijk uit. Hij weigerde echter bij Donches thuiskomst het ambt af te staan, maar  
 hij gaf uiteindelijk toch toe (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 950 en ADN: B 33, 32v).
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 Naam Lanchals, Pieter 

 Titel Ridder v1483 

 Data ca. 1441 (UBG: Hs 1259, 65v en 78v) - 22/03/1488 (hij werd begraven in de OLV- 
 kerk te Brugge; Boone, 'Lanchals', 471 en Vermeersch, 'Grafmonumenten', II, 317). 

 Antecedenten fs Simon x Isabella Jonkman (zijn vader was een eenvoudige schrijnwerker te  
 Brugge, zijn moeder een saaihandelaarster, zie Despars, 'Cronycke', IV, 233; Boone,  
 'Biografie', 9 en Beernaert & Schotte, 'Op zoek', 67). Zij hadden nog een zoon  
 Adrianus, aanvankelijk augustijn te Brugge, later cisterciënzer in Ter Doest, nadat  
 de abt hem op aandringen van Pieter te Parijs had laten studeren. In het begin van  
 de zestiende eeuw werd hij er zelfs abt (zie Geirnaert, 'Adrianus'). Hun dochter  
 Passchine huwde Wouter Merghaert (Beernaert & Schotte, 'Op zoek', 95). Deze  
 kinderen hebben een moeilijke jeugd gehad, voornamelijk door het wangedrag van  
 de vader (Beernaert & Schotte, 'Op zoek', 78). 

 Huwelijk x' Catharina van Nieuwenhove, fa Michiel (in 1471: +1484 en begraven in  
 Mechelen), fa Jan (fs Michiel) x Katarina van Belle (Boone, 'Biografie', 10 en en  
 Paravicini, 'Invitations', 128); x² Catherine van Poeke (op 18/10/1486), fa Roeland  
 x Guyonne de Goux (Boone, 'Lanchals', 472 en Lambin, 'Esquisses', 23). 

 Nageslacht Uit het eerste huwelijk: Charlotte (1479-80); Pieter (°1482) x Jooszine Quevin fa  
 Joos (raadsheer bij de Grote Raad); en Katarina (ca. 1472, zie UBG: Hs 1259, 65v),  
 die stierfop 2/6/1492 aldus De Doppere, 'Chronique', 31) x Filips Pinnoc, fs Jan IV  
 (uit een Leuvens patriciërsgeslacht). Filips Pinnoc hertrouwde later met Margriete  
 Metteneye, fa Pieter (Van den Abeele, 'Het hof', 53). Lanchals' bastaarddochter  
 Kateline huwde Klaas van Delft (Boone, 'Lanchals', 472 en Beernaert & Schotte,  
 'Op zoek', 97) en na diens dood Nicolas Sceredieux (SAB: PR92, 27v/88v). 

 Politieke carrière Vorst: griffier van financiën 1/1/71-31/3/72; generaal ontvanger 31/3/72-31/8/77;  
 Brugs schout van 5/7/85 tot 31/1/88; raadgever en kamerheer van de hertog 'sur le  
 fait des demaine et finances' 1/9/77-22/3/88 (ADN: B 2121, 103v; B 4123, 119r  
 etc.) en vanaf 30/1/81 ook 'maistre d'ostel' (Boone, 'Biografie', 10). 

 Taken-diensten -Vorst: hij werd kapitein en kasteelheer van Male op 30/1/1481 (Boone, 'Lanchals', 
  474). Bij de herovering van Vlaanderen in juli 1485 werd hij commissaris van de  
 wetsvernieuwing in Vlaanderen (RAB: AW, 1478), bijvoorbeeld te Ieper op  
 29/8/1485 en 8/2/1487 (KB, M 103, II), in het Brugse Vrije in juli 1485, op 20/2  
 en 17/9/1486 en op 16/9/1487 (RAB: BVR, 223, 10v; 224, 10v en 225, 10v); te  
 Gent in juli 1485 en 1486 (SAG: 400, 29, 130r/168r), te Brugge in 1476, 1486-87  
 (SAB: SR76, 117r; SR85, 204r; SR86, 177r) en te Damme in augustus 1486 (RAB:  
 BVO, 491). Op 19/8/1485 gaf Maximiliaan hem de opdracht om de Gentse  
 stadsrekening van 1484 te controleren (SAG: 94, 739). Hij was kapitein van het  
 kasteel van Male in 1486-87 (ADN: B 4123, 119r). 
 -Brugge: op 8/5/1482 reisde hij voor de stad Brugge samen met Jan van  
 Nieuwenhove en Maarten Lem naar Maximiliaan te Sluis om hem 'eenighe secrete  
 zaken te kennen te ghevene' (SAB: SR81, 70v). In oktober 1486 reisde hij samen  
 met Jan van Nieuwenhove fs Michiel naar Brussel om er bij Maximiliaan te  
 onderhandelen over piraten die de zee voor Sluis onveilig maakten (SAB: SR86,  
 123r). 

 Sociaal kapitaal Hij startte zijn carrière in dienst van Guibert de Ruple (Boone, 'Biografie', 9 en  
 Papin, 'Guilbert', 112) en hij was in 1468 klerk van Bertelemy Trotin (RAG: FPR,  
 216). Olivier de la Marche en Joris Baert waren getuigen bij het huwelijkscontract  
 van Catherina van Poeke en Pieter Lanchals (Boone, 'Lanchals', 472 en SAG: FLL,  
 1432). Donaas Coene was zijn persoonlijke ontvanger in de periode vanaf  
 15/8/1482 tot zijn dood (RAG: FPR, 214 en UG, Hs 1259, 1r). In 1483 duidde  
 Jehan Noseret hem samen met Thibaut Barradot en Guy de Baenst aan als voogden  
 van de kinderen van Guillaume Hugonet (Flammang, 'Compte', 60). Jan van  
 Nieuwenhove 'dhoude' en Jacob Gheerolf waren in juli 1485 voogden over zijn  
 kinderen toen zijn eerste vrouw stierf (UBG: Hs 1259, 81r en 85r). In 1487 heette  
 zijn kok 'Caiset', die de stad mee had helpen koken en daarvoor 1 lb gr ontving  
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 (SAB: SR86, 177r). Jan Franeel bewoonde zijn huis op het moment dat het in  
 februari 1488 gericht geplunderd werd (Despars, 'Cronycke', IV, 324). In juli 1490  
 waren Jan van Nieuwenhove en Jacob Gheerolf voogd over de kinderen uit zijn  
 eerste huwelijk (RAG: SL, 79, '1490'). In juni 1492 duikt Adriaan Drabbe op als  
 gemachtigd ontvanger van de voogden van Pierkin en Filips Pinnock (SAB: SR91, 
  172v). In september 1492 waren Jacob Gheerolf en Jacob de Donckere voogden  
 over Pierkin en procureur over Filips Pinnock (SAB: PR92, 7v). In oktober 1492  
 stelde Pinnock Adriaan Drabbe, Lodewijk Witkin en Sanders van Hesen aan om  
 erfeniszaken te regelen (SAB: PR92, 21r). In oktober 1492 was Jacob Coene  
 ontvanger van Pierkin Lanchals (ADN: B 17761, 'Lanchals'). In 1495 waren Jan  
 van Nieuwenhove, Jacob de Donckere en Jan de Boot zijn vrienden en magen van  
 Pieter Lanchals, Maarten van Nieuwenhove en Jacob Gheerolf waren voogd over  
 zijn zoon (SAG: FLL, 1444). In juli 1495 traden Lenaert Hughe en Maarten van  
 Nieuwenhove op als voogd van Pierkin Lanchals (SAB: PR94, 112v). 

 Cultureel veld Hij was lid van de OLV van de Sneeuw en van de confrerie van het Heilig Bloed -  
 in 1481 hiervan zelfs proost (Boone, 'Lanchals', 475). Verscheidene documenten  
 over zijn begraafplaats en die van zijn vrouw bleven bewaard (SAG: FLL, 1435-7). 

 Leenbezit Hij had een uitgebreid leenbezit (opgesomd bij Boone, 'Lanchals', 475): Heist,  
 Oostkamp, Woumen, Cadzand (in Vlaanderen) en ter Mare en in Sint-Adolfsland (in 
  Holland-Zeeland). In 1481 of 1482 verkocht Joost van Varsenare een losrente van  
 2 lb gr op het leen 'Het hof van Heys', ligging onbekend, voor 32 lb gr aan Pieter  
 Lanchals én in mei 1483 verschillende lenen te Cadzand en Woumen (bv. 'Hof ter  
 Dricht') voor 66 lb gr (ARA: Rk. 13710, 31v/65v en UG: Hs 1259, 1r-55v),  
 waarvan hij verschillende verpachtte (SAG: FLL, 1428). Kort erna kocht hij vier  
 lenen in Heist en Lissewege (waaronder 'tHof van Heys') en Woumen (waaronder  
 'De Strepe') van Joost van Varsenare voor 267 lb 13 s 4 d gr, waarvan Maximiliaan  
 hem de helft van het verheffingsgeld kwijtschold (RAB: BB, 64, 190r/192r/v;  
 ARA: Rk. 13710, 112v-113r/17397, 3v; RAB: BB, 64, 72r; Rk., AL, 51, 26/6/1483 
  en AL, 52, 30/7/1485). In mei 1486 kocht hij twee lenen in Oostkamp van Jacob  
 Dheere fs Antonis voor 129 lb gr, waarvan hij alweer maar een twintigste  
 verheffingsgeld diende te betalen i.p.v. het gebruikelijke tiende (RAB: BB, 64,  
 237v/238v; ARA: Rk. 13710, 130r/131r en ARA: Rk. AL, 45, A, 17/5/1486 en  
 2/7/1486). Een aantal rekeningen van ontvangsten van de lenen en wateringen in  
 Cadzand, Woumen en Heist bleven bewaard (RAG: FPR, 214). Na zijn dood liet hij 
  zijn zoontje Pieter lenen te Cadzand, te Heys en twee te Oostkamp na (ARA: Rk.  
 17405, 4r). Bij de dood van zijn dochter Katerine erfde Ruebekin Pinnock, fs  
 Filips, een leen te Woumen; twee andere in die parochie gingen over naar Pieter  
 (ARA: Rk. 17410, 1r). Pierkin Lanchals fs Pieter zou na de dood van zijn vader het  
 leengoed 'Te Varsenare' in Varsenare van Karel Lem in zijn handen krijgen (RAB:  
 BB, 64, 231r). 

 Bezit Hij bewoonde het hof Lanchals (in delen gekocht van Jan van Nieuwenhove, vader  
 van Jan, Michiel en Clais) in de sHeer Gillis Dopstraat dat begin februari 1488  
 gericht geplunderd werd (Despars, 'Cronycke', IV, 324; over het huis: Beernaert &  
 Schotte, 'Op zoek'). Hij bezat ook enkele huisjes rond dit hof en het huis van zijn  
 moeder in de Korte Vulderstraat erfde hij in 1482 (Beernaert & Schotte, 'Op zoek',  
 81). Een beschrijving van de inboedel, naar de staat van goed, leert dat Lanchals  
 een heel vermogend man was (Beernaert & Schotte, 'Op zoek', 51-5). In oktober  
 1474 kocht hij een lijfrente van 4 lb gr op de stad Brugge voor zijn dochter voor 36 
  lb gr (UBG: Hs 1259, 62v) en een lijfrente van 10 lb gr op de stad Brugge voor  
 hem en zijn zoontje voor 100 lb gr (UBG: Hs 1259, 70v). In november 1477 kocht  
 hij drie lijfrentes van in totaal 12 lb gr op de inkomsten van de stad Brugge (ADN:  
 B 4121, 80v en UBG: Hs 1259, 62v). In 1479-80 huurde zijn vrouw een 'graendre'  
 uit het huis van wijlen Geraard de Tolnare van de stad Brugge (SAB: SR79, 169v;  
 SR80, 176v). In 1479-81 (onbekende datum, maar in deze periode te situeren)  
 ontving hij samen met Willem Moreel 'pour nostre seurté' verscheidene  
 kroonjuwelen voor de 7000 lb van 40 gr die ze van Lucees Pietro Carencioni voor  
 Maximiliaan geleend hadden (ADN: B 3495, 123687). In 1480-1 had hij  
 verscheidene rentes van in totaal 29 lb 10 s gr op lenen van Joost van Varsenare  
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 (SAG: FLL, 1428). Op 7/9/1480 droeg Roeland le Fevre hem zijn rente van 10 lb gr 
  over die hij op de Brugse spijker gekocht had voor 150 lb gr (UG: Hs 1259, 56r- 
 58v). Op 26/8/1480 kocht hij een rente van 8 lb gr op de stad Damme voor 128 lb  
 gr (UG: Hs 1259, 60r-62r). In 1482 sloot hij een contract met bedijkers te Galentee  
 voor een opbrengst van 3000 lb gr, en een zesde van de tienden van het te bedijken  
 land (SAG: FLL, 1428). In september 1480 kocht hij een lijfrente van 68 lb par en  
 één van 60 lb par voor zijn dochter op de stad Nieuwpoort (ADN: B 5392, 29v). In  
 1483 diende hij de stad Brugge 9 lb 5 s 6 d gr assizen op wijn te betalen, hij deed  
 dit door 4 zilveren schalen aan het stadsbestuur ter beschikking te stellen; meester  
 Donaas Coene was de tussenpersoon (SAB: SR83, 45r-46v). Maar dit was zonder  
 zijn medeweten gebeurd, stelde Lanchals in juni 1485 en hij kreeg ze terugbetaald  
 (SAB: SR84, 166r). In oktober 1483 diende Michiel van Theimseke hem nog 59 lb  
 gr (RAG: FPR, 214). Vanaf 6/8/1484 zijn persoonlijke rekeningen van Lanchals  
 bewaard (RAG: FPR, 214). In 1483 kocht hij een rente van 25 lb gr op de vijf  
 hoofdsteden van Holland en één van 16 lb 13 s 4 d gr op Amsterdam (SAG: FLL,  
 1428). In 1484 bezat renten op huizen 'bij den Drooghenboom' en rond zijn hof  
 Lanchals, 20 lb gr op Brugge, lucratieve rentes te Mare, een rente van 8 lb gr op  
 Damme, 40 lb gr op Delft, 15 lb 13 s 8 d gr op Nieuwpoort en één van 10 lb gr op de 
  spijker van Brugge (RAG: FPR, 214; SAG: FLL, 1428 en onderzoek M. Boone). In 
  juni 1485 kreeg hij voor de controle van de stadsrekening 100 lb par van de stad  
 Brugge (SAB: SR84, 168r) en nog eens 100 lb par toen Maximiliaan de wet  
 vernieuwde (SR85, 156r). Hij vergoedde uit eigen zak Nicolaas de Rutere voor de  
 vervaardiging van de vrede van juli 1485, hetgeen hem in november 1485  
 terugbetaald werd: 4 lb gr (SAB: SR85, 162r). In november 1485 kocht hij twee  
 lijfrentes van 5 lb gr op de stad Brugge voor hem en zijn dochter en voor hem en  
 zijn zoontje voor telkens 50 lb gr (UBG: Hs 1259, 65r en 68v). In december 1485,  
 mei en augustus 1486 en januari 1487 kocht hij voor in totaal 94 lb gr renten op de 
  stad Brugge (SAG: FLL, 1428). Hij kocht een rente van 20 lb gr op de inkomsten  
 van de stad Gent in 1485 (ADN: B 2132, nr. 69314). Op 8/12/1486 ontving hij 30  
 lb gr uit de Brugse stadskas 'ter brulocht'; van het Brugse Vrije ontving hij 300 lb  
 par (SAB: SR86, 144v en RAB: BVR, 224, 135v). Op 9/5/1486 droeg hij een  
 losrente over aan Jacob Dheere fs Antonis van 16 lb 13 s 4 d gr, penning vijftien,  
 op de stad Amsterdam (SAB: PR85, 110v). Medio 1486 kocht hij twee huizen in de 
  sHeer Gillis Dopstraat, waarbij de stad grotendeels de onkosten vergoedde van de  
 bouw van een extra muur (Janssens, 'Mer Pieter Lanchals', 128-9 en SAB: PR85,  
 128r). Op 17/11/1486 leende hij 1200 lb gr van 40 gr aan Maximiliaan die hij  
 mocht verhalen op zijn functie van schout (RAG: FPR, 216). Op 7/2/1487 kocht  
 hij van Jacob Dheere fs Antonis het goed 'Int Houte' te Oostkamp (SAB: KV,  
 828bis, 201). Kort na zijn dood confisqueerde de stad 610 lb 7 s 3 d gr van  
 Lanchals die ze vond in 'eene busse' die hem toebehoorde en op 18/3 nog eens 800  
 lb gr die hij aan Florentijns koopman Cornelis Alteniti had overgemaakt (SAB:  
 SRfeb88, 32r-v en CSK87, 91r/97r: men kwam dit op 2/4 te weten/98r: Altenity  
 werd opgesloten en veroordeeld tot terugbetaling; zie ook Mus, 'De compagnie',  
 100 voor een gedeeltelijke uitgave van deze passage). Daarvan betaalde zijn  
 weduwe 75 lb 5 s 5 d gr terug aan zijn testamenteerders Lodewijk Witkin en Joris  
 Baert het jaar daarop (SAB: SR88, 165r en RAG: FPR, 217, '46', 2v). Zijn staat van  
 goed is bewaard (SAG: FLL, 1433). Een deel van de inboedel van Lanchals werd  
 door Lodewijk Witkin geïnventariseerd in 1488 (RAG: FPR, 217); een ander deel  
 dat in handen was van Michiel van Theimseke werd beschreven in februari 1490 in  
 opdracht van Lodewijk Witkin (RAG: SL, 79, '1489'; zie ook SAG: FLL, 1438  
 ev). Ook andere inventarissen, voornamelijk van waardepapieren en rechtstitels  
 van Lanchals, bleven bewaard, ze getuigen van de macht, rijkdom en het sociale  
 netwerk van Lanchals (RAG: FPR, 218). In juli 1490 kwam er een einde aan het  
 geschil tussen Kateline van Poeke en de voogden van de kinderen uit Pieters  
 eerste huwelijk, ze zou een eenmalige som van 400 lb gr ontvangen, een jaarlijkse  
 rente van 40 lb gr, haar eigen kleren en juwelen en een kamer ter waarde van 400  
 kronen van 48 gr; de overige goederen (en schulden) zouden door de voogden  
 beheerd worden (RAG: SL, 79, '1490'). Katherina 'leende' 1080 gr aan de stad  
 Brugge in oktober 1490 (Blockmans, 'De belastingbetalers', 250). In het  
 schepenjaar van december 1490 werd er 21 lb gr aan zijn erfgenamen terugbetaald  
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 van eerdere leningen aan de stad (SAB: SRdec90, 166v). In het schepenjaar 1491  
 leenden Filips Pinnock en de voogden van Pierkin de stad Brugge 406 lb 11 s gr;  
 ze werden volledig terugbetaald (SAB: SR91, 40r/177v; SR92, 184v/185r; SR93,  
 34v/187v). In 1491 kwamen Philips Pinnoc en de voogden van de kinderen van  
 Lanchals een nieuwe 'staat' van zijn sterfhuis overeen, na lange geschillen om diens 
  erfenis (UBG: Hs 1259, 85r-98r). In juni 1492 ontving Adriaan Drabbe, als  
 gemachtigd ontvanger van de nazaten van Pieter, 628 lb 10 s 10 d gr als onderdeel  
 van de 1410 lb 7 s 3 d gr die de stad kort na zijn dood geconfisqueerd had - zie  
 vroeger (SAB: SR91, 172v). In april 1493 procedeerde Adriaan Drabbe tegen de  
 vijf steden van Holland voor een uitblijvende betaling van een jaarlijkse rente van  
 25 lb gr op deze steden en tegen Willem van Busschuze die 700 gulden eiste van  
 Pieter Lanchals (SAB: PR92, 84v). 
 Vorstelijke remuneraties: als 'commis de finances' van Maria ontving hij een  
 daggeld van 96 d van 40gr/lb in 1477 (ADN: B 2115, 39v). In 1479 ontving hij  
 876 lb van 40 gr als 'commis de finances' (ADN: B 2118, 101v). In 1480 ontving  
 hij 48 s per dag (B 2121, 93v). In 1481 ontving hij 835 lb 16 s 16 d (ADN: B  
 2124, 77r). In 1482 ontving hij 692 lb 16 s van 40 gr van de hertog als 'commis de  
 finances' (ADN: B 2127, 84r). Op 28/10/1485 betaalde hij 1200 lb par aan  
 algemeen ontvanger van Vlaanderen Roeland le Fevre voor zijn functie van schout  
 in Brugge; geld waarmee de Brugse 'Loeve' gerestaureerd werd (ADN: B 2132, nr.  
 69368). Als Brugs schout ontving hij op 10/9/1487 een som om werken aan de  
 Loeve uit te voeren (ADN: B 4123, 80v). Als kapitein van Male ontving hij een  
 jaargeld 120 lb par per jaar (ADN: B 4123, 119r). In 1486 kocht Lanchals heerlijke 
  rechten in Oostkamp van Jacob Dheere fs Antoine en Maximiliaan schonk hem in  
 september 1486 de 39 lb 12 s van 40 gr/lb die deze rechten dat jaar opgebracht  
 hadden (ADN: B 2133, 75r/v). Op 17/11/1486 leende hij 1200 lb van 40 gr aan de  
 hertog; de som mocht hij verhalen op zijn rekeningen van de schout (ADN: B  
 2133, 81v; B 2134, nr. 69396). 
 
Rol in de opstand In de aanvang van 1477 verbleef Lanchals in het verre en veilige Luxemburg  
 (Boone, 'Biografie', 10). Op 27/1/1477 bevestigde Maria hem in de functie van  
 generaal ontvanger (UBG: Hs 1642, I). Op 10/4/1477 vroeg de Rekenkamer van  
 Rijsel hem zijn rekening van algemeen ontvanger op te sturen tegen 15/5/1477  
 (ADN: B 33, 25r). Op 1/9/1477 benoemde Maria hem tot haar 'commis de finances'  
 (ADN: B 2115, 39v). In juli 1478 stelde hij zich borg voor de benoeming van zijn  
 schoonbroer Jan van Nieuwenhove als ontvanger van de Vlaamse beden (ADN: B  
 33, 35v). Op 20/1/1481 belastte Maximiliaan hem met het beheer van het park en  
 het kasteel van Male, ter vervanging van Roeland le Fevre, hetgeen de vorst  
 nogmaals bevestigde op 20/4/1482 (SAG: FLL, 1429 en 1430). Op 25/10/1480  
 vroeg de rekenkamer van Rijsel aan Lanchals wat hij met de 4000 gouden ecu heeft  
 gedaan die hij in 1477 van de Brugse Lombardse wisselaars zou ontvangen hebben 
  voor de bevestiging van hun privileges 'que desirons bien savoir quel chose en a  
 esté fait' (ADN: B 17732, 'Hallewin'). Op 22/9/1483 beschuldigde de Raad van  
 Vlaanderen Lanchals van verbrassing van overheidsjuwelen (Boone, 'Lanchals',  
 476, naar ADN, B 19445, 340v-343v). In de jaren van de eerste regentschapsraad  
 verbleef hij in Holland en te Mechelen (Boone, 'Lanchals', 476). Op 19/5/1484  
 werd hij door Maximiliaan als schout van Brugge aangesteld, i.p.v. de overleden  
 Antonis van der Vichte, maar dit kon hij logischerwijs maar vanaf juli 1485  
 uitoefenen (Boone, 'Lanchals', 476; ARA: Rk. 13781, 76r; benoemingsbrief in  
 SAG: FLL, 1431). Opvallend is dat de stad in augustus 1484 twee boodschappers  
 naar Middelburg in Zeeland stuurde om aan de procureur van Lanchals een lijfrente  
 te betalen en een rente die Lanchals op de spijker te Brugge had (SAB: SR83,  
 175v). Hij behoorde tot de Raad van Maximiliaan die op 28/6/1485 de vrede te  
 Brugge uitsprak (SAG: 94, 737). In juni 1485 behoorde hij tot de commissie die in  
 opdracht van Maximiliaan de situatie te Brugge diende te normaliseren (SAB:  
 SR84, 168r). Hij werd in 1484 vermeld als één van de 'commis sur le fait des  
 demaine et finances' en lijkt dus ook in de jaren van de eerste regentschapsraad een  
 belangrijke functie in de financiële administratie van Maximiliaan te spelen  
 (Walther, 'Die burgundischen Zentralbehörden', 55). Op 2/8/1485 bepaalde  
 Maximiliaan dat hij, als schout, jaarlijks 600 lb van 40 gr diende te storten bij de  
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 ontvanger van Vlaanderen (ARA: Rk. 13781, 77r). Hij bevond zich aan  
 Maximiliaans zijde bij diens blijde inkomst in februari 1487 ('t Boeck, 145). Op  
 18/10/1485 maakte hij deel uit van Maximiliaans raad die het Brugse Vrije weer lid  
 maakte van Vlaanderen (ADN: B 1703, 139v). Op 18/10/1486 ondertekende hij  
 zijn huwelijkscontract met Roeland van Poeke (Boone, 'Lanchals', 472). Op  
 26/1/1487 beval Maximiliaan Wouter van Outheusden (de bewaker van de  
 kroonjuwelen) ‘neuf grans pots d’argent dorez godronnez pesans tous ensemble  
 cent quatre vings quinze mars six onzes cincq esterlins’ van de grafelijke schat te  
 nemen en ze aan Pieter Lanchals en Thibaut Barradot over te maken. Deze dienden  
 ze aan de Florentijn Galiot de Passis te verkopen voor 2000 lb van 40 gr om de val  
 van Terwaan te bespoedigen (ADN: B 2134, nrs. 69394/5; B 2135, nr. 69491). Hij  
 verplaatste zich met een gewapende lijfwacht door de stad toen hij schout was  
 1486-7, deze bestond uit zes gezellen die dagelijks 8 gr ontvingen (en de stad dus  
 74 lb 12 s gr kostten in het schepenjaar juli85), in juni 1487 werd deze lijfwacht  
 verdubbeld (SAB: SR85, 182r-v; SR86, 176v en Despars, 'Cronycke', IV, 287), in  
 het najaar waren het er al 18 (SAB: SR87, 119v: ze kostten 54 lb 12 s gr en CSK87,  
 53v). Bovendien mocht hij als schout over 16 gezellen beschikken die buiten de  
 stad de orde konden herstellen (SAB: CSK87, 450v). Op 6/1/1488: Maximiliaan  
 'alla ce soir soupper a tout sa viande a l’ostel de l’escoutette messieur Pierre  
 Lanchals' (ADN: B 2136, 69r). Eigenlijk betreft het een diner ten huize watergraaf  
 Jan van Nieuwenhove (SAB: SR87, 123v). Op 13/1/1488 vergaderde hij in naam  
 van Maximiliaan met de Brugse ambachten i.v.m. de verdediging van de  
 stadspoorten (Despars, 'Cronycke', IV, 310); het betreft een diner op het  
 schepenhuis met de officieren van de soldaten en de dekens van de rumoerigste  
 ambachten: de metsers en de timmerlieden (SAB: SR87, 123v). Hij diende van  
 Maximiliaan eind januari persoonlijk de Brugse stadspoorten te openen, zonder  
 resultaat (Despars, 'Cronycke', IV, 320). Op 26/1/1488 bepaalde Maximiliaan dat  
 Lanchals 'de non besoignier avec l'abbé des Dunes ne autres en quelque maniere  
 que c'estoit de l'estat et second lieu de commissaire de Flandres pour quelque prest  
 que le dit abbé des Dunes ou autres nous pourroient faire' (UBG: Hs 1642, II). Op  
 28/1 dineerde hij bij Maximiliaan en de andere leden van diens hofhouding (ADN:  
 B 2136, 70v); en dezelfde dag nog met de gedeputeerden van Ieper, daarna  
 verdwijnt hij uit de stadsrekeningen (SAB: SR87, 124r). Op 2/2/1488 doorzochten 
  de Bruggelingen zijn huis, maar hij was niet aanwezig (Molinet, 'Chroniques', I,  
 589). Hij werd kort erna vogelvrij verklaard voor 150 lb gr en onthoofd (Despars,  
 'Cronycke', IV, 332 en Diegerick, 'Correspondance', 36). Kort na zijn dood vragen  
 de negen Brugse leden van de stad of zij zijn goederen wou aanslaan (RAB: FD,  
 184 (2), LVII). Op 29/3/88 vroegen zijn testamenteurs aan de Brugse 'gemene  
 vergadering' of ze mogen aanvangen met de uitvoering van het testament van  
 Lanchals, hetgeen toegezegd werd (SAB: CSK87, 95v). Op 26/7/1488 eiste ridder  
 Jan van Nieuwenhove 300 lb gr van Lanchals die deze hem bij zijn aantreden als  
 schout zou beloofd hebben, ter compensatie van verliezen tijdens Jans schoutschap, 
  maar ook om hem de som terug te betalen die hij betaald had om zelf schout te  
 worden. De schepenen beslisten dat het geld niet op de schoonvader, maar op  
 Lanchals' vrouw mocht verhaald worden  (SAB: CSK87, 119r-v). 
 
 Verbanning 13/3/1483, voor vijftig jaar uit Vlaanderen, door Gent, 'omme dat hij niet  
 jeghenstaende zekeren lettren onlancx an hem ghesonden uut laste van den staten  
 van den landen van haerwaerts overe omme bij hemlieden te commene binnen deser  
 stede ter causen ende omme de zaken die zij met hem te doene hadden angaende der  
 welvaert van onsen jonghen ervachteghen heere ende prince ende alle zijne landen,  
 tzalve scriven ende last niet vulcommen noch gheachtervolght en heeft, maer datte  
 versmaedt ende veronweerdt'; in juli 1485 werd deze verbanning 'gheroyeert'  
 (SAG: 212, 1, 66r; zie ook Despars, 'Cronycke', IV, 233). 

 Extra Hij was een mannetje 'die welcke zeer haestelick van nieten upghecommen was'  
 (Despars, 'Cronycke', IV, 233). In 1486 procedeerde hij voor de Grote Raad tegen  
 de stad Haarlem omdat deze, in opdracht van de stad Brugge in 1484, een rente op  
 deze stad geconfisqueerd had; Lanchals eiste de onmiddellijke uitbetaling (ARA:  
 GR, procesbundels tot 1504, nr. 80). In december 1488 vroeg de stad Brugge aan de 
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  Raad van Vlaanderen te Gent om de weduwe van Lanchals te vervolgen omdat ze,  
 tegen de privileges in, enkele poorters van de stad had laten dagvaarden voor de  
 Raad (SAB: SR88, 119r). Zijn zoon bleef in het huis in de GillisDopstraat wonen,  
 waarvan een rentebezetting uit 1503 getuigt (SAB: consenten over bezetten (1503- 
 1508), 2v). 
 
 Bronnen Boone, 'Lanchals' en id., 'Biografie'. 
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 Naam Lanczwaert, Lamsin 

 Politieke carrière Ieper: schepen 78; hoofdman Gemeene Neringen 1/3/77, 22/5/77 (telkens na  
 overlijden van collega) (KB: M 103, II). 
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 Naam Lanen, Jan 

 Politieke carrière Gent: herekiezer 81; ontvanger-boekhouder 69 (bestand Gent). 

 Bezit Hij leverde laken aan de stad in 65 en 70 (Hancké, 'Conflict', II, 111). Hij  
 contribueerde 240 gr in de oorlogsbelasting van 1477 (Hancké, 'Conflict', II, 111).  

Hij kocht een rente van 2 lb gr op de inkomsten van de stad Gent in 1485 (ADN: B 2132, 
nr. 69314). 

 Confiscatie 1488: 2400 gr 'paymenten' van erfrentes te Gent (Hancké, 'Conflict', II, 111). 
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 Naam Lanezuene, Adriaan 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 89 (SAB: RW). 
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 Naam Lanezuene, Pauwels 

 Data ?-20/12/1485 (hij werd begraven in de OLV-kerk te Brugge; RAG: RV, 34315,  
 121r en Vermeersch, 'Grafmonumenten', II, 317). 

 Huwelijk x Mergriete vander Venne (SAB: KV, 828bis, 251 en Vermeersch, 'Grafmonumenten', 
  II, 317). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 68, 77; schepen 55, 57, 59, 61, 66, 71, 75, 79, april82, 83;  
 hoofdman OLV 60, 72, 74, 76, 78, 84; hoofdman sint-jan 67 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: op 14/10/1479 werd hij naar Sluis gezonden 'omme te wetene wat  
 ghewichte dat men daer useirt boven den 60 lb' (SAB: SR79, 63v). 

 Sociaal kapitaal Samen met Jacob de Voogt, en nadien Jan Metteneye fs Jacob, was hij voogd over  
 Jacob Gheerolfs kinderen in november 1485 (SAB: SV, 184v en PR85, 50r). 

 Cultureel veld Bij zijn dood stichtte hij versheidene religieuze fundaties (Gailliard, 'Inscriptions', 
  II, 375). 

 Bezit Hij huurde een 'thenden lote' in Brugge in 1476-83 en een stalletje van de  
 meerseniers in 1477-85 (SAB: SR76, 8v; SR82, 19r etc.); zijn weduwe verkocht het 
  in het schepenjaar juli 1485 (SAB: SR85, 20v). Hij kocht een rentebrief van 3 lb gr 
  op de drie steden van het graafschap Vlaanderen in april 1485 (SAB: OR, 4, 100v). 
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 Naam Lanezuene, Pieter 

 Politieke carrière Brugge: hoofdman OLV 80 (SAB: RW). 
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 Naam Langejans, Gillis 

 Politieke carrière Gent: keure juni85 (bestand Gent). 

 Beroep Kruidenier (Hancké, 'Conflict', II, 111). 

 Bezit Als raadslid van de stad Gent ontving hij een weekloon van 4 s gr (SAG: 20, 6, 14r). 

 Rol in de opstand Hij was 'raadslid' van de stad Gent van 23/11/1487 tot 19/1/1488 (SAG: 20, 6, 14r). 
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 Naam Langhe, Pieter de 

 Politieke carrière -Ieper: schepen 79, 81, 83, 85, 87, 90, 92, 95; raad 91, 93 (KB: M 103, II). 
 -vorst: baljuw van West-Ieper 9/7/88-34/12/89 en 8/10/93-14/6/94 (ARA: Rk.,  
 14551 en 14612). 

 Taken-diensten Vorst: hij was commissaris van de wetsvernieuwing te Ieper op 8/2/1489 (KB, M  
 103, II). 
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 Naam Lannoy, Baudouin (II) de 

 Titel Heer van Molembaix 
 Heer van Solre-le-château en Tourcoing 

 Data ca. 1436-07/05/1501 (Cools, 'Mannen met macht', 248). 

 Antecedenten fs. Boudewijn le Begue en Adrienne de Berlaymont (erfdame van Solre-le-Château),  
 zijn zus Philipotte was gehuwd met Jacob van Jauche (een belangrijk Brabants  
 edelman, Cools, 'Mannen met macht', 238). 

 Huwelijk x Michelle van Esnes, dame van Corroy-le-château (Cools, 'Mannen met macht', 238). 

 Nageslacht Filips, heer van Molembaix (1487-1543) en vanaf 1531 ridder van het Gulden  
 Vlies; Françoise x Antoon van Montmorency, heer van Courrière; Magdalena x Jean  
 de Roisin, heer van Rogny en van Cordes; Jacoba x Claude Bouton, heer van  
 Corbaron (Cools, 'Mannen met macht', 248). 

 Politieke carrière Vorst: eerste hofmeester van Maria 22/3/1477-27/3/82; gouverneur van Zutphen  
 73-77; stadhouder van Waals-Vlaanderen 85-01 (Cools, 'Mannen met macht', 248);  
 tweede kamerheer van de hertog 85-90 (Gachard, 'Lettres', XVIII, 437; RAG: FPR  
 217 en ADN: B 2136, 49v). 

 Taken-diensten Vorst: hij was meermaals in diplomatieke en militaire dienst van de Bourgondische  
 hertogen. Hij vocht bijvoorbeeld te Guinegatte en onderhandelde in 1481 met  
 Louis XI te Arras (Cools, 'Mannen met macht', 248), samen met Maarten van  
 Polheim (RAG: V3, 243, '1478'). Hij onderhandelde bij de totstandkoming van het  
 verdrag van Arras (Molinet, 'Chroniques', I, 378). Hij was kapitein van een kasteel  
 in Gelder in 1477 (ADN: B 2115, 113r) en gouverneur van Lille-Douai-Orchies in  
 1488-90 (ADN: B 2136, 49v; B 2139, 69761; B 2141, nr. 69849). 

 Sociaal kapitaal Bij zijn verdediging voor het Gulden Vlies medio 1486 had hij de drie Jean de  
 Lannoys, Jacob van Luxemburg, Filips van Kleef, Charles de Croÿ en nog  
 verscheidene andere Henegouwse edelen als vrienden en magen (Molinet,  
 'Chroniques', I, 541). 

 Cultureel veld Devies: 'Otes Lannoy de Baudechon'. Hij werd ridder van het Gulden Vlies in mei  
 1481. Hij had een aanzienlijk boekenbezit (Devaux, 'Baudouin', 212). 

 Leenbezit Hij hield twee lenen in het Rijselse die jaarlijks 79 lb opbrachten (Cools, 'Met  
 raad', 189). In april 1487 kocht hij de heerlijkheid Masures (ADN: B 17751, 'Lannoy').  

 Bezit Hij bezat een groot kasteel te Solre (Devaux, 'Baudouin', 212). Als hofmeester  
 ontving hij in september 1477 een dotatie van 600 lb van 2 gr (ADN: B 2115,  
 113r), één van 300 ecu van 48 gr (114r-v) en één van 448 gr 4 s (132r - zie ook B  
 2114, nr. 68258 en 2112, nr. 68050). Hij bezat een rente van 30 lb gr op de  
 ontvanger van Henegouwen (ADN: B 17744, 'Lannoy'). In april 1478 bevestigde  
 Maximiliaan hem in zijn bezit dat hij te Henegouwen had (ADN: B 1610, 232v). In  
 oktober 1481 ontving hij een hertogelijke gift van 340 lb van 40 gr (ADN: B  
 2124, 254r). In oktober 1488 leende hij 3600 lb van 40 gr aan Maximiliaan (ADN:  
 B 2136, 49v). In april 1487 schold Maximiliaan hem de helft van het  
 verheffingsgeld kwijt (155 lb van 40 gr) bij de aankoop van de heerlijkheid  
 Masures (ADN: B 17751, 'Lannoy'). In 1490 ontving hij 1000 lb van 40 gr van de  
 hertog voor geleend geld (ADN: B 2140, 149r). In 1492 ontving hij van  
 Maximiliaan 27 lb 8 s van 40 gr achterstallig loon voor het jaar 1487 (ADN: B  
 2142, 3²r). Als stadhouder van Waals-Vlaanderen ontving hij jaarlijks 224 lb par  
 uit de stadskas van Lille (ADN: B 2145, nr. 70084). 
 
 Rol in de opstand Op 22/3/1477 benoemde Maria hem tot haar eerste hofmeester (RAG: RV, 34323).  
 Hij reisde in juni 1477 de Duitse delegatie van Maximiliaan tegemoet (ADN: B  
 2118, 237v). Hij was onderhandelaar bij het verdrag van Atrecht in 1482  
 (Cauchies, 'Maximilien', 159). Op 14/6/1484 nam hij deel aan de buitengewone  
 vergadering van het Gulden Vlies te Dendermonde om een vergelijk in het  
 politieke geschil te vinden (ADN: B 1286, 17777; de Reiffenberg, 'Histoire', 138  
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 en Devaux, 'Baudouin', 211). Hij voerde de repressie te Gent uit na de revolte van  
 juli 1485 (Molinet, 'Chroniques', I, 467). Op 17/8/1485 legde hij zijn eed af als  
 souverein-baljuw van Lille-Douai-Orchies te Rijsel (ADN: B 33, 123r). Op  
 18/10/1485 maakte hij deel uit van Maximiliaans raad die het Brugse Vrije weer lid  
 maakte van Vlaanderen (ADN: B 1703, 139v). Op 26/12/1486 stond hij samen met  
 andere raadsheren van Maximiliaan garant voor een lening van 10000 ecus van 48  
 gr die Pieter Lanchals op de stad Brugge nam (RAG: FPR, 216). Medio 1486 werd  
 hij door Maximiliaan geappelleerd omdat hij een pensioen van de Franse koning  
 zou ontvangen, hetgeen hij ontkende, waarna Maximiliaan hem terug in zijn  
 functies ontving (Molinet, 'Chroniques', I, 540-2). Op 13/9/1487 werd hij 'heerlike 
  ghefestoyeert' te Brugge (SAB: SR86, 150v). In mei 1488 beloofde hij te Mechelen  
 volledige trouw aan Maximiliaan, ook van Henegouwen (Devillers, 'Le Hainaut',  
 1888, 156). Op 12/11/1488 schold Maximiliaan hem alle schulden die hij aan Gent, 
  Brugge, Ieper, Brussel, Leuven en hun aanhangers had, kwijt (ADN: B 1611,  
 207r). Hij zag vanuit Mechelen met lede ogen toe hoe in december 1488 Lille zich  
 aan de zijde van Philippe de Crèvecoeur schaarde (Molinet, 'Chroniques', II, 83). In  
 mei 1491 was hij aanwezig op het kapittel van het Gulden Vlies te Mechelen toen  
 Adolf van Kleef en Lodewijk van Gruuthuze aangeklaagd werden (Sterchi, 'Uber  
 den Umgang', 531). Op 20/8/1493 ratificeerde hij het verdrag van Senlis (ADN: B  
 363, 16464(B)). 

 Bronnen Cools, 'Mannen met macht', 248; Devaux, 'Baudouin', in: De Smedt, 'Les chevaliers', 
  210-213 en Cauchies, 'Lannoy'. 
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 Naam Lannoy, Jean de (1) 

 Naamgenoten Pierre de Lannoy, heer van Fresnoy, kamerheer van de hertog was hoogbaljuw van  
 Aalst in 1486-87 (ADN: B 4123, 85r); hij werd op 21/3/1482 door Gent  
 verbannen voor vijftig jaar uit het graafschap omdat hij, tegen de wil van Adriaan  
 van Liedekerke in, zich niet neergelegd had bij zijn afzetting als baljuw; de ban  
 werd door Maximiliaan ongedaan gemaakt in juli 1485 (SAG: 212, 1, 60r). 

 Data ?-27/11/1492 (hij stierf te Mechelen; De Doppere, 'Chronique', 40). 

 Antecedenten Hij was familie van Jean de Lannoy (2) (Cools, 'Mannen met macht', 251). 

 Politieke carrière Vorst: abt van Sint-Bertijns te Sint-Omaars (1473-1492) en kanselier van het  
 Gulden Vlies v1480 (Cools, 'Mannen met macht', 251). 

 Taken-diensten Vorst: in februari 1481 reisde hij samen met Philippe de Croÿ en Pieter Bogaert in  
 opdracht van de aartshertog naar Engeland (ADN: B 2124, 179v). In februari 1481  
 stelde Maximiliaan hem aan tot onderhandelaar met de hertog van Bretagne (RAG:  
 OV, 830). In april 1481 onderhandelde hij te Londen met de hertog van Bretagne  
 (ADN: B 18823, 23684). In februari 1482 reisde hij samen met Philippe de Croÿ  
 naar Engeland om er met de koning te overleggen over de oorlog met Frankrijk  
 (BNF: MC, 397, 699). Begin maart 1482 stuurde Maximiliaan hem naar Arras om er  
 te onderhandelen met de Fransen (ADN: B 2127, 172r). Hij onderhandelde bij de  
 totstandkoming van het verdrag van Arras (Molinet, 'Chroniques', I, 378). In  
 november 1487 overhandigde hij samen met Jean de Berghes in naam van  
 Maximiliaan en Wouter van Houtheusden kroonjuwelen aan de tresorier van  
 Bretagne ter verzekering van een lening van Maximiliaan aan de hertog van  
 Bretagne (ADN: B 18824, 23753). Hij onderhandelde bij de Vrede van Atrecht en  
 Senlis (Cools, 'Mannen met macht', 251). In 1492 stond hij aan het hoofd van de  
 delegatie die naar Frankrijk reisde om het verdrag van Atrecht ongedaan te maken  
 (ADN: B 2144, 156r), samen met Jean le Sauvaige, Thibaut Barradot, Engelbert van  
 Nassau en Paul de Baenst naar Frankrijk (ADN: B 2144, 28r en Molinet,  
 'Chroniques', II, 251). 

 Sociaal kapitaal Hij was één van de borgen van Jan van Melle die na diens dood een som dienden af  
 te staan aan de stad Gent - of betreft het een naamgenoot ? (SAG: 400, 27, 133v).  
 Hij behoorde samen met de andere Jean de Lannoys, Filips van Kleef, Charles de  
 Croÿ en andere Henegouwse edelen tot de vrienden en magen van Baudouin de  
 Lannoy toen die zich medio 1486 voor het hof diende te verantwoorden over zijn  
 politieke keuze (Molinet, 'Chroniques', I, 541). 

 Cultureel veld Hij bezat zeker een doctorsgraad (Cools, 'Mannen met macht', 252). 

 Bezit Op 14/8/1479 leende hij 85 lb 5 s gr aan Maximiliaan op enkele kroonjuwelen  
 (ADN: B 18844, 29540). In september 1479 ontving hij 1000 lb van 40 gr van  
 Maximiliaan voor de verliezen die hij geleden heeft ten gevolge van de oorlog met  
 de Fransen (ADN: B 2118, 306r). Ook in 1481 ontving hij 1300 lb van 40 gr voor  
 schade en reizen die hij ondernomen had (ADN: B 2124, 170r/171v). Op  
 24/12/1480 bepaalde Maximiliaan dat hij als kanselier van het Gulden Vlies een  
 jaargeld van 180 lb van 40 gr zou ontvangen In 1482 ontving hij 2400 lb van 40  
 gr (ADN: B 2127, 78r). In 1492 ontvangt hij een jaargeld van 2000 francs van 32  
 gr (ADN: B 2144, 72r) en nog een gift van 2000 lb van 40 gr (182r). 

 Rol in de opstand Op 2/4/1482 dineerde hij samen met Filips van Bourgondië-Beveren, Lodewijk  
 van Gruuthuze en Engelbert van Nassau te Brugge (SAB: SR81, 161r). Hij was  
 onderhandelaar bij het verdrag van Atrecht in 1482 en ook later onderhandelde hij  
 meermaals tussen de Franse koning en de Vlaamse vorst (Cauchies, 'Maximilien',  
 159). In april 1483 was hij aanwezig te Hesdin toen Margaretha van Oostenrijk  
 overgeleverd werd aan de Franse koning (Molinet, 'Chroniques', I, 416). Op  
 14/6/1484 nam hij deel aan de buitengewone vergadering van het Gulden Vlies te  
 Dendermonde om een vergelijk in het politieke geschil te vinden (ADN: B 1286,  
 17777). Op 26/12/1486 stond hij samen met andere raadsheren van Maximiliaan  
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 garant voor een lening van 10000 ecus van 48 gr die Pieter Lanchals op de stad  
 Brugge nam (RAG: FPR, 216). Hij werd door Brugge vogelvrij verklaard in  
 februari 1488 (Despars, 'Cronycke', IV, 332). In februari 1488 sloten de  
 Bruggelingen hem op (Cools, 'Mannen met macht', 252). Op 23/5/1488 werd hij  
 naar Gent gevoerd (KB: Ms 1132, 171). Op 12/11/1488 schold Maximiliaan hem  
 alle schulden die hij aan Gent, Brugge, Ieper, Brussel, Leuven en hun aanhangers  
 had, kwijt (ADN: B 1611, 207r). In maart 1489 onderhandelde de stad Brugge, na  
 aandringen van Philippe de Crèvecoeur, over zijn vrijlating met Gent (SAB: SR88,  
 125v), maar hij bleef in Brugge gevangen waar hij beloofde de stad nooit te zullen  
 aanklagen voor deze gevangenschap (SAG: 93, 7, 67r). Hij maakte deel uit van de  
 commissie die in opdracht van de Albrecht van Saksen op 4/1/1490 de Vlaamse  
 magistraten moest benoemen en de Vlaamse kastelen moest innemen (SAB: CA, 12,  
 84r). Volgens Molinet was hij de 'principal directeur' van de ontwaarding van de  
 munt in 1489-90 (Molinet, 'Chroniques', II, 173). In mei 1491 zat hij het vijftiende  
 kapittel van het Gulden Vlies te Mechelen voor, met Engelbert van Nassau als  
 plaatsvervanger (de Reiffenberg, 'Histoire', 189). Daar stelde hij samen met Jean  
 Carondelet de aanklacht tegen Adolf van Kleef en Lodewijk van Gruuthuze op  
 (Sterchi, 'Uber den Umgang', 531). 

 Extra Een Jean de Lannoy verloor in mei 1492 een proces voor de Grote Raad van Anna  
 de Baenst, weduwe van de heer van Kruibeke (De Smidt & Strubbe,  
 'Chronologische lijsten', 255). 

 Bronnen Cools, 'Mannen met macht', 251-252. 
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 Naam Lannoy, Jean II de (2) 

 Titel Heer van Maignoval 

 Data ?-1498 (Cools, 'Mannen met macht', 250). 

 Antecedenten fs Antoon van Lannoy (Cools, 'Mannen met macht', 250). 

 Huwelijk x Philipotte de Lalaing (fa Simon de Lalaing en Johanna van Gavere), zus van Joost  
 (Cools, 'Mannen met macht', 250). Volgens anderen huwde hij Philippote de  
 Plaine, fa Thomas (zie Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1174). 

 Nageslacht Zoon Jan, schildknaap in 1492 (ADN: B 2144, 182r). 

 Politieke carrière Vorst: kamerheer van Maria en Maximiliaan 77-98; eerste hofmeester in 1485  
 (Cools, 'Mannen met macht', 251); 'grand maistre d'ostel' in 1486 (RAG: FPR, 216); 
  baljuw van de bossen van Henegouwen 2/11/91-? (ADN: B 33, 170r); kamerheer  
 van Filips de Schone v28/6/95 (Cauchies, 'De la "régenterie"). 

 Taken-diensten Vorst: In 1477 was hij kapitein van Avesnes. Later trad hij meermaals op in  
 militaire dienst, bijvoorbeeld te Guinegatte en te Oudenaarde in 1485 waar hij  
 kapitein was (Cools, 'Mannen met macht', 251). In juni 1487 werkte hij samen met  
 Thibaut Barradot de praktische kant uit van de lening van 40 Bruggelingen aan  
 Maximiliaan van 4000 lb gr (ADN: B 3496, 123692). Hij begeleidde keizer  
 Frederik bij diens terugkeer naar het Duitse rijk (Cools, 'Mannen met macht', 251). 

 Sociaal kapitaal Hij behoorde samen met de andere Jean de Lannoys, Filips van Kleef, Charles de  
 Croÿ en andere Henegouwse edelen tot de vrienden en magen van Baudouin de  
 Lannoy toen die zich medio 1486 voor het hof diende te verantwoorden over zijn  
 politieke keuze (Molinet, 'Chroniques', I, 541). 

 Leenbezit In 1475 schonk Karel de Stoute hem de heerlijkheid Flammes (Cools, 'Mannen met  
 macht', 250); waartegen o.a. Jacques de Luxembourg protesteerde bij de Grote Raad  
 in april 1475. Deze beval nader onderzoek (De Smidt & Strubbe, 'Chronologische  
 lijsten', 94 en 412). 

 Bezit In november 1477 nam Maximiliaan hem, voor 24 s daags, op in zijn hofhouding  
 (Gachard, 'Analectes', 5, 117). In maart 1479 ontving hij van Maximiliaan  
 geconfisqueerde goederen van Gobert d'Aspremont uit Henegouwen (ADN: B  
 2117, nr. 68324 en B 2122, nr. 68518), namelijk de heerlijkheden Amblise, Tulin  
 en Rombyes (B 2125, nr. 68752). In 1482 ontving hij 500 lb van 40 gr van  
 Maximiliaan voor militaire diensten (ADN: B 2127, 254r). In 1489 ontving hij  
 1200 lb van 40 gr van de hertog (ADN: B 2139, nr. 69770). In 1491 werd dat  
 bedrag opgetrokken tot 1600 lb van 40 gr (ADN: B 2143, nr. 69861). In september  
 1492 kregen hij en zijn zoon een gift van 600 lb gr van Maximiliaan (ADN: B  
 2144, 182r). 
 
 Rol in de opstand In augustus 1477 nam Maria hem op in haar hofhouding (RAG: RV, 34323). Bij de  
 verovering van Oudenaarde in januari 1485 stelde Maximiliaan hem tot kapitein  
 van de stad aan (Molinet, 'Chroniques', I, 449). Op 26/12/1486 stond hij samen met 
  andere raadsheren van Maximiliaan garant voor een lening van 10000 ecus van 48  
 gr die Pieter Lanchals op de stad Brugge nam (RAG: FPR, 216). Eind 1487 maakte  
 hij deel uit van de nieuwe financiële raad die Maximiliaan ingericht had (Walther,  
 'Die burgundischen Zentralbehörden', 55). Op 2/2/1488 bevond hij zich te Brugge  
 en onderhandelde hij tussen de ambachten en de vorst (Molinet, 'Chroniques', I,  
 589). Kort erop werd hij gevangen genomen en op 23/5/1488 naar Gent gevoerd  
 (SAG: 93, 7, 67r en KB: Ms 1132, 171). Hij werd vrijgelaten na aandringen van  
 Philippe de Crèvecoeur en onderhandelingen van Brugge (SAB: SR88, 125v). In  
 1490 drong hij er, als lid van Maximiliaans regentschapsraad er bij Albrecht van  
 Saksen op aan Brugge en Filips van Kleef hard aan te pakken vooraleer zich tot  
 Holland te wenden (Cools, 'Mannen met macht', 251). 
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 Extra Een Jean de Lannoy verloor in mei 1492 een proces voor de Grote Raad van Anna  
 de Baenst, weduwe van de heer van Kruibeke (De Smidt & Strubbe,  
 'Chronologische lijsten', 255). In augustus 1493 werd het hem door de Grote Raad  
 nog langer verboden om het baljuwschap van Philippe, heer van Bossu en baljuw  

van de bossen in Henegouwen, in vraag te stellen (De Smidt & Strubbe, 'Chronologische 
lijsten', 268). 
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 Naam Lannoy, Jean III de (3) 

 Titel Ridder (v1430) 
 Heer van Lannoy, Lys, Wattignies, Bersées, Rumes en Sebourg 

 Data ca. 27/04/1410-18/03/1493 (hij werd begraven te Lannoy; De Smedt, 'Jan', 78). 

 Antecedenten fs Jean II de Lannoy ('le Ramager') en Johanna de Croÿ (Cools, 'Mannen met macht',  
 250). 

 Huwelijk x' Jehanne de Tyrel et de Poix (dame de Brumeu); x² Jehanne de Ligne (in 1460), fa  
 Michel (Cools, 'Mannen met macht', 250 en Caron, 'Les voeux', 305). 

 Nageslacht Hij had acht kinderen. Uit het eerste huwelijk: Jehanne x Filips van Huerne (Cools, 
  'Mannen met macht', 234 en 250). Uit het tweede huwelijk: Bonne, erfdame van  
 Lannoy en Sebourg x haar neef Filips van Santes (raadsheer van Maximiliaan)  
 (Cools, 'Mannen met macht', 249-250); Maria, dame de Rume x Jean, baron de  
 Beaufort; Jacoba x Jean de Hennin-Liétard (Cools, 'Mannen met macht', 250). 

 Politieke carrière Vorst: hij was baljuw van Amiens, Arras, Doullens en Martaignes voor de Franse  
 koning vanaf 1463 (Damen, 'De staat van diens', 472 en De Smedt, 'Jan', 67);  
 stadhouder-generaal van Holland en Zeeland 48-62; stadhouder van Waals- 
 Vlaanderen 59-63; raadslid-kamerheer van Maximiliaan v1477 (Cools, 'Mannen met  
 macht', 250 en Damen, 'De staat van diens', 472). 

 Taken-diensten -Vorst: hij ondertekende in september 1477 de vrede tussen Frankrijk en Habsburg  
 (De Smedt, 'Jan', 73). Hij omhing Maximiliaan de Vliesketting in 1478 (De Smedt,  
 'Jan', 73). Hij onderhandelde nadien meermaals met de Fransen (De Smedt, 'Jan', 75).  
 Vanaf 1480 was hij 'chevalier de compaigne'  van Maria i.p.v. de overgelopen  
 Antoon van Bourgondie (Cools, 'Mannen met macht', 250). Hij voerde meerdere  
 diplomatieke taken in opdracht van de vorst, bijvoorbeeld in juni 1479 (ADN: B  
 2118, 244r). Hij onderhandelde bij de totstandkoming van het verdrag van Arras  
 (Molinet, 'Chroniques', I, 378). 
 -Gent: in april 1484 onderhandelde hij tussen de regentschapsraad en de Drie  
 Leden enerzijds en Maximiliaan anderzijds, hij ontving hiervoor 15 lb 10 s gr  
 (SAG: 20, 2, 11r). 

 Sociaal kapitaal Als wees na Azincourt werd hij opgevoed door zijn nonkels Antoine en Jean de  
 Croÿ. Hij behoorde dus tot de Croÿ-clan (De Smedt, 'Jan', 59). Hij was neef, vader  
 en schoonvader van Vliesridders en dus een centrale pion in het Vliesnetwerk (De  
 Smedt, 'Jan', 79). Hij behoorde samen met de andere Jean de Lannoys, Filips van  
 Kleef, Charles de Croÿ en andere Henegouwse edelen tot de vrienden en magen van  
 Baudouin de Lannoy toen die zich medio 1486 voor het hof diende te  
 verantwoorden over zijn politieke keuze (Molinet, 'Chroniques', I, 541). 

 Cultureel veld Devies: 'Oubli vaincra, Lannoy'. Hij werd ridder van het Gulden Vlies in mei 1451  
 (De Smedt). Hij schreef enkele gedichten en een didactisch tractaat (De Smedt, 'Jan',  
 79-80), dat een traditionele visie op de middeleeuwse adel uitdraagt (Sterchi, 'Uber  
 den Umgang', passim). 

 Leenbezit De lenen Neufville, Sebourg, rumes, Willems en Bossuyt in de kasselrij Rijsel  
 brachten hem jaarlijks 807 pond op (Cools, 'Mannen met macht', 250 en Damen, 'De  
 staat van diens', 471). 

 Bezit Hij bezat een immens kasteel te Lannoy dat hij met een dorp, klooster en kerk  
 omringde. Hij verloor zijn stad na zijn verdrijving door Karel de Stoute in 1468  
 aan Jacques de Luxembourg, de broer van de onthoofdde Louis (De Smedt, 'Jean',  
 116). In november 1477 nam Maximiliaan hem, voor 24 s daags, op in zijn  
 hofhouding (Gachard, 'Analectes', 5, 117). Hij kreeg zijn goederen terug van  
 Maximiliaan in 1478 (De Smedt, 'Jan', 75). Hij kreeg meermaals een som om het  
 kasteel op te knappen (bijvoorbeeld ADN: B 2121, 357v). In 1490 kreeg hij 1300  
 lb van 40 gr van Maximiliaan voor troepen in Lannoy (ADN: B 2140, 87r). Op  
 20/7/1492 beloofde de stad Gent hem 600 lb van 40 gr voor zijn diensten bij de  
 totstandkoming van de vrede van Cadzand (SAG: 93, 7, 107r). 
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 Rol in de opstand In 1477 keerde hij terug naar het Bourgondische hof en mislukte hij in zijn opzet  
 Maria uit te huwelijken met Adolf van Gelder (Cools, 'Mannen met macht', 250). In  
 1479-1480 diende hij, tevergeefs, Hoeken en Kabeljouwen verzoenen (Damen, 'De  
 staat van diens', 472). Hij was onderhandelaar bij het verdrag van Atrecht  
 (Cauchies, 'Maximilien', 159). In april 1484 onderhandelde hij tussen de Drie  
 Leden en Maximiliaan (SAG: 20, 2, 11r). Tussen 12 en 28 juni 1484 probeerde hij  
 tevergeefs met het Vlies de regentschapsraad met de Leden te verzoenen (Cools,  
 'Mannen met macht', 250). Eind 1487 maakte hij deel uit van de nieuwe financiële  
 raad die Maximiliaan ingericht had (Walther, 'Die burgundischen Zentralbehörden', 
  55). In mei 1491 was hij aanwezig op het kapittel van het Gulden Vlies te  
 Mechelen toen Adolf van Kleef en Lodewijk van Gruuthuze aangeklaagd werden  
 (Sterchi, 'Uber den Umgang', 531). 

 Extra In 1468 beschuldigde Karel de Stoute hem van hoogverraad (hij behoorde  
 bovendien tot de Croÿ-clan), waarna de hertog zijn bezittingen innam. Hij viel  
 eveneens in ongenade bij Louis XI. In 1473 schonk Karel de Stoute hem  
 vergiffenis. Eind jaren '70 vertoefde hij weer in het gevolg van Karel de Stoute, zij  
 het in de achtergrond (De Smedt, 'Jan', 69-72). Een Jean de Lannoy verloor in mei  
 1492 een proces voor de Grote Raad van Anna de Baenst, weduwe van de heer van  
 Kruibeke (De Smidt & Strubbe, 'Chronologische lijsten', 255). 

 Bronnen Cools, 'Mannen met macht', 250; Damen, 'De staat van diens', 471-2; De Smedt, 'Jan' 
  en De Smedt, 'Jean', in: idem, 'Les chevaliers', 115-117. 
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 Naam Lansaem, Clais 

 Politieke carrière Ieper: schepen 83, 85, 87; raad 93; hoofdman van de draperie 82; hoofdman van de  
 poorterie 84 (KB: M 103, II). 
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 Naam Lansaem, Jacob 

 Politieke carrière Ieper: schepen 88, 94; raad 95 (KB: M 103, II). 

 Taken-diensten Ieper: hij inde als gedeputeerde van de Drie Leden de 'Brusselse bede' van februari  
 1489 (SAG: 20, 9, 2r). 
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 Naam Lansaem, Olivier 

 Politieke carrière Ieper: raad 88 (KB: M 103, II). 
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 Naam Lansaem, Pieter (1) 

 Antecedenten fs Anaert (KB, M 103, II). 

 Politieke carrière Ieper: schepen 80, 84, 93, 95; raad 85, 86, 94; tresorier 94 (KB: M 103, II). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1407

 Naam Lansaem, Pieter (2) 

 Huwelijk x Elisabeth Pauwels, fa Mailin (Mus, 'Pieter', 61). 

 Politieke carrière Ieper: schepen 43, 46, 48, 50, 52, 54, 54, 58, 60*, 62, 64, 70*, 75, 15/2/75-26/2/77,  
 82*; raad 47, 49, 51, 53, 57, 59, 63, 65-66, 71-73, 80 (KB: M 103, II). 

 Bezit Hij was één van de rijkste Ieperse burgers, met vele lijfrenten op zijn naam, en het  
 bezit van het huis 'De Munte' op de Ieperse markt (Mus, 'Pieter', 64). Hij had  
 bovendien een actief aandeel in de Ieperse lakenhandel met contacten met de Brugse 
  handelsnetwerken, oa (onrechtstreeks) met Maarten Lem en Willem Moreel (Mus,  
 'Pieter', passim). 

 Bronnen Mus, 'Pieter Lansaem'. 
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 Naam Lansaem, Pieter (3) 

 Antecedenten fs Pieter (KB, M 103, II). 

 Politieke carrière Ieper: raad 15/2/75-26/2/77, 22/5/77, 81; schepen 74 (KB: M 103, II). 
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 Naam Lansaem, Willem 

 Politieke carrière -Ieper: schepen 71, 1/3/77, 79, 89; raad 78, 80 (KB: M 103, II). 
 -Vorst: schout van Ieper 28/11/80-12/3/99 (KB, M 104, I). 

 Extra De functie van Iepers schout was niet permanent, maar buiten Lansaem werd er  
 niemand anders in de voornoemde periode tot schout benoemd (KB, M 104, I). 
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 Naam Lason, Jacob 

 Data ?-10/11/1492 (RAG: RV, 34315, 121r). 

 Antecedenten Hij had zussen Waghe en Kateline x Karel Lopin, met dochter Kateline x Jan  
 Metteneye (SAB: PR92, 46v). Samen met Pieter Lason en Joris Lason waren zij zijn 
  erfgenamen. 

 Huwelijk x Cornelie de Meulenare, fa Jan (SAB: PR92, 46v). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 77, 79, 81, 83 (SAB: RW). 

 Beroep Bakker (SAB: RW: hij was vinder van dat ambacht in 1486). 

 Sociaal kapitaal Bij zijn dood lag hij in proces met Jacob Metteneye; toen stelden zijn erfgenamen  
 Gillis Jacqueloot, Gillis de Ruedic, Jan van Overbeke, Jan du Poncel, Jean Joly,  
 Christoffel Boudins, Pieter Nydi, Jean Hanneton, Pieter Masin, Steven van den  
 Gheeinste, Willem Hoelvoet, Jacob van der Ghote, Colaert Belle, Jan van den  
 Leene, Olivier Bateman, Cornelis Bersier, Lenaert Urbaen en Bastiaan Willebrecht  
 over zich machtig (SAB: PR92, 46v). 

 Cultureel veld Hij werd in 1479 lid van de Sint-Sebastiaansgilde (Godar, 'Histoire', 122). Hij was 
  kerkmeester van de Sint-Salvatorskerk in 1482 (SAB: PO, 1185). 

 Bezit Hij leende 15 lb gr aan de stad Brugge in 1477 (SAB: SR76, 29v). Hij leende 2 lb  
 gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het Sint-Jacobszestendeel; ze  
 werden nog hetzelfde jaar terugbetaald (SAB: SR80, 198v). Hij leende 3 lb gr aan  
 de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 194v). Hij leende 720 gr aan de stad Brugge in  
 mei en 1440 gr in juli 1488 en 720 gr in oktober en 4000 gr in december 1490, als  
 bewoner van het Karmerszestendeel (Blockmans, 'De belastingbetalers', 251). Op  
 20/5/1489 droeg hij een rente van 2 lb gr op het graafschap Vlaanderen over aan  
 Adam van Riebeke (ARA: Rk., AL, 53, 20/5/1489). 
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 Naam Laubeel, Jan de 

 Naamgenoten Jacob de Laubeel werd op 27/4/1480 voor vijftig jaar uit Gent verbannen omdat hij 
  kwaad over de stad had gesproken (SAG: 212, 1, 37v). 

 Politieke carrière -Vorst: baljuw van het Houtse in 3/8/80-81 (ADN: B 33, 60r en B 17738,  
 'flamand'); baljuw van Sijsele 10/6/83-? (ADN: B 33, 85v). 
 -Brugge: schepen 95; raadslid 93 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: op 3/6/1482 stuurde de stad hem naar Maximiliaan te Brabant om hem over  
 verschillende zaken te informeren (SAB: SR81, 72v). 

 Sociaal kapitaal Willem van de Voorde was zijn stedehouder als baljuw van het Houtse in december 
  1481 (ADN: B 17738, 'flamand'). 

 Bezit Hij leende 2 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het  
 Caermerszestendeel (SAB: SR80, 205v). 

 Rol in de opstand In november 1485 werd hij door de Rekenkamer van Rijsel ter verantwoording  
 geroepen voor zijn rol in de inning van de voorbije Vlaamse oorlogsbeden (ADN:  
 B 17745, 'Flandre. Renenghes'). 

 Extra In februari 1480  veroordeelde de Grote Raad hem tot een schadevergoeding aan  
 Cornelis Abries nadat Jan de Laubeel hem uit zijn functie als baljuw van Damme  
 had gestoten. In 1480 werd hij bij compositie door de Brugse vierschaar  
 veroordeeld tot een boete van 25 lb gr 'ter causen van een roede muers' (SAB: SR80, 
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 Naam Lauwerein, Yeronimus 

 Titel Ridder  
 Heer van Watervliet 

 Data ca. 1452/3-01/08/1509 (hij werd begraven te Watervliet, zie De Valkeneer,  
 'Inventaire', 246 en Vandamme, 'Loyauteit', 41). 

 Antecedenten Hij was een bastaardzoon van Bave Lauwerein x Barbara Roels; deze betaalde 24 lb 
  van 40 gr voor legitimatie in mei 1479 (ADN: B 4122, 38r-v en ADN: B 1700,  
 89r). Bavo had ook nog Marie (x Jean Boele) en Jan (x Jeanne due Feuille) als  
 kinderen (Gailliard, 'Bruges', I, 363). Hij was, net als zijn zoon, klerk van de  
 algemeen ontvanger van Vlaanderen, namelijk in de jaren 1450. De echtgenote van  

Bave Lauwerein, Jooszine, was de bastaarddochter van Laureins de Maech (Vandamme, 
'Loyauteit', 36). 

 Huwelijk x' Jacqueline Pehaert (fa Mathijs) op 8/8/1485 (SAG: 400, 28, 426v en en RAG:  
 RV, 955, 30r); x² Elisabeth van Roye (Van Peteghem, 'De Raad', 402). Volgens  
 Gailliard hertrouwde hij met Marie Strabant nadat Jacqueline in 1502 overleden  
 was (Gailliard, 'Bruges', I, 363 en Vandamme, 'Loyauteit', 39). 

 Nageslacht Hij had een bastaardzoon Jacob (werkzaam in de Raad van Vlaanderen) x' Jooszine  
 Halsberg (zus van raadsheer Gillis), x² Anna Hanneton, fa Filips x Margaretha  
 Numan; Mark (Van Peteghem, 'De Raad', 402-5 - beide zonen zijn bekend om hun  
 humanistische realisaties, zie Dewitte, 'Laurijn'); Maria x Dismas van Bergen, fa Jan  
 II; Mathias x Françoise Ruffault, fa Jan - Hiëronymus had in totaal acht kinderen  
 (Vandamme, 'Loyauteit', 40). 

 Politieke carrière -Vrije: ontvanger 86-87, jan90-97 (lijsten Vrije). 
 -Vorst: algemeen ontvanger van Vlaanderen 96-99; thesaurier 99-09 (Vandamme,  
 'Loyauteit', 37). 

 Taken-diensten Vorst: hij was klerk van algemeen ontvanger van Vlaanderen, Jan van der Scaghe, in 
  1477-80 (RAG: RV, 6831, 1, 10 en ADN: B 4121, 116r; 4122, 98v etc.), ook in  
 1483 (RAB: BVR, 221, 86r) en vanaf juli 1485 (ADN: B 17745, 'Flandre. Recette  
 Générale'). Hij was ontvanger van Damme in 1508-9, van het Grutegeld van Brugge 
  en Sijsele vanaf december 1492 (ADN: B 17764, 'Bruges, Ferme de la Grute'), van  
 Sluis in 1497-1500, van het Land van Waas in 1508-9, van het vacarium van  
 Veurne in 1487-96 (databank domeinbeheer) en van Houthulst in 1485-6 (RAG:  
 RV, 955, 49r en ADN: B 17745, 'Lauwereyns'), waartoe hij op 25/2/1486 de eed  
 aflegde (ADN: B 33, 133r). In 1485 werd hij aangesteld om pas uitgegeven rentes  
 in de Vlaamse steden ten voordele van Maximiliaan te innen (ADN: B 2131, nr.  
 69315). 

 Sociaal kapitaal In 1477-80 was hij de klerk van Jan van der Scaghe (ADN: B 17737, 'Scaghe').  
 Olivier van Royen, Daneel van Eechout en Jacob Dubuisson waren borgen voor  
 zijn ontvangerschap van Houthulst in maart 1486 (RAG: RV, 955, 49r). In oktober  
 1486 waren Filips van der Zickele en Mathijs Pehaert borg over zijn  
 ontvangerschap van het Vrije voor in totaal 700 lb gr (RAB: BVO, 492). Jacob  
 Coolbrant, Pieter de Busschere, Jan Lampaert en Lyoen van der Ciet zijn borgen  
 over zijn ontvangerschap van het Brugse Vrije in december 1486, voor in totaal  
 500 lb gr (RAB: BVO, 493). In september 1487 was hij samen met Simon van  
 Coorden en Joos de Rode borg over Wulfaert de Clermentier, de ontvanger van de  
 spijker in Brugge (SAB: CSK87, 10r-v). In januari 1493 was hij samen met Jacob  
 van Meetkerke borg over het baljuwschap van Omaer Rijcquaerts, baljuw van Male  
 (SAB: PR92, 49v). In januari 1495 was hij samen met Roland de Peel, Jacob de  
 Baenst Willem Loef, Jehan Haneton en Jan Moyaert erfgenaam van Willem Havic en  
 Lyon Spinghele, de vroegere muntmeesters van Vlaanderen (ADN: B 19969,  
 19376). 
 Cultureel veld Hij liet een mooi praalgraf in de kerk te Watervliet vervaardigen (Devliegher, 'Het  
 graf'). 

 Leenbezit In 1483/4 kocht hij een leen van 7 gemeten in Sint-Pieters-op-den-Dijk van Jan  
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 Breydel (ARA: Rk. 17397, 2r en RAB: BB, 64, 150v). In februari 1486 kocht hij  
 een leen te Veurne voor 70 lb gr van Christiaen van Manvere (ARA: Rk., AL, 52,  
 27/2/1486 en ADN: B 17750, 'Lauweryn'). In 1499 kocht hij het leen  
 'Oostwoestine' in Schoondijke van Adriaan de Wint (ARA: Rk. 17414, 3v en  
 RAB: BB, 64, 55r). In 1501 ontving hij enkele bedijkte gronden tussen Biervliet  
 en Boekhoute van Filips de Schone, die voortaan tot de heerlijkheid Watervliet  
 zouden behoren (Opsommer, 'Omme dat leengoed', 181). In de daaropvolgende jaren 
 bouwde hij er langzaamaan zijn 'koninkrijk' uit (Gottschalk, 'Historische  
 geografie', II, 147-50 en Dewitte, 'De Laurijns'). 

 Bezit Hij was afkomstig uit Brugge (ADN: B 17750, 'Lauweryn’). Bij zijn huwelijk  
 ontving hij 6 lb 12 s par uit de kas van het Brugse Vrije (RAB: BVR, 223, 169v). In 
  maart 1486 betaalde hij 4000 lb par borg op zijn officie als ontvanger van  
 Houthulst (ADN: B 33, 133r). In 1486 ontving hij 100 lb par voor vele diensten  
 die hij het Vrije gedaan had bij het innen 'van der grooter excessive zettinghe ende  
 pointinghe' die er in het Vrije waren geheven; her jaar erop 60 lb gr extra (RAB:  
 BVR, 224, 135r; 225, 53v). Zijn eerste vrouw ontving een jaarlijkse lijfrenten van  
 240 lb par uit de Vlaamse kas (ARA: Rk. 997, 15r). Zijn borgen verzekerden hem tot 
  2000 gulden van 40 gr op zijn ontvangerschap van Houthulst (RAG: RV, 955,  
 49r). Zijn testament wordt bewaard op RAG: Kerkfabriek Watervliet, nr. 25 (zie  
 Van Peteghem, 'De Raad', 402). 
 
 Rol in de opstand In mei 1479 legitimeerde Maximiliaan Yeronimus omdat hij was 'de bonne vie et  
 conversacion et a grant voulenté de bien faire et demourer soubz nous' (ADN: B  
 1700, 89r). Op 17/9/1481 vroeg de Rekenkamer hem om zich te verantwoorden  
 voor de 200 lb gr die hij ten gevolge van een pachtcontract de ontvanger van  
 Vlaanderen moest toen hij nog klerk was; toen pachtte hij samen met Jan van  
 Zuwenkerke de 2 gr op vreemde cervoise te Sluis, te Damme en de grute te Sluis, de  
 ton op vis te Brugge et de 2 gr op de cervoise te Nieuwpoort (ADN: B 33, 70r). Hij  
 werd poorter van Brugge op 25/214/82 (Parmentier, 'Indices', 787). Op 15/5/1483  
 veroordeelde de Rijselse Rekenkamer hem tot een boete van 200 lb par omdat hij,  
 als klerk van de algemeen ontvanger van Vlaanderen, 'avoit eu et prins part et  
 porcion aux fermes qui se sont baillees par son dit maistre es dites parties de Bruges 
  et du Franc'; in december 1483 werd deze boete voor de helft verminderd -  
 waarschijnlijk heeft hij deze helft dan betaald (ADN: B 33, 85r en B 17743,  
 'Lauwereyns'). In augustus 1485 trad hij weer op als klerk van de algemeen  
 ontvanger van Vlaanderen, toen Roeland Le Fevre (ADN: B 17745, 'Flandre.  
 Recette Générale'). In oktober 1485 verplichtte Maximiliaan de rekenkamer om  
 Lauwerein als ontvanger van Houthulst aan te stellen (ADN: B 17745,  
 'Lauwereyns'). In het voorjaar van 1488 werd hij in het Brugse steen gevangen  
 gehouden voor in totaal vier of vijf weken (RAB: BVR, 225, 72v). Ook in het  
 daaropvolgende jaar werd hij meermaals op de rooster gelegd i.v.m. de financiën van 
  het Brugse Vrije (RAB: BVR, 227, 12r). Uiteindelijk besloot het Brugse Vrije, eind 
  1489, hem de schulden van de rekening van september 1487 tot februari 1488 uit te 
  betalen, deze bedroegen 4457 lb 2 s par (RAB: BVR, 228, 21r). In 1492 werden  
 enkele hoeven van hem op het Brugse ommeland door de Gentenaars vernietigd  
 (Vandamme, 'Loyauteit', 38). In 1493 inde hij het grutegeld, hetgeen een financiële  
 misrekening werd. Maximiliaan verleende hem het einde van zijn pachtcontract, ook 
  omdat zijn huis in de opstand geplunderd was (ARA: Rk. 23117). 

 Extra Op de rekening van de domeinen van Damme uit 1508 wordt hij vermeld als  
 'conseiller et maître d'hôtel de l'Empereur, et receveur général de Flandre' (Gachard,  
 'Inventaire', II, 145). 
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 Naam Lauwereyns, Colard 

 Data ?-29/07/1477 (SAB: RW en Vermeersch, 'Grafmonumenten', II, 277: hij werd  
 begraven in de Brugse Sint-Jacobskerk). 

 Antecedenten Hij had een broer Gillis (SAB: PR85, 97r). 

 Huwelijk x Clara van Muelenbeke, fa Pieter, met kinderen Barbara en Nele (ADN: B 4122,  
 76v en SAB: PR85, 97r). Of Clara Bonin (Vermeersch, 'Grafmonumenten', II, 277)? 

 Politieke carrière Brugge: schepen 71, april77 (SAB: RW). 

 Sociaal kapitaal Jacob Laureins en Willem Moreel waren voogden van zijn kinderen toen ze voor  
 hen in juni 1479 een erfrente van 30 lb gr op de inkomsten van de stad Brugge  
 kochten (ADN: B 4122, 76v). In maart 1486 regelen Joos de Deckere en zijn  
 weduwe zaken ivm zijn nalatenschap (SAB: PR85, 97r). 

 Bezit Hij bezat een rente op huizen te Sluis van 10 lb 15 s gr die in maart 86 in handen  
 van Wouter Mesdach overging (SAB: PR85, 97r). Een Colard Laureins leende 1 lb  
 gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 192v). 

 Extra Hij werd in juli 1477 als schepen vervangen door Antoon Spyllaert (SAB: RW). 
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 Naam Lavocant, Nicasius 

 Antecedenten fs Nicasius (Gailliard, 'Inscriptions', II, 396). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 92 (SAB: RW). 

 Beroep Handelaar te Brugge (Doehaerd, 'Etudes', III, 125). 

 Bezit In januari 1486 droeg Willem Moreel hem 12 lb gr van een losrente van 25 lb gr op  
 de stad Brugge over (SAB: PR85, 70r). In juni 1487 leende hij 100 lb gr aan  
 Maximiliaan op enkele kroonjuwelen (ADN: B 3496, 123693). Hij leende 1440 gr  
 in mei en 2160 gr in juli 1488 aan de stad Brugge en 7000 gr in december 1490, als  
 bewoner van het Karmerszestendeel (Blockmans, 'De belastingbetalers', 251). In  
 juli 1492 had hij renten op de stad Reimerswaal (Doehaerd, 'Etudes', III, 125). 

 Rol in de opstand Hij werd door Maximiliaan, als 'protecti ab rege Romanorum et duce Philippo', op  
 8/12/1491 voor tien maanden vrijgesteld van schuldeisers (De Doppere,  
 'Chronique', 41 en SAB: CA, 12, 90v). 

 Extra Hij werd in 1492 als gecommitteerde vervangen door Leon Spynghele (SAB: RW). 
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 Naam Leene, Gillis van de 

 Naamgenoten Gillis van den Leene fs Gillis werd op 20/11/1486 voor vijftig jaar uit het  
 graafschap verbannen omdat hij Hannekin Bertin vermoord had (SAG: 212, 1, 90r). 

 Politieke carrière Gent: gedele februari77, 80, 82; keure 89 (bestand Gent). 

 Bezit Hij leverde laken aan de stad in 1467 en droeg 98 gr bij in de oorlogsbelasting van 
  1477 (Hancké, 'Conflict', II, 112). 
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 Naam Leeuwe, Heijnric van 

 Naamgenoten Ghijselbrecht de Leeu werd door hoofdman Remeeus Hubert vermoord in september 
  1491 (Dagboek van Gent, II, 268). 

 Politieke carrière Gent: gedele 79, november87; keure 82, 97 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: eind februari 1488 reisde hij naar Brugge om deel te nemen aan de  
 Ledenvergadering (SAG: 400, 29, 405r). 
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 Naam Leeuwe, Simon van 

 Antecedenten fs Hendrik (bestand Gent). 

 Politieke carrière Gent: gedele 91; gezworene der wevers 98 (bestand Gent). 

 Cultureel veld Hij was voogd van het armenhuis van de wevers in 1493 (Hancké, 'Conflict', II, 112). 
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 Naam Lem, Jan 

 Politieke carrière Brugge: schepen 95; hoofdman Carmers 92 (SAB: RW). 

 Rol in de opstand Als hoofdman in 92 verplaatste hij zich met een lijfwacht door de stad (SAB: SR92,  
 163v). 
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 Naam Lem, Karel 

 Data 1468-1507 (Gailliard, 'Bruges', I, 319 en SAB: WRSJac, 7, 181r). 

 Antecedenten fs Maarten x Adriana van Nieuwenhove (SAB: PR94, 1v). 

 Huwelijk x Cornelie Veise (SAB: WRSJac, 7, 181r), fa Jan x Isabelle de la Douve (Gailliard,  
 'Bruges', I, 320). Zij was de weduwe van Jan de Beere (Gailliard, 'Bruges', II, 141). 

 Nageslacht Adriana x' Jan van Lichtervelde, x² Jan van Belle (Gailliard, 'Bruges', I, 320). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 84, jan90, 93; gecommitteerde 91-92; hoofdman Carmers 94, 05  
 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: eind mei 1490 reisde hij naar Zeeland bij Adolf van Kleef om er te  
 onderhandelen over de devaluatie van de munt (SAB: SR89, 138v). Hij voerde  
 verscheidene diplomatieke taakjes uit in juni 1493 (SAB: SR92, 155r). Hij ontving 
  de Brugse issue in 1492 (SAB: SR92, 176v). In het schepenjaar 1494 pachtte hij  
 samen met Jan en Denijs Metteneye en Maarten van Nieuwenhove de Brugse issue  
 (SAB: PR94, 98v). 

 Sociaal kapitaal In 1494 waren hij en Jacob Dheere voogden van zijn broers en zussen (SAB: PR94, 
  74r). Ridder Jan van Nieuwenhove en Filips de Beer waren voogden van diens  
 kinderen in 1507 (SAB: WRSJac, 181r). 

 Leenbezit In 1489 betaalde hij verheffingsgeld voor het Hof te Varsenare dat hij van Joost van 
  Varsenare 'bij ofwinninghe' verkregen had; later zou dit in de handen van Pieter  
 Lanchals junior terecht komen (RAB: BB, 64, 230r en ARA: Rk. 17406, 3r). In  
 1491 betaalde hij aan de algemeen ontvanger van Vlaanderen 128 lb van 40 gr  
 'pour le fourgaignement lors nagaires par lui fait du fief de Wassenare tenu en fief de  
 mes dits seigneurs a cause de leur Bourg de Bruges' (ADN: B 2142, 69r). 

 Bezit In februari 1486 ontving hij samen met Lieven Moreel en Boudin Hendricx 3 lb gr  
 voor de kosten die ze deden 'in haerlieder bejainze die zij ghaven up den laetsten  
 bandach die hem hilt in ougst 85' (SAB: SR85, 167v). In januari 1487 ontving hij  
 samen met zijn moeder 110 lb gr van Loys de Carmijn uit handelsgoederen van zijn  
 vader die Loys beheerde (SAB: KV, 828bis, 189). In september 1490 leende hij 50  
 lb gr aan de stad Brugge (SAB: SR90, 22v). 

 Rol in de opstand Hij vluchtte de stad uit in augustus 1490 (Despars, 'Cronycke', IV, 461). 

 Extra Als bloedverwant met Jan van Nieuwenhove verwisselde men hem in de  
 schepenbank van 1493 met raadslid Hendrik Ferrant (SAB: RW). 
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 Naam Lem, Maarten 

 Naamgenoten Een zekere Mathijs Lem ('crichouder' van het Vrije te Brugge) werd in augustus  
 1492 door de Grote Raad veroordeeld tot het betalen van losgeld aan Anthoine du  
 Pont waarmee hij zijn krijgsgevangenschap te Diksmuide kon afkopen (De Smidt & 
  Strubbe, 'Chronologische lijsten', 257). 

 Data ca. 1430 (te Lissabon) -27/03/1485 (hij verbleef in Lissabon tot aan zijn huwelijk  
 in 1466/7 en keerde dan terug naar Brugge, waar zijn vader geboren was. Hij stierf  
 een natuurlijke dood te Leuven en werd begraven in de Sint-Donaaskerk; Despars,  
 'Cronycke', IV, 245; Vermeersch, 'Grafmonumenten', II, 337 en Everaert, 'Les Lem',  
 834). De overlijdensdatum 1487, gegeven door Paviot, 'Brugge', 48, en op de  
 omlijsting van zijn portret, is dus fout. 

 Antecedenten fs Maarten en Eleonora Rodriguez, een Portugese, maar hij trouwde nooit - zijn  
 kinderen werden wel gelegitimeerd door de Portugese koning Afonso V in 1464.  
 De meeste van hun acht kinderen, behalve Maarten, verbleven in Portugal en  
 dreven er handel en financierden de Portugese koning (Everaert, 'Les Lem', 821 en  
 Mus, 'De compagnie', 82). 

 Huwelijk x Adriana van Nieuwenhove, fa Clais (waarschijnlijk in 1466/7 - Everaert, 'Les  
 Lem', 822 en SAB: PR85, 44r). Zijn vrouw stierf op 2/6/1492 en ze werd begraven  
 in de Sint-Donaaskerk (De Doppere, 'Chronique', 31). 

 Nageslacht Zonen: Karel (zie diens fiche); Jan x Jooszine van Wulfsberghe (Gailliard, 'Bruges',  
 I, 320); Maarten de jonghe (SAB: KV, 828bis, 125) x' Catherine Dhamere, fa Jan, x²  
 Johanna van Eeghem (Gailliard, 'Bruges', I, 321); Adriaan (x Margriete Ridsaert, fa  
 Frans (SAB: Adornes, 368) en die later hertrouwde met Simon van der Banc, zie  
 Gailliard, 'Bruges', I, 476); hij had nog een bastaardzoon Rogier (ADN: B 4121,  
 80r). Dochters: Johanna en Maya (ADN: B 4121, 80r); Catherine x Pieter van den  
 Burgh, fs Joost (Gailliard, 'Bruges', I, 320); Martine x Roeland van Moerkerke  
 (Gailliard, 'Bruges', I, 320); Martine Lem was getrouwd met Roeland van  
 Moerkerke (die op 23/5/1488 tot raadsheer benoemd werd in de raad van  
 Vlaanderen door de regentschapsraad (RAG: RV, 7513, 5r) en later rekwestmeester  
 was van Maximiliaan, die overleed in mei 1513 - SAB: WRSN, 6, 227r). Martine  
 werd door de voogden van Leonardine Lem begunstigd met enkele rentes op  
 Amsterdam en Brugge in augustus 1494 (SAB: PR94, 1v). Andere dochters:  
 Agneete overleed in 1501 en was Jan Pascaels gehuwd (SAB: WRSD, 6, 47r: ze  
 bezat een huis in de Sint-Jansstraat); Maria (zelfde als Maya ?) x Willem Hugonet, fs 
  Willem (Paravicini, 'Zur Biographie', 131 en SAB: PR92, 90v); Leonardine,  
 waarover Charles en Jacob Dheere fs Antonis voogd waren in 1494 (SAB: PR94,  
 1v), en die later Karel de Clercq, heer van Bovenkerke, zou huwen (Gailliard,  
 'Bruges', I, 321; zie ook De Herckenrode, 'Nobiliaire', II, 1197). 
 Politieke carrière -Vorst: superintendant van de aartshertog 23/5/79-? (ADN: B 2121, 94r); Brugs  
 schout van 22/4/82-7/9/83 (ARA: Rk. 13781, 33r - geen vroegere rekening  
 bewaard); opperduinherder 78-85 (RAG: RV, 955, 40v). 
 -Brugge: schepen 72*, 77*, 80*; raadslid 67*; hoofdman sint-jans 78 (SAB: RW). 

 Taken-diensten -vorst: op 29/3/78 betaalde hij de vorst 3600 lb van 40 gr 'a cause des oostdunes  
 de Flandres que mon dit seigneur a mis en ses mains au rachat perpetuel de plus  
 grant somme qu'il en a payé et soubz certaines condicions declairees' (ADN: B  
 2118, 49v). De vorst had hem 'le gouvernement et prouffit de nos dits Oostdunes'  
 toegewezen onder andere omwille van de 'grant besoing et urgente neccessité que  
 (nous) avons de recouvrer argent' (ADN: B 1610, 244v-245r). In augustus 1479  
 diende hij samen met Willem Moreel en Nicolas de Gondeval de 'officiers de justice' 
  ten proffijte te maken van Maximiliaan (ADN: B 17728, 'Lobel'). 
 -Brugge: in juli 1477 bevond hij zich samen met Jan van Nieuwenhove fs Clais,  
 Lodewijk van Gruuthuze en Jan van Luxemburg in Rijsel en omgeving waar ze de  
 Brugse troepen coördineerden in de strijd tegen de Fransen (SAB: SR76, 58v-59r).  
 In januari 1478 onderhandelde hij met de andere Leden over de munt en kort erna  
 over de troepenmonstering (SAB: SR77, 58r). In juli 1478 reisde hij in opdracht  
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 van de stad naar Rijsel om er de troepen te betalen, vandaar reisde hij via Gent naar  
 Maastricht om er Maximiliaan te verwelkomen en hem te vragen Brugge te bezoeken  
 (SAB: SR77, 58r). Als burgemeester trekt hij op 31/5/1479 met Willem Moreel en  
 Antonis Louf naar Rijsel bij Maximiliaan om hem 'eeneghe secrete zaken grootelike  
 der welvaert van zinen landen anegaende' te kennen te geven (SAB: SR78, 74v). Op 
  11/8/1479 reisde hij met Gregorius Heyns naar Maximiliaan om hem te feliciteren  
 met zijn overwinning te Guinegatte (SAB: SR78, 80r). Op 29/4/1480 reisde hij in  
 opdracht van de stad naar Den Haag om Maximiliaan te verzoeken Vlaanderen aan te 

 doen (SAB: SR79, 75r/v). Op 1/10/1480 reisde hij naar Sluis om de stad een achterstallig 
deel van een bede te laten betalen (SAB: SR80, 68r). Op 20/7/1481 reisde hij samen met 
ridder Jan van Nieuwenhove naar Brussel om Maria te verzoeken Brugge te bezoeken, met 
de kanselier te onderhandelen over een rechtszaak tussen de stad en de clerus i.v.m. de 
assizen en van daar trokken ze naar Gelder waar ze Maximiliaan hierover interpelleerden 
(SAB: SR80, 87v). Op 8/5/1482 reisde hij voor de stad Brugge samen met Jan van 
Nieuwenhove en Pieter Lanchals naar Maximiliaan te Sluis om hem 'eenighe secrete zaken 
te kennen te ghevene' (SAB: SR81, 70v). In juli 1483 reisde hij naar Sluis om Engelsen en  

 Fransen te berechten die de privileges van de Brugse stapel hadden overtreden 
 (SAB: SR82, 167v). 

 Beroep Hij was handelaar en zelfs even 'suikerbaron' op Madeira (Everaert, 'Vlaamse  
 suikerbaronnen', 104). 

 Sociaal kapitaal In zijn proces tegen Rombout de Wachtere in 1466-7 liet deze laatste zich  
 verdedigen door Cornelis Metteneye, hetgeen spanningen opleverde tussen Lem en 
  Metteneye (Paviot, 'Les Portugais', 70). In de jaren 1470 trad hij meermaals op als  
 borg voor Portugese kooplui (ibidem, 101 en 117). Jan 'des Dunes' was diens  
 'scadebeletter' in 1477 (SAB: SR76, 39r); Jan van der Meersch in 1478-81, Cornelis 
  Deystere erna (SR80, 59v; SR81, 53r etc.). In mei 1478 waren Jan Coolbrant en  
 Boudin van Doorne borg over hem (SAB: MC78, 6r). In februari-maart 1482 trad hij 
  samen met Willem Moreel, Jan van Riebeke en ridder Jan van Nieuwenhove als  
 arbiter op in een handelsconflict tussen Jan Nutin ('wisselaere in Brugge' - RAB:  
 BVR, 216, 148r) en de Portugees Antonio Fernandez; Lodewijk Greffin, Guy de  
 Houdecoutre en Jan de Keyt fungeerden als klerken (RAG: RV, 6832). In oktober  
 1485 maakte zijn vrouw meester Jacques de Furnes, Jehan Cinguet, Jehan Tulieu,  
 Pierre Beluche, Cornille Sys en Estienne Pyron machtig over haar (SAB: PR85,  
 43r). 
 Cultureel veld Er bleef een portret bewaard (afgedrukt bij Everaert, 'Vlaamse suikerbaronnen',  

116). Hij was lid van de Brugse kruisboogschutters van Sint-Joris (Janssens, 'Daar komt', 
63). 

 Leenbezit Zijn zoon betaalde in 1491/2 426 lb 13 s 4 d gr verheffingsgeld op 'Het hof van  
 Varsenare' van Joost van Varsenare te Varsenare 'a cause du forgaingnement'; de  
 helft van het verheffingsgeld werd hem echter door Maximiliaan kwijtgescholden  
 (ARA: Rk. 13710, 163r/164r). Waarschijnlijk bezat hij een leen van 5 lb gr op het  
 Bruges gruutrecht, want zijn zoon Adriaan had dit van hem geërfd (BNF: MN, 15, 2v). 

 Bezit Hij bewoonde de 'Rijckenburch' in Brugge (Despars, 'Cronycke', IV, 213). Hij  
 huurde een kruideniersstalletje in Brugge in 1476-80 (SAB: SR76, 7v; 77, 8v etc.).  
 Kort na de dood van Guillaume Hugonet kocht hij een aanzienlijk aantal tapijten  
 uit diens erfenis; als handelaar had hij ook al saaien van Middelburgse handelslui  
 gekocht (Flammang, 'Compte', 86-7 en Pinchart, 'La fabrication', 394 en 398). In  
 november 1477 kocht hij een erfrente van 10 lb gr en twee lijfrentes van 30 lb 10 s  
 gr op de inkomsten van de stad Brugge (ADN: B 4121, 78v). In februari 1478  
 leende hij 600 lb van 40 gr aan Maximiliaan op de kroonjuwelen (ADN: B 3495,  
 123686). Op 4/5/1478 sloeg hij samen met Jan Coolbrant het schip 'Romeere' van  
 Johan Fernandes, koopman van Biskaje, aan voor 500 lb gr die deze hem nog  

schuldig was (SAB: MC78, 6r). In 1478-80 leende hij 40000 'reis' aan de Portugese koning 
Alfonso V (Mus, 'De compagnie', 88). Op 25/2/1479 betaalde hij 3000 ecu van 48 gr aan 
de erfgenamen van Bertrandon de la Brocquiere en 3000 aan Maximiliaan om voortaan 
over de rechten van de Oostduinen te mogen beschikken (ADN: B 1610, 245r). Op 
23/5/1479 besliste de aartshertog te Brugge dat hij als 'commis des finances' 48 s daggeld 
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kreeg; dit leverde hem in 1480 876 lb van 40 gr op (ADN: B 2121, 94r). Hij leende 17 lb gr 
aan de stad in mei 1480 als bewoner van het Sint-Janszestendeel (SAB: SR80, 188v). In 
1481 duikt Willem Moreel nog als 'commis' op, maar Lem niet meer (ADN: B 2124, 77v). 
Hij leende 50 lb gr aan de stad Brugge in mei 1482 (SAB: SR81, 190r). In oktober 1483 
verkocht hij 60 hoet tarwe aan de stad Brugge 'omme dat den ghemeenen scamelen volke 
van deser stede te hand te latene') voor 3 lb 18 s gr (SAB: SR82, 152v). Begin maart 1484 
betaalde hij aan de kinderen van Jan Stolin 12 lb gr 'over de composicie van zekere 
instrumenten lettren van assurancen' voor de koop van 2 hoet Spaanse tarwe (SAB: KV, 
828bis, 9). In augustus 1486 ontving zijn weduwe 1193 lb 9 s 8 d gr als rest van een 
verkoop van Portugese goederen door Loys de Carmijn (SAB: KV, 828bis, 125 en Mus, 
'De compagnie', 89), in januari 1487 kwam daar nog eens 110 lb gr bovenop voor haar en 
zijn zoon Charles (KV, 828bis, 189). Zijn weduwe leende 7 lb gr aan de stad in juni 1487 
(SAB: SR86, 203r). 

 Rol in de opstand Op 26/3/1477 diende hij in opdracht van Maria in het Brugse Steen verantwoording af te 
leggen aan het Brugse gemeen voor zijn vroegere bestuurlijke taken in de stad (Despars, 
'Cronycke', IV, 126-7). Hij diende daarop 250 lb gr aan de stad terug te betalen in 1477 
(SAB: SR76, 34v). Als burgemeester eiste hij deze in 1478 terug en 'bij hooftmannen ende 
dekenen deser stede' krijgt hij deze terug 'uter name ende over den ghemeenen buuc ende 
lechame van derzelver stede' (SAB: SR77, 152v). In de periode van zijn 
burgemeesterschap verplaatste hij zich met een kleine militie door de stad met deze 
bijnamen als gevolg: 'tcleen graefkin van Vlaenderen' en 'den grave Maertin zonder landt' 
(Despars, 'Cronycke', IV, 179). In februari 1479 kwam hij als burgemeester meermaals in 
contact met de hogere overheid en het is in het kader van de onderhandelingen over de 
'kleine tollen van Sluis' dat hij in februari 1479 de rechten op de Oostduinen afkocht 
(ADN: B 1610, 245r). Op 5/6/1479 riep Maximiliaan hem, Maarten Lem en Nicolas 
Gondeval naar zich te Antwerpen om zich over de financiële toestand van de dynastie te 
buigen, 'pour sur tout aviser comment et en quele maniere nous pourrons aller avant et  

 fournir aux fraiz et despens' (ADN: B 17729, 'Administration Générale'). Op  
 4/5/1480 duikt hij voor de laatste maal als superintendant op, toen Maximiliaan  
 hem opdroeg vertrouwelijke informatie aan Jan van Dadizeele over te maken  
 ('Mémoires de Jean de Dadizeele', 108). Ook in 1480 werd hij door Despars als  
 corrupt aanzien (Despars, 'Cronycke', IV, 202). Hij maakte zich ook bijzonder  
 onpopulair door bijvoorbeeld protest tegen verhoogde graanprijzen direct de kop  
 in te drukken  (Despars, 'Cronycke', IV, 207). Hij nam het samen met Jan de Boot en  
 Jan de Keyt in januari 1482 op voor Willem Moreel, Jan van Nieuwenhove fs  
 Claeys en Jan van Riebeke toen die rechtstreeks door Maximiliaan aangeklaagd  
 werden (Despars, 'Cronycke', IV, 211-2 en Excellente Cronicke, 222v-224v). Op  
 17/2/1482 kwamen Maximiliaan, Maria en Margaretha dineren bij Lem (Despars,  
 'Cronycke', IV, 213). Op 17/4/1482 benoemden de Drie Leden hem als schout van  
 Brugge (SAB: CA, 2, 310v). Op 1/8/1482 reisde hij naar Brussel 'omme thebbene  
 zekere capiteynen van onzen gheduchten heere ende prince omme te condicien tvolc 
  van orloghe van desen lande' (SAB: SR81, 78r). In september 1483 nam hij ontslag 
  uit zijn functie als schout 'omme de occupacien ende affairen die dezelve Maertin in  
 andere zaken daghelicx heift' (ARA: Rk. 13781, 59r). 

 Extra Na zijn terugkeer uit Portugal bleef hij intensief handel drijven met de Portugezen,  
 hij had o.a. een compagnie te Brugge, die na zijn dood werd opgedoekt (Everaert,  

'Les Lem', 821-3 en Mus, 'De compagnie', 88-9). Hij zou zelfs even als suikerhandelaar in 
Funchal, Madeira, verbleven hebben (Everaert, 'Vlaamse suikerbaronnen', 104). Dat hij een 
internationaal handelaar was, leren we uit tientallen akten die getuigen van rechtszaken met 
handelaars. In de jaren 1466-7 bijvoorbeeld voerde hij een langdurig proces met Rombout 
de Wachtere over verdwenen juwelen (Paviot, 'Les Portugais', 64-80).  In januari 1486 
betaalden de Gentse schepenen Willem van Overbeke (secretaris van de hertog) een som 
voor een zegel van een mandament 'en cas d'appel up die van brugghe ter cause van  

 zekeren vonnesse bij hemlieden ghegheven ten proffijte van der wedewe ende hoyrs 
  van Martin Lem in pervidicien van deser stede nopende zekeren payementen die zij 
  hebben wilden van ghevallene renten' (SAG: 400, 29, 99v). In februari 1487 was er 
  een proces tussen Lems weduwe en de stad 'ter cause van zekere achterstellen van  
 rente ghevallen binnen der lester divisie' (tussen Vlaanderen en Maximiliaan)  
 (SAG: 400, 27, 227v). 
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 Naam Lende, Jan van der 

 Antecedenten fs Lamsin (SAB: RW). 

 Huwelijk x Isabel van der Strate (SAB: PR85, 58r). 

 Politieke carrière Brugge: schepen feb88; raadslid 79 (als poorter), april82; hoofdman sint-jacobs 83,  
 jan90 (SAB: RW). 

 Beroep Makelaar (SAB: PR85, 58r). 

 Cultureel veld Hij was kerkmeester van de Sint-Salvatorskerk in 1482 (SAB: PO, 1185). 

 Bezit Hij huurde een stalletje 'ter trense' van de stad Brugge 77-79 en een kruideniersstal 
  in 79; in 1482 eentje aan de oude halle en een saaistal (SAB: SR77, 12v; 78,  
 19v/20r; SR82, 17v/18r etc.). Hij leende 6 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als  
 bewoner van het Sint-Donaaszestendeel (SAB: SR80, 191r). Hij verkocht in mei  
 1484 de herberg 'De halle van Valenciennes' aan Jean Daussut in de Grote  
 Kuiperstraat (SAB: PR85, 58r). Jan van der Lende, lakensnijder, leende 3 lb gr aan  
 de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 193v). Jan van der Lende, 'boucscrivere' leende  
 toen 1 lb gr (SR86, 202v). Hij verkocht een stalletje in 1490 aan Joos de Rode  
 (SAB: SR90, 18v). 

 Extra In 1480-1 diende makelaar Jan van der Lende een boete van 3 lb 6 s gr te betalen  
 aan de stad Brugge ten gevolge van een 'submissie ghewijst ter camere' of ter  
 vierschare (SAB: SR80, 35r). Om dezelfde reden had hij een boete van 13 s 4 d gr in  
 het schepenjaar juli85 (SAB: SR85, 35r). 
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 Naam Lende, Lieven van der 

 Data ?-27/02/1479 (Dagboek van Gent, II, 254). 

 Rol in de opstand Hij werd te Gent onthoofd als leider van het oproer van februari 1479 (Hancké,  
 'Conflict', II, 115, naar ARA, Rk. 14117, 196v). 
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 Naam l'Espine, Mathieu de 

 Data ?-19/04/1507 (Jean, 'La chambre', 323). 

 Huwelijk x Agnes van Hardebeke, alias la Vale (Jean, 'La chambre', 323). 

 Nageslacht Mathieu, heer van der Plancke; Guillaume, geestelijke te Lille (Jean, 'La chambre',  

 Politieke carrière Vorst: griffier van de Rekenkamer te Rijsel 22/1479-8/6/93 en later auditeur en  
 rekenmeester tot dood (samenvatting bij Jean, 'La chambre', 323). 

 Taken-diensten Vorst: hij was de ontvanger van het 'jus notarii' (in regie) 1481-1502 (databank  
 domeinbeheer), maar in juni 1483 vervangt Gent hem in deze functie door Jan  
 Wouters (ARA: Rk., AL, 51, 30/6/1483); op 16/10/1485 benoemde Maximiliaan  
 hem weer in deze functie (ADN: B 33, 131r). 

 Sociaal kapitaal In oktober 1479 werd Charlot Vlieghe (fs Guiselin?) klerk van Mathieu Lespine  
 (ADN: B 17728, 'Lespine'). 

 Bezit Hij ontving een jaargeld van 100 lb par en een toelage van 64 lb par als griffier van  
 de Rekenkamer in 1487 (ADN: B 4123, 117r). 

 Rol in de opstand Op 24/7/1483 legde hij de eed van griffier van de Rekenkamer af voor Filips de  
 Schone (ADN: B 17743, 'Chambres des comptes, serment des membres'). 

 Bronnen Jean, 'La chambre', 323. 
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 Naam Letewe, Pieter van de 

 Politieke carrière Ieper: raad 69, 72-74, 15/2/75-26/2/77, 78, 80, 83, 29/8/85, 86, 87; schepen 64, 67,  
 71, 1/3/77, 79 (KB: M 103, II). 

 Rol in de opstand Geruchten deden in maart 1477 te Ieper de ronde dat hij 'dezelve stede vercocht  
 hadde' (Diegerick, 'Episode', 432). Op 29/4/1477 werd hij te Ieper gevangen gezet  
 'by laste van der vors. ghemeene' (Diegherick, 'Episode', 446). 
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 Naam Leye, Joost van der 

 Data ?-0/2/1488 (SAB: WRSJan, 6, 47r). 

 Politieke carrière Brugge: schepen 79, april82; deken der huidevetters 70, 74, 77 (SAB: RW). 

 Beroep Huidevetter (SAB: RW: hij was vinder van dat ambacht in 1463, 1468 en 1478). 

 Sociaal kapitaal Cornelis van der Woude en Adriaan Berthilde waren voogden van zijn kinderen in  
 1488 (SAB: WRSJan, 6, 47r). 

 Bezit Hij leende 2 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het Sint- 
 Janszestendeel; ze werden nog hetzelfde jaar terugbetaald (SAB: SR80, 190r). Bij  
 zijn dood in 1488 bezat hij aanzienlijke gronden in Dudzele en Koolkerke, een  
 huis in de Molenmeers, stukken grond en huizen in de Karmersstraat, een  
 aanzienlijk huizen- en grondbezit te Eeklo en te Waarschoot, renten op huizen te  
 Eeklo en op huizen op het Huidevettersplein te Brugge, die alle tussen zijn  
 kinderen verdeeld werden (SAB: WRSJan, 6, 47r). Zijn weduwe leende 500 gr aan  
 de stad Brugge in december 1490, als bewoner van het Sint-Jacobszestendeel  
 (Blockmans, 'De belastingbetalers', 252). 

 Extra In het schepenjaar 1483 werd hij door het stadsbestuur van Brugge veroordeeld tot 
  een boete van 56 lb gr (SAB: SR83, 37v). 
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 Naam Leys, Lieven van 

 Titel Ridder (Hancké, 'Conflict', II, 113). 

 Naamgenoten Een Lieven van Leys 'francq monnoyer de notre pays de Flandres' werd op  
 23/11/1492 samen met Jan van Leyns door Gent voor vijftig jaar verbannen omdat  
 hij de privileges van de stad inzake jurisdictie voor de Raad van Vlaanderen niet  

wilde volgen, maar kort daarna ontvingen beiden reeds gratie van Maximiliaan (ADN: 
1708, 5v-6r). 

 Politieke carrière -Gent: secretaris van gedele juni85-86; gedele 94; keure 97; herekiezer 96, 02, 05,  
 07 (bestand Gent). 
 -Vorst: baljuw van de vier ambachten 15/9/89-93? (ADN: B 33, 156r en 17763,  
 'Leyns'). 

 Bezit Hij bezat een huis in de Guldenpoort  en in de Kruisstraat (Hancké, 'Conflict', II,  
 113). De erfgenamen van de overleden Lieven van Leyns kochten een rente van 2 lb 
  gr op de inkomsten van de stad Gent in 1485 (ADN: B 2132, nr. 69314). Als  
 baljuw van de vier ambachten diende hij een borg van 600 lb van 40 gr te betalen  
 in januari 1490 (ADN: B 33, 156r). In de verplichte lening van 1492 droeg hij 480 gr  
 bij die later werden terugbetaald (Hancké, 'Conflict', II, 113). 

 Rol in de opstand Op 15/9/1489 benoemde Maximiliaan hem tot baljuw van de Vier Ambachten i.p.v.  
 Charles de Saveuses (ADN: B 33, 156r). Op 24/9/1492 werden Lieven van Leyns,  
 baljuw van de Vier ambachten, en Ghijselbrecht Dullaert op het matje geroepen bij  
 Albrecht van Saksen omdat het ‘blockhuus' te Hulst waarover ze supervisie  
 hebben 'ne soit parfait’ (ADN: B 33, 182r). 

 Confiscatie 1488-9: 1548 gr voor roerende goederen; zijn huis tegenover de Guldenpoort werd 
  ter beschikking gesteld van Willem Bernins (Hancké, 'Conflict', II, 113). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Lichtervelde, Jan van (1) 

 Antecedenten fs Jan fs Victor (KB, M 102, II). 

 Politieke carrière Ieper: raad 1/3/77 (KB: M 103, II). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Lichtervelde, Jan van (2) 

 Titel Ridder 
 Heer van Beaureward 

 Naamgenoten Een zekere Jan van Lichtervelde was ontvanger van Bastogne in 1479-80 (ADN: B  
 2118, 10r/2121, 10r). 

 Antecedenten fs Victor (KB, M 103, II). 

 Politieke carrière -Vorst: raadsheer in de Raad van Vlaanderen vanaf 23/5/88 (RAG: RV, 7513, 5r). 
 -Ieper: schepen 73, 15/2/75-26/2/77, 89; raad 1/3/77, 78, 87, 88, 90, 92; voogd 79,  
 81, 86 (KB: M 103, II). 

 Rol in de opstand Op 23/5/1488 werd hij door de regentschapsraad benoemd tot raadsheer in de Raad 
  van Vlaanderen (RAG: RV, 7513, 5r). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Lichtervelde, Nicasius van 

 Politieke carrière Ieper: schepen 78; raad 79 (KB: M 103, II). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Lichtervelde, Victor van 

 Politieke carrière Ieper: voogd 1/3/77 (KB: M 103, II). 

 Rol in de opstand Op 2/5/1477 werd hij door het Ieperse gemeen gevangen gezet en op 20/8  
 beschuldigde van corruptie, maar de zaak bekoelde snel (Diegerick, 'Episode', 448  
 en 460). Hij was Iepers gedeputeerde op 19/1/1488 in de spoedvergadering te Gent 
  (Despars, 'Cronycke', IV, 311). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Lichtervelde, Wulfaert van 

 Titel Meester (licentiaat in de rechten - SAB: Adornes, 39, 118r) 

 Antecedenten fs ridder Jan, heer van Beaurewaert (SAB: Adornes, 39, 118r). 

 Huwelijk x Elisabeth Adornes, fa Anselmus x Margaretha van der Banck (SAB: Adornes, 39,  
 118r). 

 Politieke carrière Ieper: schepen 1/3/77; raad 78-82, 29/8/85-95; voogd 79, 29/8/85, 88, 92, 94 (KB:  
 M 103, II). 

 Sociaal kapitaal Bij zijn huwelijkscontracten traden zijn vader, Jacob van Hollebeke, Stassaert van  
 Hollebeke en Jan de Wale fs Victor op als zijn magen en vrienden, Pieter Adornes  
 en Jan van Waes als voogden, Anthonis, meester Jan en Arnoud Adornes als die  
 van zijn vrouw (SAB: Adornes, 39, 118r-119r). 

 Bezit In september 1484 ontving hij een rente van 20 lb gr van Jan Adornes voor de  
 afkoop van Wulfaerts rechten op gebouwen en hout van de lenen van Jan (SAB:  
 Adornes, 39, 136r). In maart 1485 ontving hij van Jan Adornes 36 lb gr voor een  
 rente van 2 lb gr op een ververij op de Brugse Verversdijk (SAB: Adornes, 39,  
 85v). In mei 1486 ontving hij 500 lb par van priester Arnoud Adornes van de 6000 
  lb par die de stad Ieper hem moest (SAB: PR85, 103r). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Lieve, Jan de 

 Politieke carrière Gent: gedele 98; keure 86, 94 (bestand Gent). 
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 Naam Lievens, Jacob 

 Data ?-18/12/1490 (Despars, 'Cronycke', IV, 492). 

 Beroep Timmerman (Despars, 'Cronycke', IV, 492). 

 Rol in de opstand Hij werd buiten de vrede van Damme van december 1490 gesloten en kort erna  
 terechtgesteld (Despars, 'Cronycke', IV, 492). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Lippens, Jan 

 Data ?-1483/4 (hij stierf tijdens zijn ambtstermijn - Hancké, 'Conflict', II, 114). 

 Politieke carrière Gent: keure 80, 83 (bestand Gent). 

 Bezit Hij betaalde 2 gr in de oorlogsbelasting van 1477 (Hancké, 'Conflict', II, 114). 
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 Naam Lippens, Simon 

 Politieke carrière Gent: gedele juli85 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: hij pachtte de assizen van de visserijrechten vande Scabrug tot Wachtebeke  
 in 1475-77 (Hancké, 'Conflict', II, 114). In maart 1486 reisde hij naar Mechelen om  
 er zaken i.v.m. het graafschap te bespreken (SAG: 400, 29, 76r). 

 Rol in de opstand In november 1487 werd hij gevangen genomen en ondervraagd door de nieuwe  
 Gentse baljuw (ARA: Rk. 14118, 73v). In 1489 werd hij tweemaal door de Gentse  
 baljuw onderzocht, beschuldigd van 'cleenichede van woorden bij hem ghesproken 
  up de wet van der stede' (Hancké, 'Conflict', II, 114 en ARA: Rk. 14118, 82r). 

 Extra In november 1487 werd hij door de stad Gent veroordeeld tot een boete van 10 lb  
 gr (SAG: 400, 29, 308r). 
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 Naam Lixbonne, Fernand de 

 Titel Meester 

 Huwelijk x Margriete van Bruaene, fa Jacob, schildknaap, ze was de weduwe van Gentenaar  
 Pieter van der Zickelen (Paravicini, 'Invitations', 145-6). 

 Politieke carrière -Vorst: secretaris van Isabella van Portugal 66-71  (Sommé, 'Isabelle', 327),  
 Margaretha van York en Karel de Stoute 73-77 (Cockshaw, 'Le personnel', 136),  
 van Maria 77-80 (ADN: B 4120, 74r; B 2122, nr. 68522). 
 -Gent: herekiezer juli85 (bestand Gent). 

 Sociaal kapitaal Hij betaalde samen met Willem Utenhove de restitutie van pensioenen van wijlen  
 Pieter van der Zickelen aan de stad (Hancké, 'Conflict', II, 114). In juni 1490 was  
 hij samen met Jan van Buerwaen borg over Jan van de Winkle (ADN: B 33, 159v). 

 Leenbezit In 1485 schonk Maximiliaan hem het goed 'Ten Braderic' in het Land van Waas dat  
 Philippe de Crevecoeur toebehoorde, maar dit besluit had weinig praktische  
 gevolgen (RAG: RV, 955, 58v). 

 Bezit Hij bezat een erfrente van 15 lb gr op inkomsten van de hertog in Brugge (ADN: B  
 4120, 74r). In 1479 ontvangt hij 36 s gr uit confiscaties van Fransen (ARA: Rk.  
 19720, 79v). In maart 1492 ontving hij 1500 lb van 40 gr  van Maximiliaan als  
 schadevergoeding voor de oorlog (ADN: B 2144, 26v/181r en B 2145, nrs. 70068  
 en 69949). 

 Rol in de opstand Op 22/3/1477 nam Maria hem als secretaris op in haar hofhouding (RAG: RV,  
 34323). In 1481 werd hij veroordeeld tot het betalen van een boete van 50 lb par  
 door de schepenen van Gent omdat hij eigenhandig koren naar Brugge gezonden  
 had (SAG: 400, 27, 277r). In de periode 22/9-9/10/1483 werd hij door de Gentse  
 baljuw veroordeeld tot een boete van 12000 gr omdat hij graan buiten het  
 graafschap had verkocht (Hancké, 'Conflict', II, 115). 

 Confiscatie 1488-9: 3538 gr voor renten op pacht in Velseke van een Henegouws klooster,  
 3146 gr voor pacht te Gothem en nogmaals 400 gr (Hancké, 'Conflict', II, 114). 
 1491-2: 3827 gr voor pacht te Gothem en nog eens 1116 gr voor een deel van de  
 erfenis van Willem Utenhove voor pacht te Sint-Pieters-Aalst (Hancké, 'Conflict',  
 II, 114). 
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 Naam Lobbeel, Jan de 

 Huwelijk x Kateline Rooks, fa Clais x Mergriete de Brouckere (SAB: PR85, 61r). 

 Politieke carrière -vorst: baljuw van het Hondsche 80 (ADN: B 2121, 59r); baljuw van Damme  
 9/8/79-? (ADN: B 2118, 69r). 
 -Brugge: raadslid april82 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: hij pachtte de visserijrechten op de vesten tussen de Kruispoort en de  
 Gentpoort in de periode van september 1487 tot september 1490 (SAB: SR88, 21v). 

 Beroep 'Marchant couretier demourant en la ville de Bruges' (ADN: B 2118, 300v).  
 Bevestigd door SAB: SR87, 126r: hij was makelaar. 

 Sociaal kapitaal In ca. 1487 was hij de tussenpersoon bij een lening van Roeland le Fevre bij  
 Gregorius Lommelijn (Doehaerd, 'Etudes', II, 25). 

 Bezit In juli 1479 betaalde de hertog hem 40 lb gr terug van zijn lening op zijn  
 baljuwschap van Sluis (ADN: B 2118, 300v). Het kostte hem 500 lb par om zijn  
 ambt als baljuw op te nemen (ADN: B 2121, 59r). Maar kort erna kreeg hij van de  
 hertog (op 15/3/80) een dotatie van 907 lb 10 s van 40 gr/lb (ADN: B 2121, 547r).  
 In april 1482 ontving hij een extra gift van 6 lb (ADN: B 2127, 204r). In augustus  
 1486 huurde hij een huis met paardenstallen in de Jan Maraelstraat van Boudewijn  
 van Doorne (SAB: KV, 828bis, 131). 

 Rol in de opstand Op 3/8/1479 stuurden Maarten Lem, Willem Moreel en Nicolas de Gondeval een  
 brief naar de Rekenkamer van Rijsel dat zij beslist hadden dat Jean de Lobbeel de  
 nieuwe baljuw van Damme zou worden, want dat bleek financieel het voordeligst  
 (ADN: B 17728, 'Lobel'). In september 1487 was hij makelaar bij de lening aan de  
 stad van Nicolas Spinghele, maar zijn fooi werd hem afgenomen door de  

opstandelingen in februari 1488 omdat de som 'ten proffite van de stede' was geleend 
(SAB: SR87, 126r). 

 Extra Vanaf 1485 nam Arnout Breydel het baljuwschap van Houtse waar (Gachard,  
 'Inventaire', II, 393). 
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 Naam Loisir, Jacob 

 Politieke carrière Vorst: raadsheer-commissaris in de Raad van Vlaanderen 17/5/82-8/85 en 23/5/88- 
 12/89 (KB: Ms 20642, 169r-170v) 

 Taken-diensten Vorst: hij nam af en toe deel aan wetsvernieuwingen (Karagiannis, 'De  
 functionarissen', 96). 

 Sociaal kapitaal Samen met Godevaart Hebbelin was hij belast met een rechtszaak tussen meester  
 Willem, heer van Huele, en de Raad van Vlaanderen tegen Adriaan van der Gracht  
 (Karagiannis, 'De functionarissen', 96). Roeland van Regeable was zijn procureur  
 in mei 1486 (RAG: RV, 955, 60r). 

 Bezit Hij kocht servetten uit het geconfisqueerde bezit van Jan van Melle in 1477  
 (Blockmans, 'Peilingen', 255). In mei 1486 kwam hij met Jan du Cellier overeen dat  
 hij zijn schulden (48 lb 18 s 6 d gr) voor gekochte specerijen systematisch zou  
 terugbetalen (RAG: RV, 955, 60r). 

 Rol in de opstand Op 23/5/1488 werd hij door de regentschapsraad benoemd tot rekwestmeester in de 
  Raad van Vlaanderen (RAG: RV, 7513, 5r). 

 Verbanning 28/6/1480 (samen met Karel van Massemen) omdat hij, ondanks een bevel van de  
 Gentse schepenen, gevangen te Bornem, vrijgelaten had (SAG: 212, 1, 38v). 

 Bronnen Karagiannis, 'De functionarissen', 96. 
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 Naam Lombyse, Robert van 

 Titel Ridder 
 Heer van Caestre 

 Politieke carrière -Vrije: commune 67*; schepen 81, 83, 87*, jan90-02 (97*, 02*) (lijsten Vrije). 
 -Vorst: baljuw van Belle 80-87 (ADN: B 2124, 54v; 4123, 87r). 

 Bezit Op 17/4/1481 leende hij 500 lb van 40 gr aan Maximiliaan (ADN: B 2124, 54v). In 
  augustus 1485 betaalde hij 50 lb gr als borg voor zijn officie van baljuw (ADN: B  
 33, 120v). In 1492 ontving hij van Maximiliaan 121 lb 4 s van 40 gr achterstallig  
 loon voor de periode 1483-87 (ADN: B 2142, 3²r). 

 Rol in de opstand In mei 1479 bood hij Maximiliaan een lening aan van 450 lb par, waardoor hij het  
 baljuwschap van Belle mocht uitoefenen (ADN: B 17729, map 'Affermage des  
 offices de justice'). In 1482 bevond hij zich aan de zijde van Maximiliaan toen deze  
 Utrecht belegerde waardoor hij zijn schepenfunctie van het Brugse Vrije amper kon  
 uitoefenen; daarvoor kreeg hij in 1485 een compensatie van 150 lb par van het  
 Vrije (RAB: BVR, 222, 99v). Op 13/8/1485 legde hij de eed als baljuw van Belle af  
 te Rijsel (ADN: B 33, 120v). 

 Extra In oktober 1491 verplichtte de Raad van Vlaanderen hem een achterstallige schuld aan 
  Lodewijk le Prevost uit te betalen  (RAG: RV, 7513, 121v). 
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 Naam Longin, Simon 

 Politieke carrière Vorst: generaal ontvanger 11/1/92-13/7/07 (Coenen, 'Longin', 250). 

 Taken-diensten Vorst: hij voerde al taken uit voor de vorst in november 1480, toen in Bourgogne  
 (ADN: B 2121, 434r). Op 11/1/1492 werd hij tot algemeen ontvanger benoemd  
 (ADN: B 2144, iii). 

 Bezit Hij ontving in 1492 een daggeled van 96 gr (ADN: B 2144, 80r). 

 Bronnen Coenen, 'Longin'. 
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 Naam Loo, Adriaan van 

 Nageslacht Hij had een zoon Jan (zie diens fiche) (bestand Gent). 

 Politieke carrière Gent: gedele 70; keure 62, 66, 73, 76 (bestand Gent). 

 Bezit Hij bezat een huis aan de Poel (Derycke, 'De Sint-Michielswijk', 219). Hij kocht  
 goederen uit het geconfisqueerde bezit van Jan van Melle (Blockmans, 'Peilingen',  
 260). In de verplichte lening van 1492 betaalde zijn weduwe 196 gr die later  
 werden terugbetaald (Hancké, 'Conflict', II, 115). 

 Rol in de opstand Hij betaalde 10 lb gr terug voor de pensioenen aan de stad Gent in 1477 (Hancké,  
 'Conflict', II, 115). 
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 Naam Loo, Antonis van 

 Politieke carrière Gent: gedele 78, 80 (bestand Gent). 

 Bezit In 1492-4 betaalde hij 40 gr belasting in de Drabstraat (Hancké, 'Conflict', II, 115). 

 Rol in de opstand Een Antonis van Loo betaaldee een boete aan de Gentse schepenen eind 1478,  
 waarvan 6 lb gr naar de baljuw ging (ARA, Rk. 14117, 180v). 
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 Naam Loo, Filips van 

 Politieke carrière Gent: gedele 47, 56, 61; keure februari77 (bestand Gent). 

 Sociaal kapitaal Hij was één van de borgen van Jan van Melle die na diens dood een som dienden af  
 te staan aan de stad Gent (SAG: 400, 27, 133v). 

 Rol in de opstand In 1477 betaalde hij 7 lb gr terug aan pensioenen aan de stad (Hancké, 'Conflict', II,  
 117). 
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 Naam Loo, François van 

 Nageslacht zoon Jan (Gent: gedele 06, 10) (bestand Gent). 

 Politieke carrière Gent: gedele 65, 72, 79, 82, 84, 87, 90 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: hij pachtte de assizen op het vlees in 1470 (Hancké, 'Conflict', II, 116). In  
 oktober 1482 reisde hij naar Brussel om met Maximiliaan te onderhandelen (SAG:  
 400, 28, 115r). In oktober 1487 reisde hij naar Brussel om aan Maximiliaan de  
 Vrede van Doornik terug te vragen (29, 277v). Eind juni 1491 reisde hij op  
 dagvaart naar Aalst (30, 418v). 

 Bezit Hij leverde 1620 gr laken aan de stad in 1472 (Hancké, 'Conflict', II, 116). In de  
 verplichte lening van 1492 droeg hij 160 gr bij die later werden terugbetaald en  
 nog eens 40 gr in de Drabstraat (Hancké, 'Conflict', II, 116). 

 Rol in de opstand In 1477 betaalde hij 3 lb gr pensioenen terug aan de stad (Hancké, 'Conflict', II,  

 Verbanning Franskin van Loo diende in juli 1485 2 lb gr te betalen aan de stad Gent wegens  
 gratie van ban (SAG: 400, 29, 13r). 
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 Naam Loo, Jan van (1) 

 Titel Meester (bestand Gent) 

 Naamgenoten Een Jan van Loo is secretaris van gedele in 1488-9, maar het is onduidelijk wie  
 bedoeld wordt (Hancké, 'Conflict', II, 116). 

 Data ?-01/11/1482 (Despodt, 'Dat du best', III, 1.6/044: hij werd begraven in de Gentse  
 Sint-Michielskerk). 

 Politieke carrière Gent: gedele 55, 61, 69; keure 57, 65; stedekiezer 63, februari77; secretaris van  
 gedele 58-59, 67-68 (bestand Gent). 

 Bezit Hij kocht goederen uit het geconfisqueerde bezit van Jan van Melle (Blockmans,  
 'Peilingen', 260). 

 Rol in de opstand Hij (of een andere Jan van Loo) betaalden voor 19 lb gr aan de stad terug voor  
 pensioenen (Hancké, 'Conflict', II, 116-7). Daar kwam nog een boete van 12000 gr  
 bovenop in 1478-81 door de baljuw voor graanhandel tegen voorgeboden van de  
 stad (Hancké, 'Conflict', II, 116). 
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 Naam Loo, Jan van (2) 

 Antecedenten fs Mark (bestand Gent). 

 Politieke carrière -Gent: gedele juni85 (bestand Gent). 
 -Vorst: ontvanger van de beden van de vorst 82-? (ADN: B 2127, 34v). 
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 Naam Loo, Jan van (3) 

 Antecedenten fs Adriaan (zie diens fiche) (bestand Gent). 

 Politieke carrière Gent: gedele 86, 97, 00; keure 94, 04, 07 (bestand Gent); secretaris van gedele 88  
 (SAG: 400, 30, 62v). 

 Taken-diensten Gent: op 10/3/1488 reisde hij naar Brugge om er elk met zes gezellen Maximiliaan  
 te bewaken (SAG: 400, 29, 394v). In 1489-90 hield hij de stedelijke  
 oorlogsrekening bij (30, 257v). 
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 Naam Loof, Pieter 

 Data ?-18/12/1490 (Despars, 'Cronycke', IV, 492). 

 Beroep Schipper (Despars, 'Cronycke', IV, 492). 

 Rol in de opstand Hij werd buiten de Vrede van Damme gesloten in 6/12/1490 en kort erna onthoofd  
 (Despars, 'Cronycke', IV, 492). 
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 Naam Looren, Jan van der 

 Politieke carrière Gent: keure 91 (bestand Gent). 
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 Naam Lopin, Karel 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 91 (SAB: RW). 

 Bezit Hij leende 1920 gr in mei en 1920 gr in juli 1488 aan de stad Brugge en 720 gr in  
 oktober 1490, als bewoner van het Sint-Janszestendeel (Blockmans, 'De  
 belastingbetalers', 253). 
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 Naam Loppaert, Joos 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 87 (SAB: RW). 

 Beroep Grauwwerker (Despars, 'Cronycke', IV, 289). 

 Cultureel veld In februari en juni 1486 was hij dismeester van de Sint-Jacobskerk (SAB: PO, I,  
 supplement, 65 en OA, 481). 

 Bezit Hij leende 960 gr in mei 1488 aan de stad Brugge en 720 gr in oktober en 4000 gr  
 in december 1490, als bewoner van het Sint-Niklaaszestendeel (Blockmans, 'De  
 belastingbetalers', 253). 

 Extra Hij verving bastaard Simon van Coorden in de schepenbank van 1487 (SAB: RW). 
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 Naam Losschaert, Antonis 

 Data ?-02/06/1495 (hij werd begraven in de Augustijnerkerk; De Doppere, 'Chronique', 
  52; SAB: SR94, 184v en Vermeersch, 'Grafmonumenten', III, 408). 

 Antecedenten fs Jan (Buylaert, 'Crisis', fiche XV). Een Jan Losschaert fs Jan was vóór 1484  
 Adrienne Despaers, fa Marc x Marguerite Metteneye, gehuwd (Weale, 'Généalogie',  
 375). Deze Jan, broer van Antoon, stierf in 1487 (ARA: Rk. 17404, 1v). 

 Huwelijk x' Margaretha de Hondt (fa Pieter x Catharina van der Banck fa Simon) (Buylaert,  
 'Crisis', fiche XV, naar Gaillard); x² (?) Catherina de Witte (Dumolyn, 'Het hogere  
 personeel', 1312), fa Joost met zoon Jan (zie ook SAB: Adornes, 361 en Vermeersch,  
 'Grafmonumenten', III, 408). 

 Nageslacht Hij had dochters Clara x Lodewijk (I) de Baenst (fs Jan II x Anna Slyps) (Buylaert,  
 'Crisis', fiche XV), Jooszine x Jacob Boulengier en Katerine x Boudin Petyt (ARA:  
 Rk. 17412, 1v/2r en SAB: Adornes, 361; zie ook Opsommer, 'Omme dat leengoed', 348). 

 Politieke carrière Brugge: hoofdman Carmers 56, 64, 66, 68, 70, 76, 79, feb88; schepen 67, 75, 78;  
 raadslid 55, 61, 80, 82, 88*, 93; thesaurier 69 (SAB: RW). 

 Taken-diensten -Vorst: hij was commissaris voor de wetsvernieuwing van het Brugse Vrije in  
 september 1488 (RAB: BVR, 226, 96r).  
 -Brugge: op 10/3/1477 werd hij vanuit Brugge naar Gent gestuurd bij Maria  
 ‘omme te vercrighene de lettren van verbande van den payse van Atrecht, gheheeten 
  tcalfvel’ (SAB: SR76, 51v/125v). Hij reisde samen met meester Jan Roegiers en  
 Arnoud Adornes (in augustus?) 1477 naar Brussel bij Maria ‘omme te vercrighene  
 lettren van remissie van dat men ter maerct stond’ (SAB: SR76, 62r). In oktober  
 1479 werd hij door de negen leden belast met een onderzoek naar de kwaliteit van  
 het in de stad gebrouwen bier (SAB: CA, 14, 309r). In augustus 1480  
 onderhandelde hij te Antwerpen over de gevangenschap van Martin Reyngoot  
 (SAB: SR79, 81r).  In juni 1481 reisde hij met Jan Pieters naar Ravestein bij Maria  
 en te Nijmegen bij Maximiliaan om hen over 'secrete zaken' in te lichten (SAB:  
 SR80, 88r). In juli 1483 diende hij van de stad Engelsen en Fransen te berechten  
 die de privileges van de stapel hadden overtreden (SAB: SR82, 167v). 

 Sociaal kapitaal In 1476 waren Jan Losschaert, Jan Metteneye fs Joris, Jan de Hond en Jacob de  
 Witte zijn vrienden en magen (SAB: Adornes, 361). Hij en zijn broer Jan maakten  
 in oktober 1485 meester Jean Hanneton, Jan Sijs, Joos Rijcs, Joos Sprute, Andries  
 Goufette, Jan Verguz, Pieter van Camedon, Willem Bogaert, Marc de Wulf en Colin  
 Thuwaert over hen machtig (SAB: PR85, 37r). In maart 1487 was hij samen met  
 Andries Houtmaerct voogd van Jan Dhondt fs Christiaens (SAB: KV, 828bis, 228).  
 Andries Gouffeite was diens scadebeletter in 1491 (SAB: SR91, 52r). 

 Leenbezit Na de dood van zijn broer Jan erfde hij een erg omvangrijk leenbezit: een rente van  
 3 lb 12 s par op de Brugse spijker, één van 20 lb par op de tol van Damme, lenen te  
 Koolkerke, Westkapelle, Reigersvliet, Cadzand, Sint-Anna-ter-Muiden, Oostkerke, 
  Wenduine, Zuuenkerke, Leffinghe, Loppem en het goed 'Ten Broucke' te Oostkamp  
 (ARA: Rk. 17404, 1v-2v en RAB: BB, 64, 17v/107r/115r/227v/237v). Bij zijn  
 dood liet hij zijn dochter Katerine een rente van 3 lb 12 s par en enkele roerende  
 goederen op de spijker van Brugge, omvangrijke lenen te Wenduine, Zuuenkerke  
 en Waaskapelle, kleinere lenen te Leffinge, Loppem, Oostkamp en Koolkerke na.  
 Zijn dochter Jooszine ontving een leen te Koolkerke, een rente van 20 lb par op de  
 tol van Damme en een leen te Cadzand en te Woumen (ARA: Rk. 17412, 1v-2r en  
 SAB: Adornes, 367). 
 
 Bezit Hij leende samen met Jan Losschaert 40 lb gr aan de stad Brugge in 1477 (SAB:  
 SR76, 30v). In februari 1478 leende hij samen met Jan Losschaert 150 lb van 40 gr  
 aan Maximiliaan op de kroonjuwelen (ADN: B 3495, 123686). In de lening van  
 juni 1478 droeg hij 10 lb gr bij aan de Brugse stadskas (SAB: SR80, 49r). Hij  
 leende 12 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het  
 Caermerszestendeel (SAB: SR80, 203v). Hij huurde een kruideniersstalletje in  
 1486 (SAB: SR86, 17v). In maart 1487 verhuurde hij grond in het ambacht van  
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 Oostkerke voor 7 lb gr per jaar (SAB: KV, 828bis, 227). Hij leende 5 lb gr aan de  
 stad in juni 1487 (SAB: SR86, 199r). In juni 1487 leende hij 100 lb gr aan  
 Maximiliaan op enkele kroonjuwelen (ADN: B 3496, 123693). In november 1487  
 schonk hij samen met Paul de Baenst een huis aan het kerkhof van Sint-Gillis aan  
 Willem Houtmaerct (SAB: KV, 828bis, 314). In september 1490 leende hij 50 lb gr  
 aan de stad Brugge (SAB: SR90, 22v). Hij leende 6000 gr in mei en 2880 gr in juli  
 1488 aan de stad Brugge en 1440 gr in oktober 1490, als bewoner van het  
 Karmerszestendeel (Blockmans, 'De belastingbetalers', 253). In oktober 1492  
 verkocht zijn vrouw een huis in Antwerpen (SAB: PR92, 8v). In 1494 werd zijn  
 huis in de Spanjaardstraat verkocht (naast Karel van Halewijn) aan de stad (SAB:  
 SR94, 184v). 

 Rol in de opstand  Hij vluchtte de stad uit in augustus 1490 (Despars, 'Cronycke', IV, 461). Hij werd  
 door Maximiliaan, als 'protecti ab rege Romanorum et duce Philippo', op 8/12/1491 
  voor tien maanden vrijgesteld van schuldeisers (De Doppere, 'Chronique', 41 en  
 SAB: CA, 12, 90v). 
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 Naam Losschaert, Jan 

 Naamgenoten Een Jan Losschaert was met de in 1480/1 gestorven Isabel van den Velde (met broer 
  Marc) gehuwd (ARA: Rk. 13795, 1r). 

 Data ?-09/09/1486 (hij werd begraven in de Augustijnerkerk te Brugge; RAG: RV,  
 34315, 120v). 

 Antecedenten fs Jan (Weale, 'Généalogie', 375). 

 Huwelijk x Adrienne Despaers, fa Marc x Marguerite Metteneye (Weale, 'Généalogie', 375); ze 
  was tevens weduwe van Jan de Vleeschouwer (SAB: PR92, 8v). Deze Jan had  
 Antonis Losschaert, Lodewijk de Baenst en Pieter Metteneye (als man van  
 Margriete de Baenst) als erfgenamen (SAB: PR85, losse documenten tussen 42v en  
 43r die juni 1486 als sterfdatum aangeven). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 59, 71, april77*; schepen 68, 79, april82 (als poorter), 83;  
 hoofdman Carmers 61, 63, 69, 78, 81 (SAB: RW). 

 Taken-diensten -Vorst: hij was commissaris van de wetsvernieuwing in het Vrije op 2/5/1477  
 (Despars, 'Cronycke', IV, 137 en RAB: BVR, 213, 3r). Ontvanger van de 'zwanen in  
 de moer' van Meetkerke 1462-80 (databank domeinbeheer). 
 -Brugge: in juni 1477 verwelkomde hij samen met andere Brugse gedeputeerden  
 Maximiliaan in Gent (SAB: SR76, 62v). In juli 1484 reisde hij samen met een  
 Brugse delegatie door het Brugs kwartier om te onderzoeken of de stadsbesturen in  
 de ondergeschikte steden hun poorters geen onrecht aandoen (SAB: SR83, 174r). 

 Sociaal kapitaal In 1476 was hij samen met Jan de Hond, Jan de Witte en Jan Metteneye fs Joris  
 vrienden en magen van Antonis Losschaert (SAB: Adornes, 361). Hij was samen  
 met Cornelis van den Doorne voogd van de kinderen van Jan van der Banc en  
 Lysbette Willems (ADN: B 2132, nr. 69308). Lodewijk de Meyere was diens  
 'scadebeletter' in 1477, Colaerd Huwaert in 1478-87 (SAB: SR77, 38r; SR78, 54v  
 etc.). Hij en zijn broer Jan maakten in oktober 85 meester Jean Hanneton, Jan Sijs,  
 Joos Rijcs, Joos Sprute, Andries Goufette, Jan Verguz, Pieter van Camedon, Willem  
 Bogaert, Marc de Wulf en Colin Thuwaert over hen machtig (SAB: PR85, 37r). In  
 oktober 1487 waren Boudin Petyt en Jan de Boot zijn testamentarissen (SAB: KV,  
 828bis, 305). Samen met Willem Gryspere, Simon en Ghislain van der Banc,  
 Antoon Utenhove, Matheeus de Brouckere en Gaspard Kinrue behoorde hij tot de  
 vrienden en magen van Simon Kinrue in mei 1491 (SAB: PO, 1242). 

 Cultureel veld In zijn testament reserveerde hij 240 lb gr voor missen voor zijn zieleheil en voor  
 giften aan de armendissen van de stad (SAB: KV, 828bis, 305). 

 Leenbezit In 1468 bezat hij verschillende rentes op hofsteden te Brugge en de spijker van  
  Brugge en 24 gemeten land te Wulpen (RAB: BB, 64, 17v/64v), en een rente van 20 
  lb par op de tol van Damme (276v). 

 Bezit Hij huurde een kruideniersstalletje en een 'thenden lote' in Brugge in 1476-87  
  (SAB: SR76, 7v; SR82, 18v etc.). Hij leende samen met Antonis Losschaert 40 lb gr 

 aan de stad Brugge in 1477 (SAB: SR76, 30v). In februari 1478 leende hij samen met 
Antonis Losschaert 150 lb van 40 gr aan Maximiliaan op de kroonjuwelen (ADN: B 3495, 
123686). In de lening van juni 1478 droeg hij 10 lb gr bij aan de Brugse stadskas (SAB: 
SR80, 49r). Hij leende 16 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het 
Caermerszestendeel (SAB: SR80, 203v). Hij leende 50 lb gr aan de stad Brugge in mei 
1482 (SAB: SR81, 190r). In het schepenjaar 1483 verkocht hij zijn stalletje in de 
cruudhalle voor 8 lb gr (SAB: SR83, 22v). In de hoedanigheid als voogd van Jan van der 
Bancs kinderen kocht hij een erfrenten op het graafschap Vlaanderen van 2 lb gr voor 30 lb 
gr in april 1485 (ADN: B 2132, nr. 69308). Hij had een huis in de Karmerstraat in 1484 
(SAB: SR84, 144r). Zijn weduwe leende 4 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 
199v) en 1920 gr in mei en 2400 gr in juli 1488 aan de stad Brugge en 1080 in oktober en 
3200 gr in december 1490, als bewoner van het Karmerszestendeel (Blockmans, 'De  
belastingbetalers', 253). In 1494 verkocht zijn weduwe zijn huis  'Doornicke' 'ten 
voorhoofde up de Reye, jeghensover der poorterslooge' aan de stad (SAB: SR94, 37v). 
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 Naam Lotin, Jaspar 

 Naamgenoten Pieter Lotin leende in februari 1478 samen met Alexander Hotin en Jan Moeschoen  
 127 lb 10 s gr aan Maximiliaan op de kroonjuwelen (ADN: B 3495, 123686). Hij  
 leende 35 lb gr aan de stad Brugge in mei 1482 (SAB: SR81, 190v). 

 Politieke carrière Brugge: schepen dec90; hoofdman sint-niklaas jan90; hoofdman sint-niklaas 94  
 (SAB: RW). 

 Bezit Hij huurde een 'thenden lote' in Brugge in 1476-83 (SAB: SR76, 8v; SR82, 19v  
 etc.). Hij leende 4 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het Sint- 
 Jacobszestendeel (SAB: SR80, 197v). Hij kocht een rentebrief van 2 lb gr op de drie 
  steden van het graafschap Vlaanderen in april 1485 (SAB: OR, 4, 106r). Hij leende  
 2 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 196r). Hij leende 960 gr in mei en  
 1440 gr in juli 1488 aan de stad Brugge (Blockmans, 'De belastingbetalers', 253). 
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 Naam Louf, Antonis 

 Naamgenoten Jan Louf was pensionaris van Sluis en werd door de Gentse baljuw ondervraagd in  
 de periode 1481-3 (ARA: Rk. 14118, 12v). Op 27/8/1483 werd deze persoon door  
 de stad Gent voor vijftig jaar uit het graafschap verbannen omdat hij 'vele quade  
 injurieuse ende vilaine woorden' op graaf Filips had gesproken (SAG: 212, 1, 70r).  
 Op 13/8/1485 legde te Rijsel de eed af als ontvanger van Sluis voor een borg van  
 2000 lb par, betaald door Jacob Dheere fs Jacob en Karel Vasque (ADN: B 33,  
 120r). In 1486 was deze weer ontvanger van Sluis (ADN: B 17747, 'l'Ecluse. Châteaux').
 -Vrije: pensionaris 82-feb86 (lijsten Vrije). 

 Nageslacht Lijsbette (die in 1478 huwde; SAB: SR77, 142r). 

 Politieke carrière -Brugge: pensionaris van de stad 76-april82 (SAB: SR76, 42v; 77, 41v; 78, 58r  
 etc.). 

 Taken-diensten Brugge: in mei 1479 reisde hij naar Rijsel met beide burgemeesters bij Maximiliaan  
 om hem 'eeneghe secrete zaken grootelike der welvaert van zinen landen anegaende' 
  te kennen te geven (SAB: SR78, 74v). Op 30/8 reisde hij naar Gent om voor de  
 Grote Raad het geschil van de stad Brugge met de heer van Sint-Pol op te lossen  
 (SAB: SR78, 81v). Op 13/10/1479 reisde hij naar de Grote Raad te Mechelen om te  
 onderhandelen over de financiële positie van Sluis en over een mandament i.v.m.  
 Jacob de Baenst (SAB: SR79, 63v). In november 1479 reisde hij naar Mechelen bij  
 de Grote Raad om te bemiddelen in de zaak tussen de stad en de graaf van Sint-Pol  
 (SAB: SR79, 66v ev). In augustus-september 1480 onderhandelde hij te Antwerpen 
  over de gevangenschap van Martin Reyngoot (SAB: SR79, 81r; SR80, 67r). Op  
 30/6/1481 reisde hij naar Antwerpen om Maria te verzoeken de stad aan te doen  
 (SAB: SR80, 85r). Op 22/9/8de reist hij samen met Jan Dhond naar Antwerpen bij  
 Maximiliaan om hem te verzoeken de stad te bezoeken (SAB: SR81, 60v). 

 Sociaal kapitaal In 1461 stond hij samen met Jacob de Vos borg voor een schip van de Portugese  
 koopman Rui Machado (Paviot, 'Les Portugais', 60). In 1481 was Klaas van Delft  
 zijn klerk (RAB: BVR, 218, 116v). 

 Leenbezit In 1476 kocht hij vier lenen te Havekapelle voor 44 lb 18 s 9 gr, die Daneel van  
 Praat toebehoorden; deze had ze moeten verkopen om een schuld aan Loys Bonin af 
  te betalen. Daneel had tegen deze verkoop protest aangetekend, maar tevergeefs: in  
 augustus 1479 bevestigde de Grote Raad Antonis in het bezit van deze lenen  
 (ARA: GR, 796, 130r). 

 Bezit Hij diende aan de stad een erfelijke rente op een goed aan de noordzijde van de  
 Braambergstraat uit te betalen in 1478-93 (SAB: SR78, 5v en Gailliard,  
 'Inscriptions', II, 447). Zijn weduwe leende 360 gr in mei 1488 aan de stad Brugge,  
 als bewoner van het Sint-Donaaszestendeel (Blockmans, 'De belastingbetalers', 253). 

 Extra In het schepenjaar 1481-2 werd hij maar voor 9 maanden als pensionaris betaald  
 (SAB: SR81, 56v). 
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 Naam Lu, Ghyselbrecht de 

 Naamgenoten Een zekere Antonis de Lu werd geconfisqueerd in 1491-2 (Hancké, 'Conflict', II,  
 118). 

Een Ghyselbrecht de Lu was met Beatrijs van Huele, fs Jan, met broer Jacob, gehuwd; deze 
kreeg bij haar huwelijk een leen van 40 gemeten in Eessine (RAB: BB, 64, 196v).  

 Antecedenten fs Ghiselbrecht x Margriete van Liedekerke (Wyseur, 'De familie', II, 113). 

 Huwelijk x Jooszine Galle, fa Dieric x Lisbette Utenhove (Wyseur, 'De familie', II, 113). 

 Nageslacht Meester ridder Antonis (gedele 01*, 06*; keure 09*) (bestand Gent), Jacob en  
 Lysbette (Wyseur, 'De familie', II, 113). 

 Politieke carrière Gent: gedele 56, 86*; keure 67, 70 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: hij was ontvanger van assizen op de visvangst vanaf februari 1477 (SAG:  
 400, 25, 74r). Op 31/5/1489 reisde hij naar Brugge 'nopende den belette van der  
 uutroupinghe ende publicacie van der munte' (29, 206r). 

 Bezit In 1471 werd het beroep van Jan van Huele ongegrond verklaard toen deze bij de  
 Grote Raad de beslissing van de schepenen van het Brugse Vrije wou aanvechten  
 waardoor hij een grondrente ten voordele van Gijselbrecht de Lu en souverein- 
 baljuw Joost van Halewijn diende te vestigen (De Smidt & Strubbe,  
 'Chronologische lijsten', 34). In maart 1492 verklaarde de Grote Raad het beroep  
 van Sanders de Vremde ongegrond toen die verzet aantekende tegen een vonnis van 
  het leenhof van Aalst, dat een beslag op het ambt van burgemeester, dat de eiser in  
 leen had, voor een schuld van hem aan Gijselbrecht van waarde verklaard had (De  
 Smidt & Strubbe, 'Chronologische lijsten', 253). Volgens het 'conestable bouc'  
 betaalde hij in 1492-4 3600 gr belasting (Hancké, 'Conflict', II, 119). 

 Rol in de opstand In 1477 werd hij door de baljuw veroordeeld tot een boete van 10 lb gr, maar ze  
 werd niet geïnd (ARA, Rk. 14117, 170v). 

 Confiscatie 1491-2: door Gent voor 1452 gr voor pacht  (Hancké, 'Conflict', II, 118). 

 Verbanning 30/1/1484, voor vijftig jaar uit Vlaanderen (samen met Willem de Vos en Hendrik  
 van Hansbeke) 'omme dat zij de copie van zekeren brieven ghemaect bij eenighen  
 quaetwillenden van desen lande in scanden van eenighe dienaers van deser stede  
 ende der stede van Ypre met vele diverssche lueghenen […] omme tghemeen volc up 
  hemlieden te hansschene (?), ghecreghen hebben, ghecopiert ende in boucken  
 ghestelt ghelijc of zij die hilden over goet, dieghdelic ende warachtich betoghende  
 daermede wille' en dit 'in contrarien van den regierders ende der welvaert van der  
 stede (SAG: 212, 1, 73r). In 1484 betaalde hij 6 lb gr voor gratie van ban die hij  
 verkregen had van de stad Gent (SAG: 400, 28, 203v). 
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 Naam Lueribrouck, Hubert van 

 Data ?-20/11/1491 (Hancké, 'Conflict', II, 119). 

 Politieke carrière Gent: gedele 81; keure 83; stedekiezer 91; overdeken der wevers 90-20/11/91  
 (bestand Gent). 

 Bezit Hij leverde 364 gr laken aan de stad in 1483 (Hancké, 'Conflict', II, 119). Als  
 raadslid van de stad Gent verdiende hij 4 s gr per week (SAG: 20, 6, 14r). 

 Rol in de opstand Hij was 'raadslid' van de stad Gent van 23/11/1487 tot 19/1/1488 (SAG: 20, 6,  
 14r). Hij werd gedood door Frans van Coppenhole in november 1491 (Dagboek  
 van Gent, II, 267). 
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 Naam Luts, Antonis 

 Titel Meester 

 Data ?-1491/2 (ARA: Rk. 17409, 1r). 

 Nageslacht Hij had een zoon Jan (Blockmans, 'De belastingbetalers', 253). 

 Politieke carrière Brugge: schepen 70, 74; hoofdman sint-niklaas april77, 78, 83 (SAB: RW). 

 Sociaal kapitaal In augustus 1475 was hij erfgenaam van Agnete van Heugebrouc (SAB: MC74,  
 43r). In januari 1487 was hij samen met Thomas de Coc voogd over de kinderen van 
  Jan van den Berblocke (SAB: KV, 828bis, 183). 

 Cultureel veld In augustus 1485 was hij kerkmeester van de Sint-Jacobskerk (SAB: OA, 480). 

 Leenbezit Bij zijn dood liet hij Christoffel van Meerendree een leen van 35 gemeten te Heist  
 na (RAB: BB, 64, 132v en ARA: Rk. 17409, 1r). 

 Bezit Hij huurde een stalletje in de Hallen en 'ter trense'  in 1476-83; een saaistalletje in  
 1482 (SAB: SR76, 7r/11v; SR82, 17v/18r etc.). In de lening van juni 1478 droeg  
 hij 5 lb gr bij aan de Brugse stadskas (SAB: SR80, 49r). Hij leende samen met Jan  
 Luts 6 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het Sint- 
 Niklaaszestendeel (SAB: SR80, 200v). In juni 1487 ontving hij van Filips van  
 Zegghebrouc delen van twee huizen in de Nieuwe Gentweg (SAB: KV, 828bis,  
 252). Hij en zijn zoon leenden 2 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 196v).  
 Hij en zijn zoon Jan leenden 960 gr in mei en 1440 gr in juli 1488 aan de stad  
 Brugge en 720 gr in oktober en 4000 gr in december 1490, als bewoner van het  
 Sint-Niklaaszestendeel (Blockmans, 'De belastingbetalers', 253). 
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 Naam Luts, Jan 

 Antecedenten fs Antonis (Blockmans, 'De belastingbetalers', 253). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 76, 88 (SAB: RW). 

 Beroep Hij was vinder van de lakenhalle in 1479 en 1484 (SAB: RW). 

 Sociaal kapitaal In 1492 was hij samen met Jan de Baenst, heer van Lembeke, voogd van de kinderen 
  van Jan Thibeauville (ARA: Rk. 21862, 7v en RAG: RV, 7513, 33r). 

 Bezit Hij leende samen met Antonis Luts 6 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als  
 bewoner van het Sint-Niklaaszestendeel (SAB: SR80, 200v). Hij en zijn vader  
 Antonis leenden 960 gr in mei en 1440 gr in juli 1488 aan de stad Brugge en 720  
 gr in oktober en 4000 gr in december 1490, als bewoner van het Sint- 
 Niklaaszestendeel (Blockmans, 'De belastingbetalers', 253). 
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 Naam Luxembourg, Jacques de 

 Titel Heer van Fiennes 
 Heer van Nieuwkerke (Van Peteghem, 'De Raad', 358). 

 Naamgenoten Jan van Luxemburg, heer van Zottegem, was kapitein-generaal van Vlaanderen  
 gemaakt door Marie op 16/5/1477 (RAG: RV, 175, 67; zie ook RAG: RV, 7512,  
 190v). 
 Jacques de Luxembourg, fs de onthoofde Lodewijk, behoorde in 1484 tot de Franse  
 regentschapsraad (Harsgor, 'Recherches', I, 310). Op 28/1/1483 ratificeerde hij het  
 verdrag van Atrecht (ADN: B 358, 16417). Deze was een bastaardzoon van  
 Lodewijk van Luxemburg en Elisabeth d'Enghien, die in mei 1480 door  
 Maximiliaan en Maria gelegitimeerd werd (ADN: B 1702, 6r). In april 1481  
 benoemde Maximiliaan hem als kasteelheer van Braine (ADN: B 17736, Empruntes'). 
 
 Data ca. 1441-20/08/1487 (Cools, 'Mannen met macht', 257). 

 Antecedenten fs Thibault (heer van Fiennes en later bisschop van Le Mans) en Philipotte van  
 Melun, dame van Zottegem en fa Jan van Melun, raadslid van Filips de Goede  
 (Cools, 'Mannen met macht', 257 en Caron, 'Les voeux', 310-1). Hij was dus een neef 
  van de onthoofde Louis de Luxemburg (Cauchies, 'Jacques', 197). 

 Huwelijk x Maria van Berlaymont, dame van Ville, van Hameide, van Hautrage en van  
 Pommeroeul (Cools, 'Mannen met macht', 257). 

 Nageslacht Hij had acht kinderen: geestelijken Margaretha en Filips (bisschop van Le Mans,  
 Atrecht en Terwaan); Philippote x' Robrecht van Bethune, x² Antoine de Ligne,  
 graaf van Fauquembergues; Jacob II, heer van Fiennes, Zottegem, Armentières,  
 Erquinghem en van Gavere, x Margaretha van Gruuthuse fa Jan V; Jacoba x Charles  
 de Lalaing (zie diens fiche); Maria x' Daniël van Bouchout, x² Martijn van Horn;  
 Jan, heer van Ville x Elisabeth van Cullemborg, kleindochter van Antoine, grote  
 bastaard van Bourgondië (Cools, 'Mannen met macht', 257-9). Zijn zoon Jacob (II)  
 ageerde in 1501-2 heftig tegen de bestraffing van Adolf van Kleef voor het Gulden  
 Vlies (Sterchi, 'Uber den Umgang', 535). 

 Politieke carrière -Vorst: raadsheer-kamerlid van Karel de Stoute en later van Maximiliaan (Cools,  
 'Mannen met macht', 257); kapitein generaal van Lille-Douai-Orchies in 77 (ADN:  
 B 2115, 38v en 2114, nr. 68261-2); maarschalk van Maximiliaans leger in 79  
 (ADN: B 17728, 'Luxembourg'). 

 Taken-diensten Vorst: vanaf juni 1477 verdedigde hij Douai tegen de Fransen (Molinet,  
 'Chroniques', I, 218). In 1479 was hij maarschalk van Maximiliaans leger en  
 eveneens kapitein van Douai (bevestigd door ADN: B 2121, 95r). Hij moest  
 eveneens toezien op de vrede na elke wapenstilstand met Frankrijk, waarbij hij  
 onderhandeld had (Cools, 'Mannen met macht', 257). 

 Cultureel veld Hij werd ridder van het Gulden Vlies in mei 1478. Hij ontving een serieuze blaam  
 op het Vlieskapittel van mei 1481 wegens het niet bestraffen van troepen en  
 drankmisbruik (Wymans, 'Un témoignage', 69). 

 Leenbezit In 1475 verzette hij zich bij de Grote Raad omdat Jean de Lannoy de aangeslagen  
 heerlijkheid Flammes van de hertog had verkregen (De Smidt & Strubbe,  
 'Chronologische lijsten', 94). Maria en Maximiliaan schonken hem de heerlijkheid  
 Baudour op 1 mei 1479 ter compensatie van schade in de oorlog tegen de Fransen  
 (ADN: B 17728, 'Histoire Générale' en B 17743, 'Luxembourg'). In 1485 erfde hij  
 de heerlijkheid Zottegem van zijn broer Jan (Cools, 'Mannen met macht', 257). 

 Bezit Zijn Franse bezittingen werden in de oorlog met Frankrijk geconfisqueerd (Cools,  
 'Mannen met macht', 257). Hij ontving in 1477 een jaargeld van 100 ecu van 48 gr  
 (ADN: B 2115, 38v) en een dotatie voor diensten van 900 lb van 40 gr (ADN: B  
 2115, 131r). In 1477 ontving hij van Doornik een 'don' van 1000 lb tourn voor de  
 vele diensten aan de stad (Bartier, 'Légistes', 256). In juli 1478 ontving hij  
 bovenop zijn jaarloon nog een gift van 200 lb van 40 gr van Maximiliaan omwille  
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 van zijn militaire diensten (ADN: B 2118, 293r). In 1479 ontving hij een jaargeld  
 van 1200 escus van 48 gr en nog een dotatie van 1440 lb van 40 gr voor de schade  
 die hij in voorbije oorlogen geleden had (ADN: B 2117, nr. 68397 en  B 2118,  
 95r). Als maarschalk van het hertogelijke leger ontving hij in 1480 een jaargeld  
 van 1200 ecu van 48 gr (ADN: B 2121, 95r). In 1480 leende hij 2000 lb van 40 gr  
 aan Maximiliaan op de recette van Namen (ADN: B 17731, 'Comptables Générales.  
 'Luxembourg').  

 Rol in de opstand Hij vervulde waarschijnlijk een rol op de achtergrond (naar Cauchies, 'Jacques',  
 197), maar dit klopt niet met zijn militaire diensten die hij aan de vorst leverde;  
 bijvoorbeeld te Douai. Hij nam daar overigens Portugezen gevangen die, na een  
 proces voor de Grote Raad in september 1477, weer vrijgelaten diende te worden  
 (De Smidt & Strubbe, 'Chronologische lijsten', 137). In 1478 voerde hij een  
 ordonnantiebende van vijftig 'lances' aan (Guillaume, 'Histoire', 54). Begin 1479  
 schreef hij aan de Rekenkamer dat hij onlangs quasi al zijn bezittingen in de oorlog 
  tegen de Fransen heeft verloren, 'vuilles conssiderer ma totalle dextrusion', vult hij  
 onderaan het briefje aan. Kort erna compenseerde Maximiliaan hem met de  
 heerlijkheid Baudour (ADN: B 17728, 'Luxembourg'). In mei 1481 beschuldigde  
 het kapittel van het Gulden Vlies te 's Hertogenbosch hem van militaire agressie en  
 drankzucht (de Reiffenberg, 'Histoire', 111). 

 Extra De heren van Fiennes behoorden tot een tak van het roemrijke geslacht van  
 Luxemburg dat rechtstreeks afstamde van de Duitse keizer Karel IV. Een andere tak  
 koos partij voor de Franse koning, waaronder de naaste verwanten van de door  
 Louis XI onthoofde Lodewijk van Sint-Pol/van Luxemburg die door Karel de  
 Stoute aan de Franse koning was uitgeleverd omdat hij een apart rijkje tussen  
 Frankrijk en de Bourgondische Nederlanden uitbouwde (zie Cools, 'Mannen met  
 macht', 257). Pieter van Luxemburg, wiens dochter Filips van Kleef huwde,  
 behoorde tot die laatste strekking, zie Cools, 'Mannen met macht', 260-261. 

 Bronnen Cools, 'Mannen met macht', 257-258; Cauchies, 'Jacques', in: R. de Smedt, 'Les  
 chevaliers', 196-197. 
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 Naam Lyndrayere, Jan de 

 Rol in de opstand Hij werd buiten de Vrede van Damme van 6/12/1490 gesloten (Despars, 'Cronycke', 
  IV, 489). 
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 Naam Lynezone, Martin 

 Politieke carrière Gent: keure 79, 88; stedekiezer 78, juni85; overdeken der wevers 83-84 (bestand  

 Bezit Volgens het 'conestable bouc' betaalde hij in 1492-4 360 gr belasting (Hancké,  
 'Conflict', II, 119). 

 Rol in de opstand Hij vergezelde Filips de Schone bij diens Blijde Intrede in Brugge in mei 1484  
 (SAG: 400, 28, 320v). 

 Verbanning 29/7/1485, voor vijftig jaar uit het graafschap Vlaanderen, door Gent, omdat hij het  
 in de revolte van juli 1485 tegen Maximiliaan opgenomen had (SAG: 212, 1, 79r).  
 In 1486 betaalde hij 5 lb gr aan de stad voor de gratie van ban die hij ontvangen  
 had (SAG: 400, 29, 144r). 
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 Naam Macharis, Gheleyn 

 Huwelijk x' Agneta de Fever, fa Jan; x² Margriete van Bouchoute, weduwe van Willem de  
 Wilde (SAB: KV, 828bis, 329). 

 Politieke carrière Brugge: schepen 73, 88; hoofdman sint-jacobs april77, 84, 91, 94 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: hij inde de hoofdelijke belasting van december 1490 in het Sint- 
 Jacobszestendeel (SAB: SRdec90, 21v). 

 Beroep Lakensnijder (Blockmans, 'De belastingbetaler', 254). 

 Sociaal kapitaal In november 1485 was hij samen met Jacob Sey voogd van de kinderen van Jan de  
 Lobeel (SAB: PR85, 62r). Rijkaert Macharis en Pieter Lotin waren de voogden van 
  zijn kinderen uit zijn eerste huwelijk (SAB: KV, 828bis, 329). 

 Cultureel veld In 1487 was hij deken 'van den ghilde van mijne heere Sint-Jacobs die de  
 lakensnijders houden binder kercke van Sint-Jacobs' (SAB: KV, 828bis, 282). 

 Leenbezit In 1478 of 1479 kocht hij een leen, afhankelijk van de Burg van Brugge, te  
 Dadizeele van Vrancke van der Groede (die het gekocht had van Klaas Marteels)  
 voor 44 lb 11 s 8 d gr (ARA: Rk. 13709, 81r en ARA: AL, 44, 19/11/1478). In  
 1484 bezat hij een leengoed in de parochie van Dudzele (SAB: FV, 15). 

 Bezit Hij huurde een stalletje 'ter snede' van de stad Brugge in 76-83 en een saaistalletje  
 in 1482 (SAB: SR77, 8v; SR82, 17v/18r etc.). In de lening van juni 1478 droeg hij  
 10 lb gr bij aan de Brugse stadskas (SAB: SR80, 49r). In 1480-1 leverde hij samen  
 met Steven de Brune 115 lb 7 s 8 d gr laken aan de stad (SAB: SR80, 60r). Hij  
 leende 6 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het Sint- 
 Jacobszestendeel; hij werd het daaropvolgende jaar terugbetaald (SAB: SR80,  
 197r). Hij kocht een rentebrief van 3 lb gr op de drie steden van het graafschap  
 Vlaanderen in april 1485 (SAB: OR, 4, 103r). Hij leende 2 lb gr aan de stad in juni  
 1487 (SAB: SR86, 197v). Na de dood van zijn eerste vrouw werd in  
 overeenstemming met de voogden bepaald dat hij vrij mocht beschikken over de  
 700 lb gr die ze had nagelaten; haar goederen kwamen de kinderen toe (SAB: KV,  
 828bis, 329). Hij leende 960 gr in mei en 2400 gr in juli 1488 en 1080 in oktober  
 en 2000 gr in december 1490 aan de stad Brugge, als bewoner van het Sint- 
 Janszestendeel (Blockmans, 'De belastingbetalers', 254). In juli 1493 maakte hij aan 
  Willem de Wilde een losrente van 2 lb gr over op de Drie Leden van Vlaanderen  
 (SAB: PR92, 111v). 
 Rol in de opstand Als hoofdman in 1491 verplaatste hij zich met een lijfwacht door de stad (SAB:  
 SR91, 178v). 
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 Naam Macharis, Richard 

 Data ?-1489 (ARA: Rk. 17407, 3r). 

 Nageslacht Dochter Jooszine (ARA: Rk. 17407, 3r). 

 Politieke carrière Brugge: schepen april77, 78; raadslid feb88 (SAB: RW). 

 Sociaal kapitaal Hij was samen met meester Pieter Lotin de voogd van de kinderen uit het eerste  
 huwelijk van Gheleyn Macharis in 1484 (SAB: KV, 828bis, 329). In december  
 1485 was hij procureur van Filips Wielant (RAG: RV, 955, 40v). 

 Leenbezit In 1484 kocht hij van Willem Ghebin en Jacob Sey als voogden van Joos Rauleders 
  een losrente van 2 lb 10 s gr op een leen in Dudseele voor 4 lb gr (ARA: Rk.  
 13710, 90r). Bij zijn dood erfde zijn dochter een leen te Oostkerke (van 13  
 gemeten) en één te Stalhille (ARA: Rk. 17407, 3r en RAB: BB, 64, 112r/220v). 

 Bezit Op 25/7/1477 verkocht hij zijn goed 'Den Rontsaert wech' en 'In den Aert' te  
 Koolkerke aan Jacob van Cleihem (RAB: BN, 3499). Hij leende 4 lb gr aan de stad  
 Brugge in mei 1480 als bewoner van het Sint-Niklaaszestendeel (SAB: SR80,  
 200v). In 1484 verpachtte hij grond te Dudzele van 42 gemet aan Cornelis Plockoy 
  voor 7 s gr jaarlijks (SAB: PO, 2de reeks, 34b). Hij leende 2 lb gr aan de stad in  
 juni 1487 (SAB: SR86, 200r). Hij leende 960 gr in mei aan de stad Brugge  
 (Blockmans, 'De belastingbetalers', 254). 

 Rol in de opstand In december 1479 diende hij samen met Willem Moreel en Jan de Taye voor de Grote 
  Raad te verschijnen in de rechtszaak tussen de stad en de graaf van Sint-Pol (SAB:  
 SR79, 68r). Daarin werd hij samen met enkele schepenen, persoonlijk  
 verantwoordelijk gesteld voor het juridische conflict met de graaf van Sint-Pol, die  
 tol wou eisen van 'ghecochte poorters'. Het stadsbestuur was niet akkoord en liet  
 aangeslagen goederen uit het tolhuis verwijderen, hetgeen hevige woede opwekte  
 van de graaf en de Grote Raad (ARA: GR, 796, 210v-212v). Hij werd daarvoor in  
 december 1480, samen met Willem Moreel en Jan de Taye 'et autres leurs consors' op 
  19/12/80 veroordeeld tot een knieval en een boete van 1350 lb van 40 gr, 'pour  
 certains excez et abuz par eulx commis', maar Maximiliaan schold hen deze boete  
 kwijt (ARA: Rk. 21442, 2v/10v). 
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 Naam Maercke, Lodewijk van 

 Antecedenten fs Berhaerd (bestand Gent). 

 Huwelijk x Baudewijne Zoetamijs, fa Lieven (Despodt, 'Dat du best', III, 1.3/045). 

 Politieke carrière Gent: gedele februari77, 79; keure 67, 82, 87, 92; herekiezer 81, 84 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: in juli 1477 reisde hij naar Mechelen om Adolf van Kleef te vragen Gent te  
 bezoeken (SAG: 400, 25, 150v). In augustus 1477 trok hij samen met Jaspar van  
 den Hole op inspectieronde naar de fortificatien in Zuid-Vlaanderen (SAG: 400, 25, 
  151r). In september 1479 reisde hij voor de stad naar Brugge (27, 86r). In januari  
 1480 reisde hij voor de stad naar Brugge 'omme te ramene zekere conclusien' met  
 Maximiliaan (86v). Op 13/4 trok hij naar Maria te Mechelen om haar te vragen naar  
 Gent af te reizen (90r). In oktober 1487 reisde hij naar Brussel bij Maximiliaan  
 i.v.m. de terugkeer van de neven Adriaan Vilain naar de stad en kort erna om de  
 Vrede van Doornik terug te krijgen (29, 277r). 

 Sociaal kapitaal Hij betaalde de restitutie van de pensioenen van Lieven Zoetamijs d'oude in 1477  
 (Hancké, 'Conflict', II, 121). 

 Bezit Hij kocht gordijn uit het geconfisqueerde bezit van Jan van Melle (Blockmans,  
 'Peilingen', 256). In 1496 bewoonde hij het 'Hof van Wacken' in de Poel (Derycke,  
 'De Gentse Sint-Michielswijk', 150). 
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 Naam Maerke, Joris van 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 93 (SAB: RW). 
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 Naam Maes, Jan 

 Politieke carrière Gent: herekiezer 80 (bestand Gent). 

 Bezit Hij betaalde 4 gr in de oorlogsbelasting van 1477 (Hancké, 'Conflict', II, 121). 

 Rol in de opstand Op 10 maart 1478 kreeg hij van de Grote Raad het ambt van kolfdrager toegewezen  
 na een klacht tegen Lieven van den Bossche - als het dezelfde personen betreft  
 tenminste (De Smidt & Strubbe, 'Chronologische lijsten', 140). 
 Goederen van Marie, Jans Maes weduwe, werden geconfisqueerd in het voorjaar  
 van 1488 (SAB: SRfeb88, 138r). 

 Verbanning 20/7/1485, voor vijftig jaar uit het graafschap Vlaanderen, door Gent, omdat hij het  
 in de revolte van juli 1485 tegen Maximiliaan opgenomen had (SAG: 212, 1, 78v) -  
 of betreft het iemand anders? 
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 Naam Maets, Joris de 

 Data ?-04/07/1477 (SAB: RW). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 69 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: in juni 1477 onderhandelde Joris Maes met de stad te Gent over te volgen  
 militaire tactiek van de oorlog tegen de Fransen (SAB: SR76, 57r). 

 Rol in de opstand Begin juli werd Joris de Maets, een makelaar en ex-schepen, samen met Mathieu  
 Maes en Lyon del Olsene op de Brugse Markt onthoofd (Despars, 'Cronycke', IV,  
 147 en Vorsterman, 'Die Excellente Cronicke', 189v), 'a cause qu'ilz avoient  
 proposé et messus chose dont grant commocion et mal euist ensuy' (ARA: Rk. 13781, 8r).
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Naam Maldegem, Filips van 

 Titel Ridder 
 Heer van Maldegem 

 Data ?-voor 01/1484 (ADN: B 17749, 'Maldeghem' en SAB: PR85, 65r). 

 Antecedenten fs Filips x Gertrude Kervyn de Rommerswale (Gailliard, 'Bruges', I, 452). 

 Huwelijk x Johanna de Wavrin (Gailliard, 'Bruges', I, 452 en SAB: PR85, 65r). 

 Nageslacht Margriete (RAB: BB, 64, 150v). 

 Politieke carrière -Vrije: schepen 76* (lijsten Vrije). 
 -Vorst: raadgever en kamerheer van Maria 77-79 (ADN: B 17725, 'Maldeghem' en B  
 17728, 'Maldeghem'). 

 Taken-diensten Vorst: in 1477-79 was hij 'grantmaistre fauconnier' van Maria van Bourgondië  
 (ADN: B 17725, 'Maldeghem' en B 17728, 'Maldeghem'). 

 Leenbezit Hij bezat het volledige 'heerscip van Maldeghem' (RAB: BB, 64, 265r). In 1468  
 bezat hij 30 gemeten grond in leen te Sint-Pieters bij Brugge (RAB: BB, 64, 150v),  
 en een rente van 100 lb par op de hooftredeninghe van de graaf en 40 lb par op de  
 tol van Brugge (21r). In 1471 of 1472 kocht hij een leen in Uutkerke (ARA: Rk  
 13785, 7v). Bij zijn dood schonk hij verschillende lenen, waaronder Maldegem,  
 aan Jacob van Halewyn (ARA: Rk. 17397, 2v en ADN: B 17749, 'Maldeghem': in  
 dit document wordt het leen Maldegem summier beschreven: baljuwschap,  
 klerkschap, drie molens, vis- en vogelrechten, de grute van Maldegem etc.). Hij had  
 in totaal 180 lb par rentes op verscheidene lenen afhankelijk van de Burg van  
 Brugge (RAB: BB, 64, 21r). 
 
 Bezit Op 10/3/1478 nam Maria hem als 'grant faulconnier' op in haar hofhouding voor  
 360 lb van 40 gr per jaar (ADN: B 2118, 104r). In januari 1484 onderzocht de Burg 
  van Brugge hoeveel zijn erfenis bedroeg. Alle lenen en rechten bracht de heer van  
 Maldegem in 1484 2395 lb 12 s par op (ADN: B 17749, 'Maldeghem’). 

 Rol in de opstand Als vertegenwoordiger van het Brugse Vrije maakte hij deel uit van de  
 uitzonderingsrechtbank die Hugonet, Humbrecourt en Clugny diende te berechten  
 eind maart 1477 (Paravicini, 'Guy de Brumeu', 486). Hij was ambassadeur van de  
 Staten-Generaal op een reis naar Frankrijk op 18/3/1477 (Despars, 'Cronycke', IV,  
 125). Op 28/3 stelde Maria hem aan in de commissie die de beschuldiging van  

Guillaume Hugonet en Guy de Humbercourt dient te onderzoeken (Van Duyse & De 
Busscher, , 'Condamnation', 365). 

 Extra Na zijn dood eisten schuldeiser meermaals terugbetalingen van zijn weduwe  
 (RAG: RV, 7352, 23v en 31r). 
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 Naam Maldeghem, Jacob van 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 77 (SAB: RW). 

 Bezit Hij leende 15 lb aan de stad in 1477 (SAB: SR76, 27v). Hij diende aan de stad een  
 erfelijke rente op een goed in de Witte Ledertouwersstraat en één op een goed  
 'bachten sbackers, jeghen over den frerenmuer' en één op een goed aan de Sint- 
 Kristoffelskerk uit te betalen in 1478-80 (SAB: SR78, 4r/10r etc.). Hij leende 6 lb  
 gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het Sint-Donaaszestendeel; ze  
 werden het daaropvolgende jaar uitbetaald (SAB: SR80, 191r). Samen met Hendrik  
 van den Hende verkocht hij als voogd van Antonis Roelands kinderen een  
 meerseniersstalletje in het schepenjaar 1483 voor 16 lb gr (SAB: SR83, 23r). Hij  
 leende 2 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 188v). 
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 Naam Malen, Jacob van 

 Data ?-23/03/1492 of 1493 (Gailliard, 'Bruges', IV, 416). 

 Antecedenten fs Daneel x Mathilde van Houtem (Gailliard, 'Bruges', IV, 416). 

 Huwelijk x Maria van den Hede (Gailliard, 'Bruges', IV, 416). 

 Nageslacht Lieven x Amelia van der Burcht, Jan (abt van Zoetendale) en Pieter x Maria van  
 Overbeke (Gailliard, 'Bruges', IV, 416). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 75 (SAB: RW). 

 Beroep Timmerman (SAB: RW: hij was vinder van dat ambacht in 1478, 1480 en 1483). 

 Bezit Hij huurde een stalletje aan de Brugse hallen en 'ter trense' in 1476-9 (SAB: SR76,  
 7r/11v; 77, 8r etc.). Hij leende 5 lb gr aan de stad Brugge in 1477 (SAB: SR76,  
 32r). Hij leende 2 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het OLV- 
 zestendeel; ze werden nog hetzelfde jaar terugbetaald (SAB: SR80, 195r). 
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 Naam Malet, Thomas 

 Titel Ridder v1473 
 Heer van Berlettes, Anstaing, Tourmignies, Mentque, Petit-Coupigny, Haute- 
 Anglée, Wascalus en van Madringhem (Jean, 'La chambre', 325). 

 Data ?-ca. 1487 of 1488 (begraven te Rijsel, Jean, 'La chambre', 325). 

 Antecedenten fs Jean (klerk en auditeur in de Rekenkamer tot 1463) x Marguerite de Candèle met  
 andere kinderen: Jean, Baudechon, Bertoulet, Hutin en drie zussen (Dumolyn, 'Het  
 hogere personeel', 1114-5). 

 Huwelijk x Jeanne de Lannoy, fa Jean x Isabeau du Mez, alias de Croix  (Jean, 'La chambre',  
 325). 

 Nageslacht Antoine, ridder en erver van vaders titels, x Agnes de Guinghien (fa Luc x Jehanne  
 du Bosquiel); Jehanne x Gerhard van Kooigem; Marguerite x Philippe de le  
 Beuvrière; Isabeau x Jacques de Roisin; drie dochters die intraden en twee jongere  
 dochters (Jean, 'La chambre', 325 en Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1119-20).  
 Volgens Buylaert had hij nog een dochter Gertrude x Jan IV de Baenst (in 1493, zie  
 Buylaert, 'Crisis', fiche XXIV). 

 Politieke carrière Vorst: rekenmeester in de Rekenkamer van Rijsel 52-73, te Mechelen 73-77 (aldaar  
 'général des aides') en te Rijsel 19/12/77-7/82, en van 8/86 tot zijn dood (Jean, 'La  
 chambre', 326). 

 Taken-diensten Vorst: hij voerde tal van kleinere financiële en politieke taken uit in vorstelijke  
 dienst, zoals bijvoorbeeld de confiscatie van Louis de Luxembourg in 1473 (Jean,  
 'La chambre', 325 en Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1123-6). In oktober 1477  
 maakte hij een staat op van de vorstelijke juwelen te Brugge (ADN: B 3495,  
 123685). In 1479 was hij verantwoordelijk voor het ronddragen van het  
 aarsthertogelijke geld (ADN: B 2118, 246v/249r). In september 1481 vervoerde hij 
  geld van Lille naar Brussel waar Maximiliaan verbleef (ADN: B 2124, 180r). 

 Sociaal kapitaal Op 16/12/1477 duidde Maximiliaan hem samen met Philippe de Brumeu, Thomas  
 Malet en Philippe de Croÿ aan tot voogden van de kinderen van Guy de Brumeu  
 (Paravicini, 'Guy', 512). 

 Cultureel veld Hij had meerdere religieuze stichtingen (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1121). 

 Leenbezit De meeste van zijn heerlijkheden had hij gekocht (precieze opsomming bij  
 Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1122), waaronder verschillende in het Rijselse  
 (Cools, 'Met raad', 202). 

 Bezit Hij had een enorme inkomstenbron van zijn leengoed; alleen al zijn negen lenen in  
 het Rijselse leverden hem jaarlijks 969 pond op; hij was 'tant riche que merveille'  
 volgens du Clercq (geciteerd door Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1122-3). In  
 1473 kreeg hij van de Grote Raad goederen terug die aangeslagen waren door  
 Henry de Tenremonde uit Lille (De Smidt & Strubbe, 'Chronologische lijsten', 59).  
 Zijn bezit werd wel hevig aangetast door de oorlog met de Fransen, hij kreeg  
 hiervoor van de hertogin tal van vergoedingen (ibidem, 1126). Eind 1477 kreeg hij 
  van de aartshertog een onkostenvergoeding van 216 lb van 40 gr (ADN: B 2114,  
 nr. 68311). In 79 ontving hij in totaal 400 lb van 40 gr (ADN: B 2118, 100r) en  
 daarbovenop nog 1600 lb van 40 gr aan geconfisqueerde goederen van Fransen  
 (ADN: B 2118, 307r). In februari 1482 ontving hij 240 lb van 40 gr van Maria  
 (ADN: B 2127, 250r), een maand later nog eens 250 lb (253v). In 1482 ontving hij  
 6 lb gr van de stad Brugge voor de totstandkoming van het privilege van de tol  
 (SAB: SR81, 160v). In maart 1482 ontving hij van Maximiliaan een rente van 50  
 escus van 48 gr (ADN: B 2125, nr. 68732). Hij ontving in 1487 een jaargeld van  
 200 lb par en nog 80 lb par toelagen (ADN: B 4123, 115r). 
 
 Rol in de opstand Hij verdween kort uit de Rekenkamer in Rijsel in 1477 omdat het aantal  
 rekenmeesters tot vier werd teruggebracht, maar op 9/12/1477 werd hij weer als  
 rekenmeester (ADN: B 1610, 191v). Hij werd op 27/7/1482 opnieuw uit zijn  
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 functie als rekenmeester ontzet 'omme zekeren reedenen' en vervangen door  
 Barthélemy Trotin, maar later door Maximiliaan in augustus 1486 weer opgevist  
 (ADN: B 1611, 37v/76r; Jean, 'La chambre', 326 en Dumolyn, 'Het hogere  
 personeel', 1124). Op 28/4/1485 veroordeelde de rekenkamer Trotin tot de betaling 
  van 36 lb 10 s van 40 gr aan Thomas Malet wegens achterstallige betalingen  
 (ADN: B 17745, 'Malet'). 

 Extra In 1488 was hij reeds overleden, Etienne Du Cret nam zijn plaats in (zie diens fiche). 

 Bronnen Jean, 'La chambre', 325-6 en Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1119-26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1479

 Naam Malfeyt, Willem 

 Politieke carrière Ieper: raad 22/5/77 (KB: M 103, II). 
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 Naam Mannins, Yeronimus 

 Naamgenoten Witledertouwer Jacob Mannins was schepen onder Karel de Stoute (Hancké,  
 'Conflict', II, 121). 

 Politieke carrière Gent: gedele 87, 99; keure 95; stedekiezer 01; deken der ledertouwers 86;  
 gezworene ervan 82, 85 (bestand Gent). 

 Taken-diensten -Vorst: 'controleur du mour de Flandres' in 1485-7 (ADN: B 4123, 119v). 
 -Gent: hij pachtte de assizen op het zout 93-94 (Hancké, 'Conflict', II, 121). Hij was 
  opperkoninkstavel bij de verplichte lening van 1492 (Hancké, 'Conflict', II, 121). 

 Beroep Witledertouwer v1456 (Hancké, 'Conflict', II, 121). 

 Leenbezit In 1495 was hij Heilige-Geestmeester van Sint-Michiels (Hancké, 'Conflict', II, 121). 

 Rol in de opstand Op 22/9/1485 legde hij te Rijsel de eed van 'contreroleur du mour de Flandre' af  
 waardoor hij Floreyns Hauweel verving (ADN: B 33, 126v). 
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 Naam Marant, Jan 

 Data ?-01/02/1500 (hij werd begraven in de Sint-Jacobskerk; RAG: RV, 34315, 121r). 

 Politieke carrière Brugge: schepen april77, 89; raadslid 81, 83 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: in oktober 1479 werd hij door de negen leden belast met een onderzoek  
 naar de kwaliteit van het in de stad gebrouwen bier (SAB: CA, 14, 309r). In  
 november 1483 controleerde hij samen met Lodewijk Steylin en Jan de Keyt in  
 opdracht van de regentschapsraad de staat van de kastelen te Sluis (SAB: SR83,  
 128v). Eind 1484 nam hij verschillende malen deel aan de Vlaamse  
 Statenvergaderingen (SAB: SR84, 167v-168r). 

 Beroep Hij was lid van de ambachten van 'de naelde' (RAB: AW, 1478). 

 Bezit In juni 1479 kocht hij een erfrente van 4 lb gr op de inkomsten van de stad Brugge  
 (ADN: B 4122, 75v). Hij leende 4 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als  
 bewoner van het Sint-Niklaaszestendeel; ze werden nog hetzelfde jaar terug betaald 
  (SAB: SR80, 200v). Hij leende 1200 gr in mei en 1920 gr in juli 1488 en 1080 in  
 oktober en 2000 gr in december 1490 aan de stad Brugge, als bewoner van het Sint- 
 Niklaaszestendeel (Blockmans, 'De belastingbetalers', 256). 
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 Naam Marche, Olivier de la 

 Data 1425/29-01/02/1502 (Cools, 'Mannen met macht', 262). 

 Antecedenten fs Filips x Jeanne Bouton (Caron, 'Les voeux', 291). Olivier had een broer Willem x  
 Anna ter Kameren (Cools, 'Mannen met macht', 262). 

 Huwelijk x' Odotte de Janly, fa Jean x Jeanne de Molain; x² Isabeau Machefaing, dame de  
 Montferant (ADN: B 2121, 546r en Caron, 'Les voeux', 291). 

 Nageslacht Louise x Sebastien de Rolin, fa Nicolas; Philipotte x' Thierry de Charmes, x²  
 Philippe de Lenoncourt; Charles x Catherine de Chamboye (Caron, 'Les voeux', 291).  

 Politieke carrière Vorst: hij was reeds lid van het hotel van Filips de Goede in 1461, nadien van  
 Karel de Stoute, Maria, Maximiliaan en Filips de Schone (Stein, 'Etude', 77-100);  
 'grant et premier maistre dostel' van Maria en Maximiliaan 77-92 (ADN: B 2121,  

416v en SAG: 93, 7, 103v); kamerheer van Filips de Schone v28/6/95 (Cauchies, 'De la 
"régenterie").  

 Taken-diensten Vorst: hij vervulde een diplomatieke en militaire functie onder Karel de Stoute (zie  
 de biografie van Stein voor de precieze details uit deze periode). In de periode  
 1477-1483 onderhandelde hij meermaals met de Franse koning. In 1478 maakte hij  
 deel uit van de arbitragecommissie die in opdracht van Maximiliaan onderzocht wie 
  er de rechtmatige heer was van Artesië (RAG: V3, 243, '1478'). In juni 1480  
 ondernam hij voor de hertog een diplomatieke missie naar Luxemburg samen de  
 graaf van Chimay (ADN: B 2121, 336r). Kort na de vrede van Atrecht belastte  
 Maximiliaan hem met de opdracht om (tevergeefs) de Franse adel ervan te overtuigen 
  deze vrede niet goed te keuren (Commynes, ed. Lenglet du Fresnoy, IV, 131). In  
 oktober 1483 werd hij belast met een missie naar Charles VIII om hem zijn pro- 
 Vlaamse politiek tevergeefs te doen afzweren (Stein, 'Etude', 88 en ADN: B 18824,  
 23746). Hij was nog aanwezig bij de vredesonderhandeling in Tours in 1489, maar  
 hij speelde nog amper een rol van betekenis (Stein, 'Etude', 91). 

 Sociaal kapitaal Hij was één van de raadsheren van de minderjarige Karel de Stoute (Paravicini,  
 'Acquérir', 365). Hij was aanwezig op de begrafenis van Pierre de Luxembourg  
 (Molinet, 'Chroniques', I, 407). Olivier de la Marche en Joris Baert waren getuigen  
 bij het huwelijkscontract van Catherina van Poeke en Pieter Lanchals (Boone,  
 'Lanchals', 472). Thibaut Barradot was één van de uitvoerders van zijn testament;  
 Roland le Fevre en Jan Wouters waren getuigen (Stein, 'Etude', 201). 

 Cultureel veld Een bespreking van zijn Mémoires bij Stein, 'Etudes', passim en Zingel,  
 'Frankreich', 195-222. In 1491 schreef hij 'Advis touchant la maniere qu'on se doibt 
  comporter a l'occasion de rupture avec la France', uitgegeven door Stein, 'Etudes', 232-5. 

 Leenbezit In november 1477 schonk Maximiliaan hem de heerlijkheid 'Vantreghem' voor de  
 vele diensten die hij de dynastie al gedaan heeft (ADN: B 17724, 'De la Marche'; B  
 17725, 'La Marche' en B 33, 40r). Maar in 1479 schonk Maximiliaan deze  
 heerlijkheid aan Jacob van Duermez (ADN: B 17728, 'Durmez'). In oktober 1478  
 schenkt Maximiliaan hem, ter compensatie van het verlies van zijn goederen in  
 Bourgogne, de heerlijkheden Zomergem en Lovendegem (ADN: B 1610, 237v-238r 
  en B 17735, 'La Marche' met kleine geschiedenis van Zomergem). In november  
 1482 koopt voor 2000 lb van 40 gr hij het leen van Reu en Bielsconde in  
 Henegouwen van Maximiliaan die het geconfisqueerd had van een kanunnik die  
 naar Luik gevlucht was (ADN: B 2127, 60r). In 1484 had Jean de Houplines voor  
 het Parlement van Parijs gepoogd de gedwongen verkoop van goederen tvv  
 Olivier (uit december 1479) ongedaan proberen te maken, maar tevergeefs (Dauchy,  
 'De processen', 276). In september 1494 ontving hij van Maximiliaan de inkomsten  
 van het baljuwschap van Coucy en Friesnes (ADN: B 1611, 203r). 
 
Bezit In 1477 nam Louis XI zijn Franse bezittingen in beslag (Cools, 'Mannen met macht', 262). 

In november 1477 benoemde Maximiliaan hem als eerste kamerheer (Gachard, 'Analectes', 
5, 126). Als kamerheer van Maximiliaan ontving hij op 23/6/1480 samen met Lodewijk 
van Gruuthuze 192 lb van 40 gr, uit de confiscatie van lijfrenten van enkele inwoners uit 
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Doornik, als vergoeding voor de door de oorlog toegebrachte schade (ADN: B 2121, 416v-
417r en ARA: Rk. 19720, 77v, uitgegeven door Stein, 'Etude', 187). Hij kreeg op 14/2/1480 
een paard van 270 lb van 40 gr 'a son tres noble plaisir' en nog 600 lb van 40 gr voor zijn 
vrouw die dat laatste bedrag aan de hertog had geleend (ADN: B 2121, 493r, 545v-546r). 
Op 30/9/1481 ontving hij van Maximiliaan het recht op vijfhonderd 'charges de sel' uit 
Salins (Stein, 'Etude', 188). In 1481 kocht de stad Brugge een erfrente af, die wijlen Jan van 
Monfrant (echtgenoot van Oliviers tweede vrouw) op de stad gekocht had in 1464, voor 
1500 lb gr; achterstallige betalingen leverden Olivier 116 lb 13 s 4 d gr op (SAB: SR80, 
184v). In februari 1482 ontving hij van Maximiliaan 96 lb par uit de confiscaties van 
goederen van Fransen (ARA: Rk. 49071, 2r). Op 24/6/1482 ontving hij van Maximiliaan 
de heerlijkheden Rieux en Vieux-Condé, geconfisqueerd uit het bezit van Jean de 
Humières (Stein, 'Etude', 191). Zijn vrouw had een rente op de heerlijkheid van Bossu, 
afhangend van het kasteel van Namen (Stein, 'Etude', 185). In de jaren 1480 ontving hij een 
jaarlijks pensioen van 360 lb (Stein, 'Etude', 91) - tot zijn dood zou hij een som ontvangen 
van de vorst, in 1494 bedroeg dat reeds 1200 lb (Cools, 'Mannen met macht', 262 en Stein, 
'Etude', 195-6). In december 1482 ontving zijn vrouw stof voor een mantel en twee honden 
van Maximiliaan, ter waarde van 57 lb 12 s (ADN: B 2127, 242v); in maart dat jaar 
ontving Olivier goederen ter waarde van 468 lb van 40 gr van Maximiliaan (288v). Hij 
voerde meermaals betalingen uit voor Maximiliaan en kreeg van hem tal van toelagen, 
bijvoorbeeld 700 lb van 40 gr in 1488 (Stein, 'Etude', 193). Op 31/10/1488 kocht hij het 
huis 'Den Os' te Mechelen (Stein, 'Etude', 91). In oktober 1492 schonk Maximiliaan hem 
2243 lb 6 s 8 d voor achterstallige pensioenen (ADN: B 2144, 80r). Hij ontving kort daarop 
nogmaals 1800 lb van 40 gr omdat hij sinds oktober 1488 over een halfjaarlijks pensioen 
van 500 escus van 48 gr beschikte (80v). In 1489 bevestigde Gerard Loyet aan Olivier dat 
hij een akkoord i.v.m. enkele huizen in Brugge zou naleven (De Smidt & Strubbe, 
'Chronologische lijsten', 222). Op 19/9/1492 ontving hij van Filips 775 lb 16 s gr van 40 gr 
uit de boete van de vrede van Tours (SAG: 93, 7, 103v). Zijn testament dateert van 
8/10/1501 (uitgegeven door Stein, 'Etude', 198-203). 

 
Rol in de opstand Hij werd gevangen genomen te Nancy, maar na de betaling van losgeld weer  
 vrijgelaten (Stein, 'Etude', 77). Hij verloor er wel persoonlijke goederen  
 (opgesomd in ADN: B 17735, 'La Marche'). Erna werd hij onmiddellijk opgenomen 
  als eerste hofmeester de hofhouding van Maria (Gachard, 'Analectes', 5, 125 ev), zo  
 begroette hij bijvoorbeeld Maximiliaan te Keulen (Stein, 'Etude', 79). In de  
 hofhouding van Maximiliaan raakte hij, voornamelijk wegens zijn hoge leeftijd,  
 wat op de achtergrond, maar hij voerde meermaals nog enkele taken uit (Stein,  
 'Etude', 88), zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse uitbetaling van het hertogelijke  
 hofpersoneel (zie bv Oliviers administratie van 1477: ADN: B 3377, 113557). In  
 1478 fungeerde hij, volgens Molinet, als hoofd van het kapittel van het Gulden  
 Vlies toen Maximiliaan geridderd werd, Olivier zou hierbij door Louis XI benaderd 
  zijn om hem als hoofd van de orde aan te stellen (Sterchi, 'Uber den Umgang', 435).  
 Op 10/9/1479 gebood Maximiliaan aan Gerard de la Roche om zo snel mogelijk alle 
  achterstallige lonen aan Olivier uit te betalen (ADN: B 17728, 'La Marche'). In  
 1480 richtte hij een klaagzang naar Maximiliaan met het oog op recompensaties  
 voor de vele verliezen die hij ten gevolge van de oorlog tegen de Fransen heeft  
 geleden (ADN: B 17732, 'La Marche'). Op 4/6/1484 gaf de regentschapsraad  
 Olivier de la Marche gelijk in een proces over schulden tegen Jean de Houpelines.  
 In december 1479 gaf de Grote Raad Jehan de Houplines ongelijk toen deze een  
 eerder beloofde overdracht van goederen aan Olivier niet wou uitvoeren (De Smidt  
 & Strubbe, 'Chronologische lijsten', 166). Houplines trok erna naar de  
 regentschapsraad die hem eveneens ongelijk gaf. Daarop kloeg hij aan bij het  
 Parlement van Parijs, hij kreeg er nogmaals ongelijk (Van Caeneghem, 'Les arrêts',  
 558). Hij voerde Lodewijk van Gruuthuze naar Mechelen in juli 1485 (Despars,  
 'Cronycke', IV, 268 en Gilliodts-Van Severen, 'Inventaire', IV, 264). Hij stond aan  
 de zijde van Maximiliaan toen deze in juli 1485 zijn blijde intrede deed in Gent  
 (Stein, 'Etude', 89 en Molinet, 'Chroniques', I, 462). Van november 1485 tot juni  
 1486 bestuurden Nassau, Carondelet, Filips van Kleef en Olivier de la Marche de  
 Nederlanden tijdens Maximiliaans afwezigheid. Ze voedden eveneens Filips de  
 Schone op (Cools, 'Mannen met macht', 270). In 1486 werd hij belast met de  
 opvoeding van Filips de Schone (Stein, 'Etude', 90 en Molinet, 'Chroniques', I, 527). 
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 Extra In juli 1478 procedeerde hij voor de Brugse schepenbank om schulden van  
 Margriete van den Vagheviere (de weduween Nicolas de May terug te krijgen  
 (SAB: MC78, 11r-12r). 

 Bronnen Cools, 'Mannen met macht', 262-3; Stein, 'Etude' en id., 'Nouveaux documents'. 
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 Naam Maroot, Jan 

 Beroep Mesmaker (Despars, 'Cronycke', IV, 360 en SAB: RW: hij was vinder van de  
 meerseniers in 1478). 

 Rol in de opstand Samen met Adriaen Floerys haalde hij eind februari 1488 Joris Ghyselin, Vichtor  
 Hughens, Pieter Daris en Jan van der Brugghe uit de gevangenis om ze openbaar te  
 ondervragen (Despars, 'Cronycke', IV, 360). Hij ving ook watergraaf Jan van  
 Nieuwenhove en ontving hiervoor 50 lb gr (SAB: SR87, 120v en CSK87, 87r). In  
 1488 werd hij zelf eenmaal gevangen gezet door het stadsbestuur, maar er werd  
 bevonden dat hij 'onbesculdich' was, hij ontving daarvoor een schadevergoeding  
 van 10 lb gr (SAB: SR87, 126v). Kort erna was hij kort plaatsvervangend baljuw  
 van Brugge (SAB: SRfeb88, 146v). Hij werd buiten de Vrede van Damme van  
 6/12/1490 gesloten (Despars, 'Cronycke', IV, 489). 
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 Naam Marteels, Klaas 

 Data ?-1486 (ARA: Rk. 13710, 121v en RAG: RV, 34315, 121v). 

 Nageslacht Dochter Jooszine x Joost Panne (ARA: Rk. 17402, 2v). 

 Politieke carrière Vrije: commune 68*, 76*, 84*; schepen 81-82 (lijsten Vrije). 

 Taken-diensten vorst: hij was ontvanger van de 'vaissiauls des eez' te Brugge in 1470-3 en van de  
 sergenterie te Jabeke (in pacht gegeven) in 1478-81 (databank domeinbeheer). 

 Leenbezit In 1478/9 kocht hij een leen in Dudzeele van Vrancke van der Groede idie het  
 doorverkocht aan Ghelein Macharis (ARA: Rk. 13792, 4v). In 1481/2 verkocht hij  
 aan Guy de Oudecoutre een leen van 28 gemeten te Dudseele dat hij van Frank van  
 der Grouwe geërfd had voor 80 lb gr (RAB: BB, 64, 124r en ARA: Rk. 13710, 30v). 
  In 1486 liet hij zijn dochter een leen te Varsenare en Eernegem na (ARA: Rk.  
 17402, 1v en RAB: BB, 64, 208r/230v). In 1486 kocht zijn weduwe van Joost  
 Panne een leen in Varsenare voor 59 lb 1 s par (ARA: Rk. 13710, 120r). In 1487  
 diende zijn familie geconfisqueerd bezit over te dragen aan Joost van Varsenare  
 (ARA: Rk. 17404, 1r). 

 Rol in de opstand Hij werd buiten de vrede van juni 1485 gesloten (Despars, 'Cronycke', IV, 262). Op 
  5/7/1485 legde Karel van Halewijn hem 'ter pijnbancke' (Despars, 'Cronycke', IV,  
 267). In 1486 betaalde de baljuw van het Vrije de beul een som 'pour avoir coppé la 
  teste de Clais Marteel, lequel fu jugié a morrir par le grant conseil de mon dit  
 seigneur a cause qu'il avoit commis crime lese majeste, payé pour la dicte justice par 
  l'ordonnance de monseigneur Pierre Lanchals et maistre Thomas de la Papoire,  
 procureur general de mon dit seigneur' (ARA: Rk. 13710, 121r). Hij was buiten 'la  
 derniere paix de Flandres' gesloten en erna geconfisqueerd, oa een leen te Varsenare  
 ging hierdoor over naar Joost van Varsenare (ARA: Rk. 17404, 1r). 

 Extra In het schepenjaar 1480-1 werd hij door de stad Brugge veroordeeld omdat hij zich  
 'wettelic vanghere' gemaakt had, zonder commissie, met een boete van 50 lb par  
 (SAB: SR80, 444r). 
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 Naam Massemen, Bertelmeeus van 

 Nageslacht Clara x Lieven van Leyns (belangrijke financiële expert van de vorst) met zoon  
 Bartelemeeus, werkzaam in de Raad van Vlaanderen, en dochter Johanna x Hector  
 Claeissone, fs Nicasius (Van Peteghem, 'De Raad', 408-9). 

 Politieke carrière -Gent: advocaat van de stad 73-25/12/77; herekiezer 77 (bestand Gent). 
 -Vorst: advocaat-fiscaal in de Raad van Vlaanderen 77-92 (KB: Ms 20642, 169r-170v). 

 Bezit In 1493 woonde hij aan het Gentse Zand (Hancké, 'Conflict', II, 122). Als advocaat- 
 fiscaal in de Raad van Vlaanderen ontving hij 200 fr van 32 gr jaargeld in 1487  
 (ADN: B 4123, 115r). 

 Rol in de opstand Op 23/5/1488 werd hij door de regentschapsraad benoemd tot advocaat in de Raad  
 van Vlaanderen (RAG: RV, 7513, 5r). Hij ontving een brief van Gent op 18/5/1490  
 (SAG: 400, 30, 268v). 

 Extra In 1492 verving hij Guy de Baenst als raadsheer (Buylaert, 'Crisis', fiche XVIII en  
 Dumolyn, 'Het hogere personeel', 844). 
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 Naam Massemen, Karel van 

 Titel Schildknaap 

 Naamgenoten Hector van Massemen was in 1485 baljuw en kapitein van Temse (SAG: 20, 6,  

 Antecedenten Hij had een broer Lodewijk (Fris, 'Les baillis', 411; zie diens fiche). 

 Politieke carrière Vorst: baljuw van Dendermonde 17/7/83-26/11/84; hoogbaljuw van Gent  
 10/11/87-1/10/89 en kamerheer van Filips de Schone 88-99 (ARA: Rk. 14118, 71r en 77r). 

 Taken-diensten -Vorst: hij was commissaris voor de wetsvernieuwing te Gent in 1488-90 (SAG:  
 400, 30, 59r/190r/271r). 
 -Gent: hij was kapitein van stad en land van Dendermonde in 1483-5 (SAG: 20, 2,  
 15r; 3, 22r) en ook in de periode 1488-9 was hij militair actief als aanvoerder van  
 Gentse troepen (SAG: 20, 6, 69r). 

 Sociaal kapitaal Hij was samen met Jan van Buerwaen borg over het waterbaljuwschap van  
 Lodewijk van Massemen in 1483-5 (ADN: B 17745, 'Flandre. Renenghes'). In  
 oktober 1485 trad hij op als 'castellain ende bailliu van Bornem' in naam van de  
 heer van Sint-Pol (RAG: RV, 7512, 241r). In maart 1491 voerde hij voor Denijs  
 Bricquaert een proces voor de Grote Raad waarbij deze het ambt van portier van het  
 'Waalhotel' te Gent wordt toegekend. De weduwe en erfgenamen van Lieven van  

West moeten ze daarvoor wel schadeloos stellen  (De Smidt & Strubbe, 'Chronologische 
lijsten', 240). 

 Bezit Als baljuw van Dendermonde legde hij een borg van 100 lb gr voor aan de  
 rekenkamer (ADN: B 33, 86r). Op 11/8/1485 leende hij 616 Rijnse Gulden van 40  
 gr van Margriete van Oxi, vrouw van Lodewijk van Edinghen (RAG: RV, 955,  
 30v). Als Gents baljuw had hij een jaarloon van 160 lb par (ARA: Rk. 14118, 73v). 

 Rol in de opstand Op 28/7/1483 legde hij de eed als baljuw van Dendermonde te Rijsel af (ADN: B  
 33, 86r). Hij werd baljuw te Gent na de machtsovername van Coppenhole in  
 november 1487. Hij werd officieel aangesteld op 16/5/1488 door de  
 regentschapsraad van Filips de Schone (ARA: OV, I, 2610). Onderbaljuw in die  
 tijd was Joos Braem (SAG: 400, 30, 60r). Karel van Massemen, Jan van der Scaghe  
 en Adriaan van Schoonhove reisden op 28/1/1488 naar Kortrijk ‘omme dezelve  
 stede te stellene in goeden state ende polecie’, maar op 3/2 werd de stad weer  
 ingenomen ‘contrarie der stede van Ghend’, maar Gentse troepen heroverden de  
 stad en tot 20/2 bleven de drie te Kortrijk, ze kregen hiervoor elk 24 lb gr (SAG:  
 20, 6, 151v). In juni 1489 stond hij Filips van Kleef in zijn verdediging van  
 Brussel bij (SAG: 20, 7, 205r). In september 1489 werd hij eenmaal 'stedehoudere  
 generael van mer Phelips van Cleven' genoemd, toen de regentschapsraad een  
 voorgebod uitvaardigde dat niemand in Vlaanderen 'beesten' mocht vangen, tenzij  
 met toestemming van Filips van Beveren of Karel van Massemen (SAG: 20, 7, 56v  
 en 93, 26, 14v). Wanneer hij als baljuw vervangen werd is niet duidelijk. Hij was  
 in ieder geval nog in functie in augustus 1490, toen hij commissaris voor de  
 wetsvernieuwing was (SAG: 400, 30, 271r). Bleef hij in functie tot de aanstelling  
 van Denijs van Moerbeke op 1/3/1491? 

 Verbanning 28/6/1480 (samen met Jacob Loisier) omdat hij, ondanks een bevel van de Gentse  
 schepenen, gevangen te Bornem, vrijgelaten had (SAG: 212, 1, 38v). 

 Extra Jan van Idegem was baljuw van Dendermonde 13/2/81-17/7/83 en 27/11/84- 
 1/1/86 (Gachard, 'Inventaire', II, 413). In oktober 1485 werd hij veroordeeld door  
 de Raad van Vlaanderen omdat hij inwoners van Geraardsbergen onterecht had  
 opgesloten, hij diende hen bovendien 6 gr schadevergoeding per dag te betalen  
 (RAG: RV, 7512, 241r). In juni 1490 eiste hij voor de Raad van Vlaanderen een  
 schuld van Jan Braem op maar de Raad gaf hem ongelijk (RAG: RV, 7513, 37r). 
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 Naam Massemen, Lodewijk van 

 Titel Jonkheer (bestand Gent) 
 Schildknaap (ADN: B 2131, nr. 69222) 

 Data ca. 1450 - ? (RAG: RV, 34315, 144v). 

 Antecedenten Hij had een broer Karel (zie diens fiche). 

 Politieke carrière -Vorst: watergraaf van Vlaanderen 24/6/82-24/6/85 (ADN: B 5348-50) en 88-89  
 (SAG: 94, 734 en 400, 29, 400r); raadgever en kamerheer van Filips de Schone 82- 
 85 (ADN: B 5348; B 2131, nr. 69207); ontvanger van de buitengewone inkomsten  
 83-85 (SAG: 94, 734). 
 -Gent: gedele 92*; keure 76, 89*, 94*, 98* (bestand Gent); hoofdman van de  
 poorterij 3/4/88-11/11/88 (SAG: 20, 6, 4v/59v). 

 Taken-diensten -Vorst: hij was commissaris van wetsvernieuwing te Oudenaarde in 1483  
 (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1210). In 1484 vernieuwde hij samen met Jan  
 van der Scaghe de wetten van Tielt, Deinze, Eeklo, Kaprijke, Biervliet, Oostburg,  
 Muide, Sluis en Hulst (ARA: Rk. 45984). In maart 1488 onderhandelde hij voor  
 Gent met de andere Leden van Vlaanderen te Brugge (SAG: 400, 29, 400r). 
 -Gent: in 1483 hield zijn functie als watergraaf ook een militaire taak in (zie  
 bijvoorbeeld RAG: RV, 34315, 48r). Ook in 1484 voerde hij meerdere militaire  
 taken uit (SAG: 20, 3, 41r). Ook in het voorjaar van 1489 was hij aanvoerder van  
 Gentse troepen (SAG: 20, 6, 95v). In februari 1489 verwelkomde hij Filips van  
 Kleef te Kortrijk (SAG: 20, 7, 170r). Hij was onderhandelaar bij de Vrede van  
 Montilz-lèz-Tours (SAG: 20, 7, 281r). Op 12/1/1490 onderhandelde hij samen met  
 Adriaan van Rasseghem te Kortrijk met Nassau (SAG: 20, 8, 41r). Begin maart 1490 
  trok hij naar Mechelen bij de Albrecht van Saksen om te onderhandelen over de  
 positie van Filips van Kleef (SAG: 400, 30, 259r). In september 1492 maakte hij  
 deel uit van een Gentse delegatie die de hertog van Saksen opzocht in Mechelen  
 (31, 111r). 

 Sociaal kapitaal Karel van Massemen en Jan van Buerwaen waren borgen over zijn functie van  
 waterbaljuw. Gijselbrecht Dullaert hielp hem daarbij (ADN: B 17745, 'Flandre.  
 Renenghes'). 

 Bezit Als watergraaf had hij een jaarloon van 80 lb par (ADN: B 5348). In april 1485  
 ontving hij 22 lb gr van Jan Macheeussone 'ten regemente van den moere' (RAG:  
 RV, 955, 24r). Als Gents hoofdman verdiende hij 8 s gr per dag (SAG: 20, 6, 4v).  
 Een heer van Massemen bezat een kasteel te Nieuwpoort in 1492 (SAB: SR92, 155v). 

 Rol in de opstand Op 22/3/1477 nam Maria hem als 'panetier' op in haar hofhouding (RAG: RV,  
 34323). In november 1477 werd hij als schildknaap in de hofhouding van  
 Maximiliaan en Maria opgenomen (Gachard, 'Analectes', 5, 120). Op 29/11/1482  
 legde hij zijn eed als watergraaf af in de rekenkamer van Rijsel (ADN: B 33, 80v).  
 Op 24/4/1483 vertrok hij samen met Lodewijk van Praet, Daneel van Herzele en  
 Arend van Schoorisse naar Hesdin waar hij Margaretha van Oostenrijk 'uitleverde'  
 aan de Fransen (ADN: B 2131, nr. 69181). In de periode 1483-5 voerde hij  
 meermaals Vlaamse troepen aan in hun strijd tegen Maximiliaan (SAG: 20, 3, 41r).  
 In augustus 1484 reisde hij naar alle smalle steden in het Westland om hen eed van  
 trouw aan de graaf te laten zweren (ADN: B 2131, nr. 69222). Hij werd buiten de  
 vrede van juni 1485 gesloten (SAG: 94, 737). In oktober 1485 vroeg de  
 Rekenkamer hem om dringend zijn rekening van watergraaf op te sturen (ADN: B  
 17745, 'Flandre. Renenghes'). Op 3/4/1488 trad hij op als hoofdman van de Gentse  
 poorterij, ter vervanging van Jan Reverdey, hij kreeg daarbij zes bewakers - hij  
 werd betaald tot 11/11/1488 (SAG: 20, 6, 4v en 59r/v). Op 6/6/1488 reisde hij  
 naar Philippe de Crèvecoeur (SAG: 20, 7, 2r). Op 12/8/1488 reisde hij naar  
 Frankrijk waar Lodewijk van Halewijn, Philippe de Crèvecoeur, Jan van  
 Gruuthuze, Jan van Coppenhole en Filips van Kleef vergaderd waren (SAG: 20, 7, 4v). 
 In oktober 1488 reisde hij als aanvoerder van Gentse troepen mee met Filips  
 van Kleef naar Brabant (SAG: 20, 7, 170r). 
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 Confiscatie 1491: 1920 voor catteylen en juwelen en 480 gr voor pacht te GentBrugge  
 (Hancké, 'Conflict', II, 122). 

 Extra In maart 1485 kreeg hij ongelijk van de Raad van Vlaanderen wanneer hij beweerde 
  dat hij vanuit zijn officie 'recht was ende es in possessien ende saisinen zo  
 wanneer bij yemends beesten of bij toedoene van denghonen diese te bestierene  
 hadde, eenich messchief ghebuerde zo datter doot naervolghede zulke beesten,  
 peerden, coyen of andre bij zinen ooficiers ende dienaers te doen aenverrdene ende  
 die te bestedene in zinen orboor ende proufijt' (RAG: RV, 7512, 192r). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1491

 Naam Massemen, Ogier van 

 Titel Heer van Overmeere (KB: Ms 20642, 103r). 

 Politieke carrière Gent: gedele 77* (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: hij reisde in november 1477 naar Brussel om bij Maximiliaan te overleggen  
 over de gevangenschap van jonkheer Adriaan Vilain (SAG: 400, 26, 88v). In  
 februari reisde hij naar Antwerpen om Maximiliaan naar Gent te vragen en in maart  
 naar Brugge om over de 'provisie' van het land te vergaderen (89v). Hij was Gents  
 vertegenwoordiger op de Ledenvergadering in april 1478 (SAG: 400, 26, 91v). 

 Leenbezit Bij diens dood in 1484 of 1485 erfde hij van zijn neef Antonis Geeraerd een leen te  
 Ijzendijke (ARA: Rk. 17399, 1r). 

 Bezit Hij kocht verschillende goederen uit het geconfisqueerde bezit van Jan van Melle:  
 tot 26% van de totaalopbrengst is op zijn rekening te schrijven (Blockmans,  
 'Peilingen', 240, 256-62). In de verplichte lening van 1492 droeg hij 120 gr bij  
 (Hancké, 'Conflict', II, 123). 
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 Naam Mast, Arend 

 Naamgenoten Lieven Mast ontving gratie van ban van de regentschapsraard in november 1483 na 
  een verbanning uit Gent omdat hij Elias Meere, 'colfdraghere' van Gent verwond  
 had (ADN: B 1704, 2r). 

 Politieke carrière Gent: gedele 89; keure 77, 81, 84 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: in februari 1490 onderhandelde hij met de leden te Brugge over de  
 muntontwaarding (SAG: 400, 30, 257r). 

 Bezit In de verplichte lening van 1492 droeg hij 280 gr bij die later werden terugbetaald  
 en nog eens 40 gr in de Onderbergen (Hancké, 'Conflict', II, 123). 
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 Naam Mast, Jan 

 Politieke carrière Gent: gedele 82 (bestand Gent). 

 Bezit In de verplichte lening van 1492 droeg hij 160 gr bij die later werden terugbetaald  
 en nog eens 40 gr 'buiten Kuip' (Hancké, 'Conflict', II, 123). 
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 Naam Mathijs, Jan 

 Politieke carrière Brugge: deken der kuipers 80, 86 (SAB: RW). 

 Beroep Kuiper (Despars, 'Cronycke', IV, 489 en SAB: RW). 

 Bezit Hij leende 4 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het Sint- 
 Niklaaszestendeel (SAB: SR80, 200v). Hij leende 960 gr in mei in 1488 en 1080 in 
  oktober en 4000 gr in december 1490 aan de stad Brugge, als bewoner van het  
 Sint-Niklaaszestendeel (Blockmans, 'De belastingbetalers', 255). 

 Rol in de opstand Hij werd buiten de Vrede van Damme van 6/12/1490 gesloten (Despars, 'Cronycke', 
  IV, 489). 
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 Naam Mattheeus, Pieter 

 Politieke carrière Gent: gedele 84, 88 (bestand Gent). 
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 Naam Meerendree, Cornelis van 

 Politieke carrière Brugge: raadslid april82 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: hij diende tijdens zijn functie als raadslid in te staan voor de  
 korenvoorziening in de stad (SAB: SR82, 176r). 

 Bezit Hij leende 8 lb gr aan de stad Brugge in 1477 (SAB: SR76, 32r). Hij diende aan de  
 stad een erfelijke rente op een goed aan de westzijde van de Zwarte  
 Ledertouwersstraat uit te betalen in 1478 (SAB: SR78, 4v). Zijn weduwe leende 12 
  lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het Sint-Donaaszestendeel  
 (SAB: SR80, 190v); hijzelf ook, of betreft het een verwant? (191r). Hij leende 1 lb  
 gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 188r). 
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 Naam Meerendree, Pieter van 

 Politieke carrière Brugge: schepen 93 (SAB: RW). 

 Bezit Hij leende 4 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het  
 Caermerszestendeel (SAB: SR80, 204v). 
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 Naam Meerhaute, Willem van 

 Politieke carrière Gent: herekiezer 81 (bestand Gent). 

 Verbanning 27/1/1486, voor vijftig jaar uit het graafschap omdat hij (samen met de moeder van  
 Adriaan Vilain en anderen) een aanslag zou beraamd hebben op de wethouders in  
 de stad (SAG: 212, 1, 84r). In 1486 betaalde hij 10 lb gr aan de stad Gent voor de  
 gratie van ban die hij ontvangen had (SAG: 400, 29, 142v). 
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 Naam Meersch, Lauwereins van der 

 Naamgenoten Een Laureins van der Meersch' vrouw overleed in 1507 en liet de kinderen een 10 s 
  gr, een meers in Ettelgem en grond te Sint-Andries na (SAB: WRSJan, 7, 159r). 

 Politieke carrière Brugge: deken der wijnschroders 87 (SAB: RW). 

 Beroep Wijnschroder (SAB: RW). 

 Sociaal kapitaal In november 1487 was hij borg over Lodewijk Steylin jr (SAB: CSK87, 46v). 

 Bezit Hij leende 1 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 191v). In november 87  
 ontving hij van Jan de Taye de helft van een huis in de Eekhoutstraat (SAB: KV,  
 828bis, 317). Hij leende 720 gr in juli 1488 en 720 in oktober en 2000 gr in  
 december 1490 aan de stad Brugge, als bewoner van het OLV-zestendeel  
 (Blockmans, 'De belastingbetalers', 256). 

 Rol in de opstand In augustus 1490 maakte hij deel uit van de nieuwe 'gouvernemente' van Brugge  
 (Despars, 'Cronycke', IV, 463). 
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 Naam Meetesoone, Joos de 

 Data ?-15/03/1488 (Despars, 'Cronycke', IV, 369). 

 Rol in de opstand Hij werd onthoofd te Gent (Despars, 'Cronycke', IV, 369). 
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 Naam Meinghersruyt (van Cruybeke), Joost van 

 Data ?-22/10/1519 (Gachard, 'Inventaire', II, 411). 

 Huwelijk x Anna de Baenst (?, naar De Smidt & Strubbe, 'Chronologische lijsten', 255). 

 Politieke carrière vorst: baljuw van het Land van Waas 1/3/87-15/9/92 en 93-00, van Saaftinge 09- 
 20 (ARA: Rk., 14350 en 14462). 
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 Naam Melle, Jacob van 

 Antecedenten fs Jan (bestand Gent). 

 Nageslacht Zoon Lieven (zie diens fiche) (bestand Gent). 

 Politieke carrière Gent: gedele juli85 (bestand Gent). 

 Bezit In de verplichte lening van 1492 betaalde zijn weduwe 40 gr die later werden  
 terugbetaald (Hancké, 'Conflict', II, 125). 
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 Naam Melle, Jan van 

 Titel Ridder v1475 

 Data ?-03/04/1477 (Dagboek van Gent, II, 251). 

 Antecedenten fs Joris x Lysbette van der Beke (databank opstand). 

 Huwelijk x Elisabeth van Massemen fa Lodewijk (die hij "ontscaket hadde") (zie Haemers, 'De 
  Gentse opstand', 92-3). 

 Nageslacht Jacob (zie diens fiche) en Joos (zie diens fiche). 

 Politieke carrière -Gent: keure 69; herekiezer 68; secretaris van gedele 63-67; ontvanger-boekhouder 
  71-74 (databank opstand). 
 -Vorst: ontvanger van Pieter van Luxemburg, heer van het land van Rode; baljuw  
 van Oudburg 68-69; raadsheer 5/9/75-11/10/76 (Dumolyn). 

 Taken-diensten Vorst: hij ontving de Gentse spijker (ADN: B 17743, 'Gand. Espier'). 

 Sociaal kapitaal De weduwe van Gillis van der Gracht, Joos van Melle fs Joris, Joos van Melle fs Jan, 
  Jan Wandelaert, Filips van Loo, Andries Aelgoet, de weduwe van Pieter Beys  
 d'oude, Joos Beys, meester Jan van der Gracht, Jan van de Poele en Jean de Lannoy  
 waren borgen van Jan van Melle (en betaalden in die hoedanigheid 897 lb 3 d gr 3  
 d par aan de stad in 1478 - zie SAG: 400, 27, 133v). 

 Cultureel veld Hij was lid van de Gentse Sint-Jorisgilde (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1133). 

 Leenbezit Van zijn echtgenote hield hij domeinen van het Peron van Aalst in leen, waarde: 36 
  lb par (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1133). 

 Bezit Zijn inboedel werd in 1477 openbaar verkocht en bracht 154 lb 6 s 1 d gr 2 d par  
 op (inventaris uitgegeven door Blockmans, 'Peilingen', 255-62). Hij bezat een huis 
  aan de Poel (Hancké, 'Conflict', II, 126), waar de weduwe van Antonis de Wale in  
 woonde en dat gekocht werd door Pieter de Wale, maar hij diende hiervoor 238 lb  
 16 s 6 d gr te betalen aan de stad in 1478 (SAG: 400, 27, 133v). 

 Rol in de opstand Jan van Melle was in 1477 de verpersoonlijking van het financiële 'wanbeleid' van  
 de Gentse stadsfinanciën in de jaren 1470; zijn terechtstelling getuigde van de  
 opgekropte frustratie om het Gentse financiële debacle - en het gebrek aan  
 oplossingen hiervoor (zie Boone, 'Plus deuil', 19-21). In maart 1477 verbleef hij in  
 zijn huis te Dendermonde, waar hij op 1/4/1477 gevangen genomen werd door  
 Hector van Massemen. Daarvoor ontving de stad Dendermonde op 27/5/1477 een  
 remissiebrief van Maria (ADN: B 1699, 21r-22v). Hij werd vanuit Dendermonde  
 naar Gent gebracht (SAG: 400, 25, 162r). In 1478 procedeerde Elisabeth van  
 Massemen tegen de Gentse schepenen en Jan van Coppenhole (SAG: 400, 26,  
 137v). In 1479 werd zijn weduwe veroordeeld om 1821lb 10d gr terug te betalen  
 die hij eertijds had verduisterd (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1132). Ook in  
 1486 nam de Gentse keure goederen van haar in beslag omwille van schulden van  
 haar overleden echtgenoot (De Smidt, 'Chronologische lijsten', I, 426). 

 Extra Hij werd uit Gent verbannen na klacht van Ghelein Uterzwane en familie van  
 Massemen omwille van schaking van Elisabeth van Massemen; in 1466 ongedaan  
 gemaakt door hertog Karel de Stoute (SAG: 301, 43, 138r/v - zie ook SAG: 94,  
 661). In de jaren 1472-3 had hij zich als tresorier persoonlijk verrijkt bij  
 renteverkopen van de stad Gent (zie Boone, 'Plus deuil', 19 en SAG: 94, 694). In  
 1474 werd zijn beroep voor de Grote Raad ongegrond verklaard toen hij zijn  
 veroordeling tot het betalen van een som aan Jean de Houplines waartoe hij zich,  
 als ontvanger van de heer van Brienne in zijn heerlijkheid Roden en op diens  
 bevel, persoonlijk had verbonden, wou aanvechten (De Smidt & Strubbe,  
 'Chronologische lijsten', 80). In juli 1476 werd het beroep van Jan de Witte en  
 andere pachters van het pontgeld te Gent tegen een vonnis van de Raad van  
 Vlaanderen in een proces tegen de schepenen van de Keure en stadsontvanger Jan  
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 van Melle door het Parlement van Mechelen ongeldig verklaard. In dat vonnis  
 werd, ten voordele van de Gentse schepenen, opheffing verleend van een borgsom  
 die door de pachters was gestort voor het bedrag, waarmee zij de pachtprijs van het  
 pontgeld wensten te verminderen, omdat zij niet konden rekenen op Gentse steun  
 bij de inning van de belasting (De Smidt & Strubbe, 'Chronologische lijsten', 130). 
  In 1486 procedeerde Elisabeth van Massemen voor de Grote Raad en de Raad van  
 Vlaanderen tegen de Gentse schepenen uit 1477-8 voor de confiscatie van Jans  
 goederen door Jan van Coppenhole in 1477, maar de uitspraak is niet bewaard  
 (RAG: RV, 2418, 193r en ARA: GR, procesbundels tot 1504, nr. 78). 

 Bronnen Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1132-4; Simons, 'De functionarissen', 85-7 en  
 databank opstand. 
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 Naam Melle, Joos van (1) 

 Antecedenten fs Jan (zie diens fiche). 

 Politieke carrière Gent: keure 63, 68, 72, 87, 92, 97; overdeken der neringen 70-72, 75-76;  
 stedekiezer 66 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: in oktober 1487 reisde hij naar Brussel bij Maximiliaan i.v.m. de terugkeer  
 van beide Vilains naar de stad (SAG: 400, 29, 277r). Hij was ontvanger van de  
 koninkstavelrij van Denijs Vlaminc bij de verplichte lening van 1492 (Hancké,  
 'Conflict', II, 126). In mei 1493 reisde hij naar Antwerpen om er met de wet te  
 onderhandelen om ‘te besongnierne dat dinsetene van deser stede paisivelic zoude  
 moghen trecken ter Andwerpmaert’ (SAG: 400, 31, 124r). 

 Beroep Vleeshouwer (Hancké, 'Conflict', II, 126). 

 Sociaal kapitaal Hij was één van de borgen van Jan van Melle die na diens dood een som dienden af  
 te staan aan de stad Gent (SAG: 400, 27, 133v). 

 Bezit In 1488 bezat hij een huis aan de Poel (Derycke, 'De Gentse Sint-Michielswijk',  
 214). Hij kocht verschillende goederen uit het geconfisqueerde bezit van zijn vader 
  (Blockmans, 'Peilingen', 256). 

 Rol in de opstand Hij betaalde 5 lb gr terug aan pensioenen aan de stad Gent in 1477 (Hancké,  
 'Conflict', II, 126). 

 Confiscatie 1488: 480 gr voor lijfrenten te Gent (Hancké, 'Conflict', II, 126). 
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 Naam Melle, Joos van (2) 

 Antecedenten fs Joris (bestand Gent). 

 Politieke carrière Gent: gedele 64; keure 71, 74, juli85 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: hij pachtte de assizen op het vlees in 1468 (Hancké, 'Conflict', II, 126). In  
 juni 1486 bezocht hij Maximiliaan om hem te vragen naar Gent af te reizen (SAG:  
 400, 29, 81v). 

 Sociaal kapitaal Hij was één van de borgen van Jan van Melle die na diens dood een som dienden af  
 te staan aan de stad Gent (SAG: 400, 27, 133v). 

 Rol in de opstand Hij betaalde 3 lb gr pensioenen terug aan de stad Gent in 1477 (Hancké, 'Conflict',  
 II, 126). 
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 Naam Melle, Lieven van 

 Antecedenten fs Jacob (zie diens fiche) (bestand Gent). 

 Politieke carrière Gent: gedele 92, 02; keure 86 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: in de verplichte lening van 1492 was hij ontvanger in de  
 opperkoninkstavelrij van Jan de Hooghe (Hancké, 'Conflict', II, 127). 

 Bezit In 1490 diende een Lieven van Melle 10 lb gr over te maken aan het stadsbestuur  
 (SAG: 400, 30, 307r). Volgens het 'conestable bouc' betaalde hij 960 gr belasting  
 in 1492-4 en nog eens 40 gr in de Drabstraat (Hancké, 'Conflict', II, 127). 
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 Naam Melun, Hugues de 

 Titel Ridder (v1486) en erfelijk burggraaf van Gent 
 Heer van Heusden, Caumont, Carency, Aubigny en Bucquoy en Artois 

 Antecedenten fs Jan V en Maria van Saarbrücken-Roucy (Cools, 'Mannen met macht', 264 en De  
 Herckenrode, 'Nobiliaire', II, 1330). 

 Huwelijk x Johanna van Horn, dame de Brumeu (in 1495), fa Arnoud van Horn-Gaasbeek en  
 Margaretha van Monrmorency (Cools, 'Mannen met macht'; 264). Meerdere telgen  
 uit dit geslacht traden in Bourgondische dienst. 

 Nageslacht Jan VI x Elisabeth van Waldeck; Margaretha x Antoon van Ailly; Honorine x Jean  
 de Mastaing; Anna x Jean de Bethune en kloosterzuster Adrienne (Cools, 'Mannen  
 met macht'; 265 en Boone, 'Hugues', 250). 

 Politieke carrière Vorst: baljuw van Dendermonde v1491; kamerheer van Filips de Schone v28/6/95  
 (Cauchies, 'De la "régenterie"); hij zetelde toen ook in de justitie- en politieke raad  
 (Cools, 'Mannen met macht', 265) 

 Taken-diensten Vorst: hij was actief op het slagveld en tevens diplomatiek onderhandelaar in  
 functie van Maximiliaan (bijvoorbeeld in 1488 met Filips van Kleef) (Cools,  
 'Mannen met macht'; 265). In 1487 leidde hij de Franse oorlog van Maximiliaan  
 (Molinet, 'Chroniques', I, 566). Hij was commissaris van de wetsvernieuwing van  
 het Brugse Vrije (Buylaert, 'Crisis', fiche Paul de Baenst); te Ieper 1491-95 (KB, M  
 103, II) en te Brugge in december 1489 (SAB: SRdec90, 161r). Hij was kapitein te  
 Dendermonde in 1490-2 (Despars, 'Cronycke', IV, 507; SAG: 400, 31, 80r en ADN: 
  B 2140, 68v). In 1492 ondernam hij meermaals militaire acties die de bevoorrading  
 van Gent dienden te bemoeilijken (SAB: SR91, 169r). 

 Sociaal kapitaal Hij was nauw gelieerd met de familie Luxemburg (Cools, 'Mannen met macht', 265).  
 Hij was aanwezig op de begrafenis van Pierre de Luxembourg (Molinet,  
 'Chroniques', I, 407). 

 Cultureel veld Devies: 'Rien ou content'. Hij werd ridder van het Gulden Vlies in mei 1491 (Boone). 

 Leenbezit Jan de Melun was burggraaf van Gent in 1481 (RAG: OF, 141). In oktober 1486  
 schonk Maximiliaan hem het leen 'Velaine' in Rijsel in ruil voor zijn goede  
 diensten tijdens de laatste oorlog (ARA: Rk., AL, 52, 8/10/1486). 

 Bezit In februari 1490 ontving hij van Maximiliaan 2000 lb van 40 gr voor zijn onkosten 
  als kapitein van Dendermonde - ook voor de troepen (ADN: B 2140, 68v). In de  
 Vrede van Brugge werd bepaald dat hij 1400 gulden uit de Brugse stadskas kreeg  
 (SAB: SRdec90, 170r). In oktober 1491 bepaalde Maximiliaan dat hij een jaargeld  
 van 2000 francs van 32 gr zou ontvangen (ADN: B 2143, nr. 69875). Op  
 20/7/1492 beloofde de stad Gent hem 1000 lb van 40 gr voor zijn diensten bij de  
 totstandkoming van de vrede van Cadzand (SAG: 93, 7, 107r). 

 Rol in de opstand Op 22/3/1477 nam Maria hem op in haar hofhouding (RAG: RV, 34323). Hij nam deel aan 
Maximiliaans beleg van Oudenaarde. Ook in Frans-Vlaanderen nam hij deel aan 
Maximiliaans veldtochten (Cools, 'Mannen met macht'; 265 en Boone, 'Hugues', 250). Hij 
maakte deel uit van het gevolg van de hertog van Saksen die op 4/12/1490 haar intrede 
deed na de Vrede van Damme (Despars, 'Cronycke', IV, 488) en van de commissie die 
samen met de schout de situatie in de stad diende te 'normaliseren' (ARA: Rk. 13782, 16r). 
Hij bevond zich op de grootse ceremonie die Maximiliaan tot Rooms-koning kroonde te 
Frankfurt in 1486 (Molinet, 'Chroniques', I, 484). Hij koos onvoorwaardelijk Maximiliaans 
kant in 1488 en 1491 (Cools, 'Mannen met macht'; 265 en Boone, 'Hugues', 250). Medio 
1491 verbleef hij te Aardenburg van waaruit hij onderhandelde met Filips van Kleef en  

 met Gent (SAG: 400, 30, 406v). In november 1492 kwam hij als kapitein van de 
 stede van Dendermonde Gent binnen en er werd gevierd (31, 80r). 

 Bronnen Cools, 'Mannen met macht'; 264-5 en Boone, 'Hugues', in: De Smedt, 'Les  
 chevaliers', 249-251. 
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 Naam Merghaert, Wouter 

 Naamgenoten Jan Merghaert ontving de Brugse spijker in 1480 (ADN: B 17732, 'Pamele'). 

 Data ?-08/1482 (Beernaert & Schotte, 'Op zoek', 95). 

 Antecedenten fs Jan, een lakensnijder uit Wervik (Beernaert & Schotte, 'Op zoek', 95), met zonen  
 Jan en Wouter (RAG: FPR, 216). 

 Huwelijk x Passchine Lanchals (fa Simon en zus van Pieter - Beernaert & Schotte, 'Op zoek', 95). 

 Politieke carrière -Vorst: deurwaarder van de Raad van Vlaanderen in 78 (SAB: SR77, 154v). 
 -Brugge: schepen 76; raadslid 73; deken van de lakenhalle 75 (SAB: RW). 

 Sociaal kapitaal In november 1487 waren Jan Mergaert en Simon van Coorden voogden van zijn  
 kinderen, in november 1492 waren dat Simon van Coorden en Jan de Grutere (SAB:  
 KV, 828bis, 334 en PR92, 28r). 

 Bezit Hij huurde een stalletje aan de Brugse saaistallen in 1476-83 en één ter 'snede' in  
 1477 (SAB: SR76, 7v; SR82, 17v etc. ). Hij verkocht landerijen aan Jan van  
 Nieuwenhove in 1474 (Beernaert & Schotte, 'Op zoek', 95). In 1481 leverde hij  
 laken aan de schepenen van het Brugse Vrije (RAB: BVR, 218, 117r). Op 9/6/1481  
 leende hij 60 lb gr van Pieter Lanchals (RAG: FPR, 216). In november 1487 was  
 zijn weduwe nog 58 lb 12 s 3 d gr schuldig aan derden (SAB: KV, 828bis, 334). 

 Rol in de opstand In 1480 werkte hij - in beperkte mate - mee aan de confiscaties van de Fransen  
 (ARA: Rk. 19721, 101v). 
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 Naam Merkem, Joris van 

 Politieke carrière Brugge: raadslid dec90 (SAB: RW). 
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 Naam Mersschem, Joost van 

 Data ?-06/1480 (SAB: WRSJac, 5, 238r). 

 Politieke carrière Brugge: schepen 77; deken der hoedenmakers 71, 73 (SAB: RW). 

 Beroep Hoedenmaker (SAB: RW). 

 Sociaal kapitaal Absele van Munte en Pauwels Hille waren voogden van zijn kinderen (SAB:  
 WRSJac, 5, 238r). 

 Bezit Hij liet een huis in de Steenstraat na, evenals verschillende renten (SAB: WRSJac,  
 5, 238r). 
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 Naam Mesdach, Colard 

 Data ca. 1432-16/11/1493 (begraven in de Sint-Jacobskerk; SAB: PR92, 77r en RAG:  
 RV, 34315, 121v). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 80, 83, 91; deken van de Lakenhalle 78;  deken van de Kleine  
 Ramen 74, 79; deken der mutsenmakers 91 (SAB: RW). 

 Beroep Mutsenmaker (Blockmans, 'De belastingbetaler', 257 en SAB: RW). 

 Sociaal kapitaal In maart 1486 werd een gezelschap van 'coopmanscepe' tussen Boudin Hendrickx,  
 Alexander Moeschroen, Colaert Mesdach en Robert le Gaigneur ter goeder trouw  
 beëindigd; Boudin was boekhouder en administrateur van het gezelschap (SAB:  
 PR85, 93r). In maart 1486 maakte hij Goossin en Pieter vander Muelne, Olivier  
 Baetman, Rijcquaert Pauwaert, Victor Willaert, Roeland van Regeable, Jan van  
 Overbeke, meester Renault Cortewille, Pauwels van Boonem, Denijs Walins,  
 Wouter, Coppin en Lodewijk Mesdach, Jan de Scermere, Melchior Solle, Jan van der 
  Hille, Loy Diedericx, Daneel Gheerolf, Loonis Rape, Jan Liebaert, zijn vrouw  
 Margriete, Rombout Dhamere, Paschier Piket, Jacob de Backere, Danaas Pluvier,  
 Daneel Dhoofsche en Jacob Stovaert machtig over zich (SAB: PR85, los papiertje  
 bij 108r). 

 Leenbezit In 1486 kocht hij van Joost van Varsenare een losrente van 5 lb gr voor 75 lb gr  
 (ARA: Rk. 13710, 128v). 

 Bezit Hij leende 4 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het OLV- 
 zestendeel (SAB: SR80, 194r). Op 22/4/1485 kocht hij een erfrente op het  
 graafschap Vlaanderen van 4 lb gr per jaar, voor 60 lb gr (ADN: B 2132, nr. 69312  
 en SAB: OR, 4, 101r). In maart 1486 ontving hij een rente op huizen te Sluis uit de  
 nalatenschap van Colard Lauereins (SAB: PR85, 97r). Hij leende 5 lb gr aan de  
 stad in juni 1487 (SAB: SR86, 202v). In november 1490 leende hij 20 lb gr aan de  
 stad Brugge (SAB: SR90, 48r). Hij leende 1200 gr in juli 1488 en 2160 in oktober  
 en 7200 gr in december 1490 aan de stad Brugge, als bewoner van het Sint- 
 Janszestendeel (Blockmans, 'De belastingbetalers', 257). Na zijn dood liet hij twee  
 hofsteden te Vlissegem na, evenals enkele rentes (SAB: WRSJac, 6, 100v). In mei  
 1490 beloofde de Duitse koopman Geraard Sondesbeke hem in totaal 166 lb 3 s 3 d  
 gr terug te betalen voor de koop van een schip met Brugs laken, hetgeen in maart  
 1493 nog niet gebeurd was (SAB: PR92, 77r-v). 

 Extra In het schepenjaar 1488 diende hij een boete van 5 lb 11 s 1 d gr 1 ingh te betalen  
 aan de stad Brugge (SAB: SRfeb88, 28v). 
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 Naam Metteneye, Cornelis (1) 

 Titel Schildknaap (reeds onder Karel de Stoute; Bartier, 'Légistes', 120) 
 Ridder v1490 (SAB: SRdec90, 150r). 

 Naamgenoten Adriaan Metteneye was de zoon van Kateline Bladelin en stierf eind 1487 (SAB:  
 SR87, 122r). 
 Een Cornelis Metteneye was poortbaljuw van Veurne in 1470 (Van Rompaey, 'Het  
 grafelijk baljuwsambt', 188). 

 Data ?-1496 (databank domeinbeheer). 

 Antecedenten fs Jan x' Agneta van de Walle, fa Lodewijk; x² Diederika van Berckem, fa Jan  
 (Gailliard, 'Bruges', IV, 161). 

 Huwelijk x Adriana de Wachtere, fa Rombout (Weale, 'Généalogie', 377). 

 Nageslacht Adriana x Philips van der Gracht (fs Jan, zie diens fiche); Jooszine x Wouter  
 Despars met zoon Jacob (baljuw van Brugge) (Van Peteghem, 'De Raad', 334); zoon  
 Lodewijk (Despars, 'Cronycke', IV, 512); dochter Catherine, die in 1496 de  
 weduwnaar Jacob Despaers huwde (Weale, 'Généalogie', 377) en nog een zoon  
 Cornelis (Gailliard, 'Bruges', IV, 163). 

 Politieke carrière -Vorst: baljuw van Damme 93-95; raadgever en kamerheer van Maximiliaan 90-?  
 (SAB: CA, 12, 85r); Brugs schout van 1/5/90 tot 15/7/95 (ARA: Rk. 13782, 1r);  
 baljuw van Damme 29/12/92-? 
 -Brugge: deken der makelaars april77, 86 (SAB: RW). 

 Taken-diensten -Vorst: hij was ontvanger van het klerkschap van de Brugse schout in 1494-97  
 (vanaf 96 postuum - databank domeinbeheer). In september 1492 reisde hij van  
 Brugge naar Damme om er uitstel van betaling van Brugse boeten te verkrijgen bij  
 de souverein-baljuw (SAB: SR92, 139r). 
 -Brugge: op 4/7/1485 reisde hij voor 'secrete zaken' van Brugge naar Gent waar  
 Maximiliaan verbleef (SAB: SR85, 156r). 

 Beroep Makelaar (Van den Abeele & Catry, 'Makelaars', 100: hij was lid van dat ambacht  
 sinds 1470). 

 Sociaal kapitaal In de jaren 1466-7 was hij procureur van Rombout de Wachtere in een proces tegen  
 Maarten Lem, hetgeen meermaals spanningen tussen Lem en Metteneye opleverde  
 (Paviot, 'Les Portugais', 70). Josina Metteneye raakte in proces verwikkeld met  
 haar schoonbroer Filips van der Gracht tot Jacob Despars (haar zoon) in de bres  
 sprong (Van Peteghem, 'De Raad', 334). Jan Metteneye 'wullecoopere', Jan  
 Metteneye 'vrylaet', Guillebert Dhomme, Jacob Gheerolfs en Cornelis Metteneye  
 waren borg over wisselaar Colard de May die de stad een boete moest van 289 lb 12 
  s in 1481-2 (SAB: SR81, 40r). Cornelis Metteneye was 'steenwaerdere' over  
 Daneel van Praet in januari 1486 (SAB: SR85, 166v). Jan Metteneye fs Jan en Jacob  
 Gheerolf fs Jacob stonden borg over hem toen hij schout van Brugge werd (ADN: B 
  33, 168v). In november 1492 diende hij samen met Jan de Lukenaere en als borgen  
 van Joos Zoetezuene 100 gulden van 24 gr betalen aan Gentenaar Christoffel  
 Lovaert voor een schip (SAB: PR92, 41v). 
 
 Cultureel veld Hij was lid van de Brugse Witte Beer (Van den Abeele, 'De Witte Beer', 144). Hij  
 werd in 1470 lid van de Sint-Sebastiaansgilde (Godar, 'Histoire', 118) of betreft het 
  hier Cornelis Metteneye fs Christoffel? 

 Leenbezit Zijn dochter Adriana ontving het leen 'Vaethoucke' in Dudzele van 14 gemeten op  
 een ongekend tijdstip (RAB: BB, 64, 120r). 

 Bezit In juli 1485 ontving hij van de Brugse stadkas 2 lb 10 s gr omdat hij naar  
 Maximiliaan reisde te Gent 'omme zekere secrete zaken' (SAB: SR85, 156r). In maart  
 1491 betaalde hij 200 lb gr borg voor zijn schoutschap van Brugge (ADN: B 33,  
 168v). In 1491 ontving hij 16 lb 13 s 4 d gr voor goede diensten die hij de stad  
 had gedaan (SAB: SRdec90, 167r). In januari 1492 ontving hij een gift van 24 lb  
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 van 40 gr van Maximiliaan (ADN: B 2144, 166v). In 1492 ontving hij 100 lb gr  
 van de stad voor de vele goede diensten als schout (SAB: SR92, 170r). In januari  
 1493 betaalde hij 600 lb par als borg voor zijn baljuwschap van Damme (ADN: B  
 33, 184r). In november 1493 werd hij veroordeeld tot de schadeloosstelling van  
 een door hem gekaapt schip van Jan van Rodriquez (De Smidt & Strubbe,  
 'Chronologische lijsten', 271). 
 
 Rol in de opstand Reeds in 1479-80 procedeerde de stad tegen hem (SAB: SR79, 169r). Op 20/3/1484 
  werd hij opgesloten te Brugge (Despars, 'Cronycke', IV, 240). Hij werd hierdoor  
 afgesteld 'als steenwaerdere' en verbleef zes weken in de gevangenis, waarvoor hij  
 in maart 1486 een schadevergoeding van 7 lb 10 s gr kreeg (SAB: SR85, 167v). Dit  
 was waarschijnlijk het gevolg van een proces voor de Raad van Vlaanderen in  
 1486 waarin hij de schepenbank van 1483 had aangeklaagd voor 'pluiseurs injures 
  et extorcions par eulx a lui faictes sans cause et sans raison' (ARA: GR,  
 procesbundels tot 1504, nr. 79). In september 1488 vroeg hij aan een sergeant van  
 de stad Antwerpen om goederen van Dierick Basdauwe aan te slaan (Doehaerd,  
 'Etudes', II, 23). Op 1/5/1490 maakte Albrecht van Saksen zijn benoemingsbrief als  
 schout op (SAB: CA, 12, 85r). Op 7/5/1490 sloeg Engelbert van Nassau hem, met  
 een brief van Maximiliaan, tot ridder (Gailliard, 'Bruges', IV, 162), een dag later  
 maakte Albrecht van Saksen een non-prejuditiebrief op om hem, als Bruggeling,  
 toch als schout aan te stellen (SAB: CA, 12, 85v). Maar bij zijn aanstelling op 12  
 mei 1490, protesteerden Lodewijk van Gruuthuze en Roeland van Uutkerke heftig.  
 Op 17/5 werd hij dan toch als schout aanvaard (Despars, 'Cronycke', IV, 455-6). Op 
  24/7 diende hij de stad echter weer te verlaten omdat Joris Pikavet de macht weer  
 overnam (Despars, 'Cronycke', IV, 462 en ARA: Rk. 13782, 16r: hij vluchtte naar  
 Damme met een lijfwacht). Als schout verplaatste hij zich met een lijfwacht door de  
 stad (SAB: SRdec90, 150r; SR91, 177r; SR92, 164r en ARA: Rk. 13782, 16r-v). Op 
  1/3/1491 legde hij te Rijsel uiteindelijk de eed van schout af (ADN: B 33, 168v).  
 Op 23/3/1492 tikte de rekenkamer hem op de vingers omdat hij zijn rekeningen  
 nog niet ingeleverd had van de voorbije jaren (ADN: B 33, 175v en B 17757,  
 'Metteneye'). In november 1492 deed ze dat nogmaals, ditmaal met de dreiging van  
 een boete van 120 lb par (ADN: B 17761, 'Metteneye'). Op 29/12/1492 benoemde  
 Nassau hem eveneens als baljuw van Damme, waarvoor hij op 10/1/1493 de eed te  
 Rijsel aflegde (ADN: B 33, 184r). 
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 Naam Metteneye, Cornelis (2) 

 Antecedenten fs Christoffel x Apoline van Nieuwenhove, fa Jan x Margriete van der Scheure  
 (Gailliard, 'Bruges', I, 171). 

 Huwelijk x Margriete van der Beke, fa Clais (Gailliard, 'Bruges', I, 171). 

 Nageslacht Anna (Gailliard, 'Bruges', I, 171). 

 Politieke carrière Vrije: commune 76*, 84*, feb88*; schepen 77, 79-80, 82-83, 88 (lijsten Vrije). 

 Taken-diensten -Brugge: in juni 1477 onderhandelde hij voor de stad te Gent over te volgen  
 militaire tactiek van de oorlog tegen de Fransen (SAB: SR76, 57r). Hij was  
 onderkapitein van Sluis in 1488 (SAB: OR, 6, 18r). Hij was cipier van de stad in  
 februari 1488 (Despars, 'Cronycke', IV, 334-5). 
 -vrije: als burgemeester van het Brugse Vrije stond hij voornamelijk in voor de  
 militaire functie die het 'Lid' toen had (zie de corresponderende rekeningen; vooral  
 in 1484 was hij militair erg actief, zie bijvoorbeeld RAB: 222, 100v, 134r-141v).  
 Ook in 1488-89 vervulde hij tientallen taken voor het Brugse Vrije, hij reisde  
 bijvoorbeeld in februari 89 naar Jan van Coppenhole te Gent om te 'leenen twee  
 groote engienen' (RAB: BVR, 227, 139v). 

 Sociaal kapitaal In 1501 was Cornelis Metteneye fs Christoffel samen met Adriaan Lem voogd van  
 de kinderen van Agnete Lem en Jan Pascaels (SAB: WRSD, 6, 47r). 

 Cultureel veld Hij werd in 1470 lid van de Sint-Sebastiaansgilde (Godar, 'Histoire', 118) of betreft 
  het hier Cornelis Metteneye fs Jan? 

 Rol in de opstand Hij was kapitein van Middelburg in maart 1477 en maakte in die hoedanigheid op  
 20/3 een kanon over aan Lodewijk van Gruuthuze als kapitein van Brugge (SAB:  
 PO, 1151). Cornelis Metteneye fs Christoffels werd op 24/5/1488 voor 47 dagen  
 (van 27/2-10/4/1488) uitbetaald omdat hij 'bij ordonnance van den Drie Leden  
 ghestelt was int bewaernesse vanden conijnc', waarvan 42 dagen voor 24 gr per  
 dag en 5 dagen voor 40 gr per dag, 'mids dat hij doe hofmeestere ghemaect was'  
 (SAB: CSK87, 106r). In maart 1488 stond hij aan het hoofd van de bewakers van  
 Maximiliaan (SAB: CSK87, 93r). Op 9/5/1488 werd hij tot burgemeester van het  
 Brugse Vrije benoemd nadat Jacob van Lichtervelde het baljuwschap van het Vrije  
 op hem nam; in deze functie zou Cornelis voornamelijk 'capitein-generael' van het  
 Vrije zijn (RAB: BVR, 226, 15r) en zich met militaire zaken occuperen. Einde juli  
 1488 bijvoorbeeld reisde hij het noordvrije rond met Lodewijk van Halewyn om  
 de zwakke plekken in de fortificatie aldaar op te sporen (RAB: BVR, 226, 23r - zie  
 ook Haemers, 'Middelburg'). 
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 Naam Metteneye, Denijs 

 Data 18/12/1443 - ? (Gailliard, 'Bruges', IV, 172). 

 Antecedenten fs Christophe x Apolline van Nieuwenhove, fa Jan x Margriete van der Scheure. Ze  
 hadden Denijs, Jacob (zie diens fiche), Nicolas (x Maria Clocman, fa Jan x Avezoete  
 Cabelliau), Cornelius (x Margriete van der Beke) en Apolline (x Jacob de Donckere) 
  als kinderen (Gailliard, 'Bruges', IV, 171). 

 Huwelijk x' Jooszine Janssens; x² Margriete D'Ault (fa Colard (die stierf in 1471/2 en een  
 omvangrijk leenbezit in Brugge naliet - zie ARA: Rk 13785, 7v) x Magdalena de  
 Baenst, fa Guy II); Catherina was eerst Jan van der Steene gehuwd (Gailliard,  
 'Bruges', IV, 172 en Buylaert, 'Crisis', fiche XXIII). 

 Nageslacht Denijs en Louise x' Geraard de Wachtere, x² Jacob van den Berghe, fs Silvester  
 (Gailliard, 'Bruges', IV, 173). 

 Politieke carrière -Brugge: raadslid 70, 76, april82; hoofdman sint-jans 72, april77, 80, 82, 84;  
 gecommitteerde 88; deken der mutsenmakers 76 (SAB: RW). 
 -Vorst: ontvanger van de Brugse spijker 14/10/82-5/84 (ADN: B 33, 80r en 104v),  
 van de Grote Brief in het Brugse kwartier 31/12/84-? (ADN: B 33, 112v). 

 Taken-diensten Brugge: hij pachtte de wijnassizen in de periode van 2/9/1476 tot 28/2/1477 -  
 daarna nam Jan de Blasere de taak waar (SAB: SR76, 17r). In juni 1477  
 onderhandelde hij voor de stad te Gent over te volgen militaire tactiek van de  
 oorlog tegen de Fransen (SAB: SR76, 57r). Eind 1477 reisde hij naar Sluis 'omme te 
  remedierne ende of the legghene zekere ghescillen die doe daer onderlinghe  
 begonsten te rijsene' (SAB: SR77, 59r). Op 7/11/1482 liet de Rekenkamer van  
 Rijsel weten dat de Drie Leden hem aangesteld hebben als ontvanger van de spijker 
  te Brugge i.p.v. Jan Merghaert (ADN: B 17742, 'Bruges. Espier'). Hij reisde samen  
 met Lodewijk Steylin naar Antwerpen in mei 1483 'omme te vercrighene meerder  
 verzekerthede daer te commene in de maerct' (SAB: SR82, 72v). In het voorjaar van  
 1485 was hij één van de toponderhandelaars van Brugge met Frankrijk (SAB:  
 SR84, 128r/v). In de periode van september 1484 tot september 1487 pachtte hij de  
 visserijrechten van de vesten tussen de Ezelpoort en de Sint-Lenaerdspoort (SAB:  
 SR85, 24r). In juli en november 1488 reisde hij samen met Pieter van Riemslede  
 naar maarschalk Philippe de Crèvecoeur te Frankrijk om te onderhandelen over  
 militaire en diplomatieke zaken (SAB: SRfeb88, 121v/123r; SR88, 117v). 

 Beroep Zeepzieder (SAB: SR79, 167v). 

 Bezit In 1484 betaalde hij een borg van 50 lb gr voor zijn ontvangerschap van de Grote  
 Brief (ADN: B 33, 112v). Hij had een molen niet ver van de Kruispoort die in mei  
 1488 door de Bruggelingen platgebrand werd (Despars, 'Cronycke', IV, 402). In de  
 lening van juni 1478 droeg hij 5 lb gr bij aan de Brugse stadskas (SAB: SR80,  
 48r). Hij leende 8 lb gr aan de stad in mei 1480 als bewoner van het Sint- 
 Janszestendeel (SAB: SR80, 188v). In 1479 ontving zijn moeder 18 lb gr uit de  
 confiscatie van goederen van Fransen omdat ze nog 600 lb gr van de staat te goed  
 had (geen reden genoemd) (ARA: Rk. 19719, 20r). Ook in 1485 ontving ze 10 lb  
 18 s gr uit de confiscatie van bastaard Jan de Baenst (ARA: Rk. 18254, 22r). In  
 december 1486 ontving hij een losrente van 2 lb gr van Jan Neve (SAB: KV,  
 828bis, 182). Hij leende 3 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 188v). In  
 1488-9 leverde hij 184 lb 9 s 5 d gr salpeter aan de stad (SAB: SR88, 142r). 

 Rol in de opstand Hij diende 16 s par boete te betalen aan de schout in 1480 (ARA: Rk. 13781, 29r).  
 In oktober 1482 werd hij aangesteld tot de ontvangsten van de Brugse spijker  
 'obtenues des membres de Flandres' (ADN: B 33, 80r). Op 4/1/1488 werd hij  
 aangeklaagd door Pieter Metteneye, maar diens eis werd 'defectijf ende qualic'  
 bevonden en dus onontvankelijk verklaard (SAB: CSK87, 72r). Hij werd buiten de 
  Vrede van Damme van 6/12/1490 gesloten (Despars, 'Cronycke', IV, 489). 
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 Extra       In 1478 werd hij veroordeeld tot de betaling van 2 lb 15 s 6 d gr ten gevolge van  
 een 'submissie ghewijst ter camere ende ter vierschare' (SAB: SR78, 40r; SR79,  
 167v). In het schepenjaar juli 1485 werd hij veroordeeld tot een boete van 40 lb gr  
 (SAB: SR85, 35r en 138r). In september 1487 werd hij door het schepencollege  
 verplicht de som van 41 lb 17 s gr te betalen aan Jacob De Drooghe voor gekochte  
 tarwe, ook al beweerde hij dit reeds te hebben gedaan (SAB: CSK87, 5r-v). In mei  
 1490 diende hij een achterstallige cijns van een huis tussen de Karmers- en de  
 Strobrug aan de stad te betalen (SAB: CSK89, 26r-v). Keerde hij terug in de  
 politiek in 1499 en 1505 als hoofdman van sintjans en schepen in 1504 of is dit  
 iemand anders (zie Gailliard, 'Bruges', IV, 172-3)? 
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 Naam Metteneye, Jacob 

 Naamgenoten In maart 1487 waren Jacob Caneel en Jan Metteneye voogd over de kinderen van  
 Jacob Metteneye en Lowijse Caneel (SAB: KV, 828bis, 224). 
 Jacob Metteneye fs Jacob diende in oktober 1492 de herberg 'Den bonten hont' in  
 de Oosterse straat verkopen aan zijn schuldeiser Jan Dhont (SAB: HG, I, 115v). 
 Een Jacob Metteneye (x Margaretha Biese) stierf op 9/12/1484 (Vermeersch,  
 'Grafmonumenten', II, 243). 

 Data ca. 1446/7 (RAG: RV, 6832, 4r) - 09/02/1506 (Gailliard, 'Bruges', IV, 171). 

 Antecedenten fs Christophe x Apolline van Nieuwenhove, fa Jan x Margriete van der Scheure. Ze  
 hadden Denijs (zie diens fiche), Jacob, Nicolas (x Maria Clocman, fa Jan x Avezoete  
 Cabelliau), Cornelius (x Margriete van der Beke) en Apolline (x Jacob de Donckere) 
  als kinderen (Gailliard, 'Bruges', IV, 171). 

 Huwelijk x Adriana Heghels, fa Jan (Gailliard, 'Bruges', IV, 171). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 83, 88; schepen 94; hoofdman Carmers april77; gecommitteerde  
 dec90 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Vorst: hij was commissaris van de wetsvernieuwing te Brugge op 2/9/1489  
 (Despars, 'Cronycke', IV, 442, maar dit staat niet in de stadsrekening), en van het  
 Vrije in 1489, ter vervanging van Colard van Halewijn (RAB: BVR, 227, 192v).  
 Hij inde de verhoogde graanassize (deze ook in het schepenjaar 1491) en de issue  
 in het schepenjaar december 1490 (SAB: SRdec90, 8r/12r; SR91, 26r). In april 1491 
  maakte hij deel uit van de Brugse delegatie die de toestand van de stad besprak met 
  stadhouder Engelbrecht van Nassau (SAB: SRdec90, 136r). 

 Sociaal kapitaal In 1475 procedeerde hij samen met Jan de le Mere, Jan de Conijnc, Jan van der  
 Stichelen tegen de Portugese koopman Lopo Esteves (Paviot, 'Les Portugais',  
 113). Jacob Metteneye fs Christoffel en Cornelis Breydel stonden borg over Jan van  
 Nieuwenhove fs Clais in juli 1475 (SAB: MC75, 4r). Jacob Metteneye fs Christoffel  
 en Hellin van Steeland waren borg over ridder Jan van Nieuwenhove in oktober  
 1483, tot 100 lb gr als de schout in gebreke bleef (ADN: B 2131, nr. 69179). 

 Cultureel veld Hij was lid van de Brugse Witte Beer (Van den Abeele, 'De Witte Beer', 144). 

 Bezit In 1470 had hij 60,24 hectare grondbezit in Moerkerke (Soens, databank uit  
 grootseminarie). In de lening van juni 1478 droeg hij 5 lb gr bij aan de Brugse  
 stadskas (SAB: SR80, 49r). Hij leende 6 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als  
 bewoner van het Caermerszestendeel (SAB: SR80, 204r). Hij kocht een rentebrief  
 van 6 lb gr op de drie steden van het graafschap Vlaanderen in april 1485 (SAB:  
 OR, 4, 114r). Hij leende 4 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 190v). In juni 
  1487 leende hij 100 lb gr aan Maximiliaan op enkele kroonjuwelen (ADN: B  
 3496, 123693). Hij leende 4800 gr in mei en 6240 gr in juli 1488 aan de stad  
 Brugge (Blockmans, 'De belastingbetalers', 257). In september 1490 besliste de  
 stad Brugge 50 lb gr van hem te lenen, die de maand erna terugbetaald werden  
 (SAB: CSK89, 46r/46v). 
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 Naam Metteneye, Jan 

 Naamgenoten Hij had tal van naamgenoten (is de schepen van het Brugse Vrije dezelfde als die  
 van Brugge?). 
 Jan Metteneye fs Joris een erfelijke rente op een goed 'in den langhen rollewech' uit  
 te betalen in 1478 (SAB: SR78, 2r). 

 Data ?-10/1504 (SAB: WROLV, 6, 122r). Een Jan Metteneye 'makelare' en woonachtig  
 in de Langestraat, stierf in juli 1492 (SAB: HG, I, 100r). 

 Antecedenten fs Jacob (fs Joris) x' Margriete Bieze, fa Jacob; x² Louise Canneel, fa Clais (Gailliard,  
 'Bruges', IV, 166). 

 Huwelijk x Margriete Heys, fa Jan (Gailliard, 'Bruges', IV, 166). 

 Nageslacht Jan x Kateline Loppin, fa Karel x Kateline Lason (SAB: PR92, 46v en Gailliard,  
 'Bruges', IV, 166). 

 Politieke carrière -Brugge: schepen 87, dec90; raadslid 76, 91 (SAB: RW). 
 -Vrije: 74-75 (lijsten Vrije). 

 Taken-diensten Brugge: in 1468 onderhandelde hij samen met Anselmus Adornes met de Schotse  
 natie voor een terugkeer van de kooplui (SAB: Adornes, 23). 

 Beroep Lederbewerker (Despars, 'Cronycke', IV, 288). 

 Sociaal kapitaal Jan Metteneye 'wullecoopere', Jan Metteneye 'vrylaet', Guillebert Dhomme, Jacob  
 Gheerolfs en Cornelis Metteneye waren borg over de gevluchte wisselaar Colard de 
  May die de stad een boete moest van 289 lb 12 s in 1481-2 (SAB: SR81, 40r;  
 SR82, 40r). Jan Metteneye fs Pieter was schadebeletter van Willem Houtmaerct in  
 1483-86 (SAB: SR83, 57r etc.). Laatstgenoemde was tevens voogd van de kinderen 
  van Jan Metteneye bastaard (SAB: KV, 828bis, 161). In november 1485 was samen  
 met Pauwels Lanezuene voogd over Jacob Gheerolfs kinderen (SAB: PR85, 50r). In 
  april 1486 was hij samen met Cornelis van den Bussche voogd over de kinderen  
 van Lodewijk Metteneye (SAB: PR85, 100v). In maart 1487 was een Jan Metteneye 
  samen met Jacob Caneel voogd over de kinderen van Jacob Metteneye x Lowijse  
 Caneels (SAB: KV, 828bis, 224). In juni 1487 was hij samen met Joos van  
 Varsenare voogd van de kinderen van Lodewijk Metteneye en Kateline Bladelin  
 (SAB: KV, 828bis, 252). Pieter Metteneye stond borg voor zijn vrijlating uit het  
 Brugse schepenhuis op 20/3/1488 (SAB: CSK87, 92r). In 1490/1 was hij samen  
 met Joris Bave voogd over de kinderen van Paul Bieze (ARA: Rk. 17408, 1r).  
 Colard D'Ault en Jacob Bieze waren voogden van zijn kinderen na zijn dood (SAB: 
  WROLV, 6, 122r). 

 Leenbezit In 1474 of 1485 erfde hij na de dood van zijn vader een rente van 5 lb par op de tol  
 van Brugge (die hij in 1482/3 verkocht aan Adriaan Breydel - ARA: Rk. 13796,  
 2v), 10 lb par op de Grote Brief van Vlaanderen en het leen 'Nieuwenhof' in  
 Oostkamp (ARA: Rk. 13789, 1v-2r). In 1481/2 verkocht hij twee lenen in  
 Oostkamp voor 42 lb gr aan Jacob Coopman en een leen te Brugge voor 16 lb gr aan 
  Arnoud Adornes (ARA: Rk. 13710, 29v). Een Jan Metteneye verkocht lene te  
 Oostkamp in 1485 aan Jacques Merchant  (ARA: Rk. 17400, 2r). In 1493/4 erfde hij 
  een huis in de Vlamingstraat van Jean d'Ault (ARA: Rk. 17411, 1r). 

 Bezit Jan Metteneye fs Joris diende een erfelijke rente aan de stad uit te betalen in de  
 lange Rolleweg in 1480 (SAB: SR80, 2v). In de lening van juni 1478 droeg hij 10  
 lb gr bij aan de Brugse stadskas (SAB: SR80, 48r). Hij leende 8 lb gr aan de stad in  
 mei 1480 als bewoner van het Sint-Janszestendeel (SAB: SR80, 189r). In 1482  
 verkocht hij een rente van 5 lb par aan Joris Ghiselin voor 8 lb gr (ARA: Rk.  
 13710, 56v). Hij kocht een rentebrief van 3 lb gr op de drie steden van het  
 graafschap Vlaanderen in april 1485 (SAB: OR, 4, 109v). In maart 1486 ontving hij  
 een lijfrente van 4 lb gr op de stad Brugge van Agnes van der Eeke (SAB: PR85,  
 99v). Een Jan Metteneye leende 4 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 186r). 
  Hij leende 1920 gr in mei en 1920 gr in juli 1488 en 1080 in oktober en 4800 gr in 
  december 1490 aan de stad Brugge, als bewoner van het Sint-Jakobzestendeel  
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 (Blockmans, 'De belastingbetalers', 257). Zijn vrouw beheerde zijn goederen na  
 zijn dood, maar zij stierf in augustus 1506; ze liet haar kinderen een hofstede na te  
 Zevenkote, een aantal renten maar ook heel wat schulden (SAB: WROLV, 6, 122r- 
 123v). 

 Extra Wegens bloedverwantschap met Jan de Boot werd Joost de Damhoudere in de  
 schepenbank van 1487 weerhouden. Metteneye nam diens plaats in (SAB: RW). Jan 
  Metteneye die huizen in de Vlamingdam bezat werd veroordeeld in november 1489  
 (SAB: CSK89, 11v). 
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 Naam Metteneye, Pieter 

 Titel Schildknaap v1479 (ADN: B 17728, 'Metteneye'). 
 Heer van der Marck, Marsuillies, Poelvoorde en Moerkerke (Buylaert, 'Crisis', fiche  
 XXXI). 

 Antecedenten fs Pieter (raadsheer van de hertog) x Adriana van de Waterganghe (Gailliard,  
 'Bruges', IV, 168). 

 Huwelijk x Margaretha de Baenst (fs Lodewijk I x Clara Losschaert). Pieter Metteneye was  
 dus schoonbroer van Paul (x Jacquemine van de Karrest), Lodewijk II (x Margaretha 
  Boulengier) Clara, Anna (x Jacob Boudins) en Margaretha (x Pieter Metteneye)  
 (Buylaert, 'Crisis', fiche XXXI, naar Gailliard, 'Bruges', IV, 168). Een halfzus van  
 Margaretha de Baenst, Cornelia, was een bastaarddochter van Lodewijk en  
 Lysbette van Wetteren. Cornelia huwde Cornelis Fremault, fs Jan (Van Peteghem,  
 'De Raad', 376). 

 Nageslacht Antoon (kannunik in Sint-Donaas), Margriete x' Baudouin d'Oignies, heer van  
 Quesnoy en zoon van Filips en Margriete van Varsenare, x² Filips Pinnoc,  
 schoonzoon van Pieter Lanchals; Catherina x Jan Adornes; Adriana (religieuze te  
 Oudenaarde); Jan en Pieter (Gailliard, 'Bruges', IV, 170). 

 Politieke carrière -Brugge: raad 74* (SAB: RW). 
 -Vorst: Brugs schout van 3/2/68 tot 27/6/69 (of was dit zijn vader?) en van 1/2/88- 
 ca. 5/5/88 (zie 'rol in de opstand'). 

 Taken-diensten -Vorst: hij ondernam reeds een militaire veldtocht onder Karel de Stoute (Greve &  
 Lebailly, 'Comptes', 356). Hij was kapitein te Oudenaarde in 1481 (KB: Ms 20642, 
  104r) en in 1484 (Buylaert, 'Crisis', fiche XXXI, naar Despars, 'Cronycke', IV, 243). 

-Brugge: samen met Jacob van Gistel was hij kapitein van het Brugse leger dat het in mei 
1477 tegen de Fransen opnam (Despars, 'Cronycke', IV, 140 en SAB: SR76, 145v). 

Sociaal kapitaal Hij stond borg voor Jan de Baenst, Jan Metteneye en Antonis Voet bij hun  
 vrijlating op 20/3/1488 (SAB: CSK87, 92r). Jacob Waghe was diens 'scadebeletter' 
  in 1477-87 en in 1491 (SAB: SR76, 39r; SR91, 52r etc.). Baudouin Dongies en  
 Willem Barbesaen waren voogden van zijn kinderen na zijn dood (SAB: WRSN, 6, 6r). 

 Cultureel veld Hij was lid van de Brugse Witte Beer (Van den Abeele, 'De Witte Beer', 144). Een  
 illustratie van zijn grafzerk bleef bewaard (Gailliard, 'Inscriptions', I, 52). 

 Leenbezit In 1479 bezat hij ingedijkte grond tussen Sluis en Damme (ADN: B 17728,  
 'Metteneye'). Een Pieter Metteneye kocht in 1484 het leen 'Clocludersveld' in  
 Wingene voor 38 lb gr van de baljuw van Tielt (ARA: Rk., AL, 51, 20/4/1484). In  
 juni 1486 kreeg hij een leengoed in Sint-Andries toegewezen van een commissie  
 van leenmannen van het leenhof van de Burg van Brugge nadat de verkoop ervan  
 door Jan Doingnies aan Clement Blanckaert ongeldig was verklaard (SAB:  
 Adornes, 547 en Opsommer, 'Omme dat leengoed', 466). 

 Bezit In december 1482 ontving hij een rente van 1 lb gr op land te Oostkamp van  
 Willem Sanders (SAB: Adornes, 618). In augustus 1486 ontving hij een losrente  
 van 3 lb gr op de stad Brugge van de voogden van de kinderen uit het eerste  
 huwelijk van Cornelis de Boot, één van 6 lb gr op de Drie Leden van Vlaanderen,  
 twee van 1 lb gr op Brugge en een lijfrente van 4 lb gr op de stad Zierikzee (SAB:  
 PR85, 132r-v). In september 1486 schonk hij een losrente van 3 lb gr den penning  
 18 en nogmaals 6 lb gr aan Pieter van der Nieuwers en erfgenamen (SAB: KV,  
 828bis, 138). In januari 1487 leverde hij voor 7 lb 13 s gr hout aan de stad (SAB:  
 SR86, 156v). Een naamgenoot leende toen 4 lb gr (SR86, 202r). In maart 1487  
 verkocht hij Jan le Maire een lijfrente van 6 lb gr (SAB: KV, 828bis, 225). Ook in  
 het schepenjaar 1487 leverde hij voor 15 lb 1 s 4 d 1 ob gr hout aan de stad (SAB:  
 SR87, 121v/122r). Na zijn dood liet hij het huis 'Ten Torre' na bij het  
 'torrebruchskin', het huis 'Blanckebeerghe' op de Vlamincdam, het huis 'De halle  
 van Valenciennes' in de Kuiperstraat, het pachtgoed 'Tgoet ter Meere' in Sint- 
 Andries, daar nog grond en het goed 'Beyrghem', aanzienlijk grondbezit te  



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1522

 Lapscheure en te Sint-Kruis bij Aardenburg, Beernem, Heist, Cadzand en polders te 
 Verrebroek, 14 losrenten en 6 lijfrenten (SAB: WRSN, 6, 6r-9r). 
 
 Rol in de opstand  Op 26/3/1477 diende hij in opdracht van Maria verantwoording af te leggen aan  
 het Brugse gemeen voor zijn vroegere bestuurlijke taken in de stad (Despars,  
 'Cronycke', IV, 126-7). In maart en in mei 1477 werd hij gevangen gezet te Brugge  
 wegens corruptie (Gvs, 'Inventaire', VI, 100). Hij diende 200 lb gr aan de stad terug 
  te betalen in 1477, maar deze werden niet in de stadsrekening ingeschreven (SAB:  
 SR76, 35r). In mei 1479 schrijft Maximiliaan aan de Rekenkamer dat ze de  
 bijgevoegde, maar verdwenen, vraag van hem moeten inwilligen (ADN: B 17728,  
 'Metteneye'). Als kapitein van Oudenaarde kon hij niet verhinderen hoe begin  
 januari 1485 Maximiliaan de stad innam, hij werd gevangen genomen (Molinet,  
 'Chroniques', I, 440). In september 1487 verplaatste hij zich met een gewapende  
 lijfwacht van negen personen door de stad (SAB: SR87, 121r). Op 4/1/1488 kloeg  
 hij Denijs Metteneye voor de schepenbank aan, maar zijn eis werd 'defectijf ende  
 qualic' bevonden en dus onontvankelijk verklaard (SAB: CSK87, 72r), hetgeen  
 zijn positie in de latere opstand kan verklaren. Op 1/2/1488 werd hij door de  
 gedeputeerden van de Drie Leden voorgesteld als nieuwe schout (Despars,  
 'Cronycke', IV, 326 en ARA: Rk. 13781, 88r); hij kreeg daarbij een lijfwacht van de 
  stad (SAB: SRfeb88, 146r en CSK87, 91r). De Rekenkamer liet in 1490 weten dat  
 hij zeker tot 4/5/1488 schout van Brugge was (ADN: B 33, addendum).  
 Waarschijnlijk is hij dan uit de stad gevlucht, want op 5/5/1488 namen Franse  

soldaten intrek in zijn huis (Diegerick, 'Correspondance', 189). Hij vluchtte de stad 
nogmaals uit in augustus 1490 (Despars, 'Cronycke', IV, 461). 

 Confiscatie In 1488 werd bezit van hem geconfisqueerd  (SAB: SRfeb88, 138r). 
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 Naam Mey, Zegher de 

 Naamgenoten Lodewijk de Mey leende 50 lb gr aan de stad Brugge in mei 1482 (SAB: SR81,  

 Nageslacht Zoon Jan die presentmeester van de stad was in 1479-80 (SAG: 400, 27, 48r, 244r)  
 en het oude ongeld op het koren pachtte in 1480 (136r). 

 Politieke carrière Gent: stedekiezer 77, 79; deken der volders 77; ontvanger 79 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: hij pachtte assizen in 1476-7 (vreemd bier) en in 1494 en 1498 (zaamcoperie  
 op het koren) (Hancké, 'Conflict', II, 129). Hij was presentmeester van de stad in de  
 periode van februari 1477 tot september 1478 (SAG: 400, 25, 184r; 26, 31r). In  
 februari 1477 werd hij belast met de uitbetaling van de troepen uit de neringen,  
 waarvoor hij een eigen rekening bijhield (SAG: 400, 25, 105r en 426r). In 1479  
 was hij aangesteld om het inschrijvingsgeld voor de nieuwe poorters te ontvangen  
 (SAG: 400, 27, 43r). 

 Bezit Hij kocht verschillende goederen uit het geconfisqueerde bezit van Jan van Melle  
 (Blockmans, 'Peilingen', 256). In 1492-4 betaalde hij 40 gr belasting 'langs de  
 Keie' (Hancké, 'Conflict', II, 129). Een Zegher de Mey fs Jan woone in 1519 aan de  
 Korenlei (Derycke, 'De Gentse Sint-Michielswijk', 187). 

 Rol in de opstand Hij was even 'stedehoudere van den dekin van den neeringhen' in maart 1480  
 (SAG: 400, 27, 89r). Op 12/7/1481 wordt het hem verboden nog ooit een politieke  
 functie in de stad uit te oefenen omdat hij samen met Jacob van Wijmeersch en  
 Zegher de Mey ten onrechte kritiek op het beleid van Willem Rijm, Jan van  
 Coppenhole en Jan van den Buendere had geuit, zij zouden namelijk gepoogd  
 hebben om alle politieke postjes van de neringen naar eigen goeddunken in te  

vullen (SAG: 93, 3, 77v en gedeeltelijk foute informatie in het Dagboek van Gent, II, 256-
7). 
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 Naam Meyeraert, Vincent 

 Antecedenten fs Jacob (bestand Gent). 

 Politieke carrière Gent: gedele 68, juli85; keure 75, 93 (bestand Gent). 
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 Naam Meyere, Christoffels de 

 Nageslacht Hij had een zoon Jan (Hancké, 'Conflict', II, 130). 

 Politieke carrière Gent: gedele 62, 66, 90; deken der volders 88 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: hij pachtte assizen van de watermolen (Hancké, 'Conflict', II, 130). 

 Sociaal kapitaal Zijn zoon en Willem de Neckere betalen voor hem de restitutie van de pensioenen  
 in 1477 (Hancké, 'Conflict', II, 130). 

 Bezit Hij leverde 492 gr laken aan de stad in 1472 (Hancké, 'Conflict', II, 130). In de  
 verplichte lening van 1492 droeg hij 120 gr bij die later werden terugbetaald en  
 volgens het 'conestable bouc' betaalde hij in 1492-4 360 gr belasting buiten de  
 Dendermondse poort (Hancké, 'Conflict', II, 130). 

 Rol in de opstand Hij betaalde in 1477 6 kb gr pensioenen terug aan de stad (Hancké, 'Conflict', II, 130). 
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 Naam Meyere, Jacob de 

 Antecedenten fs Zegher (schipper) of fs Martin (volder) (Hancké, 'Conflict', II, 131). 

 Politieke carrière Gent: herekiezer 88 (bestand Gent). 

 Bezit In de verplichte lening van 1492 betaalde hij 160 gr die later werden terugbetaald  
 (Hancké, 'Conflict', II, 131). 

 Rol in de opstand In 1482 of 1483 werd hij veroordeeld wegens handel tegen de voorgeboden van de  
 stad (Hancké, 'Conflict', II, 131). 

 Verbanning 27/1/1486, voor vijftig jaar uit het graafschap omdat hij (samen met de moeder van  
 Adriaan Vilain en anderen) een aanslag zou beraamd hebben op de wethouders in  
 de stad (SAG: 212, 1, 84r). In 1486 betaalde Jacob de Meyere alias Boutkin 4 lb gr  
 aan de stad Gent voor een gratie van ban die hij ontvangen had (SAG: 400, 29, 143r). 
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 Naam Michiels, Jan 

 Politieke carrière Brugge: schepen april77; deken der timmerlieden 74, 80 (SAB: RW). 

 Beroep Timmerman (SAB: RW: hij was vinder van dat ambacht in 1472 en 1478). 

 Bezit Hij diende aan de stad een erfelijke rente op een goed aan de oostzijde van de  
 Zwarte Ledertouwersstraaat en op verscheidene aan de westzijde van de  
 Vrijdagmarkt uit te betalen in 1478 (SAB: SR78, 4v/8v). In juni 1479 kocht hij een 
  erfrente van 4 lb gr op de inkomsten van de stad Brugge (ADN: B 4122, 75v). Hij  

leende 4 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het Sint-Jacobszestendeel 
(SAB: SR80, 197v). 
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 Naam Mielins, Cornelis 

 Huwelijk x Jehanne X (SAB: PR92, 27r). 

 Politieke carrière Brugge: schepen jan90, 95; raadslid 93; deken der huidevetters 84, 88-dec90  
 (SAB: RW). 

 Beroep Huidevetter (SAB: RW: hij was vinder van dat ambacht in 1476 en 1479). 

 Sociaal kapitaal Samen met Matheeus van der Haghe was hij voogd over het bastaardkind van Jan  
 l'Hermite, wiens weduwe in februari 1486 Marc Brulinc getrouwd was, maar ook zij 
  overleed toen (SAB: PR85, 91r). 

 Bezit In november 1492 erfde hij bezit te Kassel van Pieter Mielins x Stasie van der  
 Westpoorte (SAB: PR92, 27r). 

 Rol in de opstand In augustus 1490 kreeg hij gratie van Albrecht van Saksen (nadat hij eerder door  
 Brugge verbannen was?) omdat hij 'altijts bedectelic die roomsch coninck  
 Maximiliaen mede gheweest hadde' (Despars, 'Cronycke', IV, 474). 
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 Naam Minne, Antoon 

 Politieke carrière Brugge: schepen 74, raadslid 71, juni85 (SAB: RW). 

 Sociaal kapitaal Hij werd houder van de goederen die achterbleven na de dood van Agneete van  
 Zegghebrouc, begijn in de Wijngaard (SAB: PR85, 101v). 

 Bezit Hij leende 20 lb gr aan de stad Brugge in 1477 (SAB: SR76, 32r). Hij leende 8 lb gr 
  aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het Caermerszestendeel (SAB:  
 SR80, 204r). In september 1485 bevestigde de Raad van Vlaanderen zijn bezit van  
 het huis 'De Galeye' te Brugge, hetgeen Thomas Bonin nochtans aangevochten had  
 (RAG: RV, 7512, 222r). In 1486 bezat hij een huis in de Baillestraat (SAB: SR86,  
 140v). Hij leende 4 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 194v). Hij leende  
 3360 gr in mei en 2880 gr in juli 1488, zijn weduwe 1080 in oktober 1490 aan de  
 stad Brugge, als bewoner van het Sint-Jakobszestendeel; als bewoner van het Sint- 
 Niklaaszestendeel leende ze in december 1490 2000 gr (Blockmans, 'De  
 belastingbetalers', 258). 

 Extra In 1479 diende hij 5 lb 11 s 1 d gr te betalen aan de stad Brugge voor een  
 veroordeling door de Brugse schepenbank (SAB: SR79, 39r). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Minne, Jan 

 Politieke carrière Ieper: raad 74, 1/3/77, 22/5/77; schepen 72, 78; hoofdman van de vulderie 79 (KB:  
 M 103, II). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Minne, Luc 

 Antecedenten fs Luc (Hancké, 'Conflict', II, 131). 

 Politieke carrière Gent: gedele 89, 07; keure 92, 95, 98, 01; stedekiezer 55, 97 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: in de verplichte lening van 1492 was hij ontvanger van opperkoninkstavels  
 Andries de Voocht en Gillis van der Beke (Hancké, 'Conflict', II, 131). In mei 1493  
 reisde hij naar Mechelen om er met Albrecht van Saksen te onderhandelen over 'der  
 welvaert van den lande' (SAG: 400, 31, 123v). 

 Beroep Vleeshouwer (Hancké, 'Conflict', II, 131). 

 Cultureel veld In 1495 was hij Heilige-Geestmeester van Sint-Michiels (Hancké, 'Conflict', II,  

 Bezit In 1492-4 betaalde hij 40 gr belasting in de Drabstraat (Hancké, 'Conflict', II, 131).  
 Hij bezat een huis aan de Poel (Derycke, 'De Gentse Sint-Michielswijk', 218). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Minne, Pieter 

 Politieke carrière Brugge: schepen 77, 79; deken der timmerlieden 70, 75, 78 (SAB: RW). 

 Beroep Timmerman (SAB: RW: hij was vinder van dat ambacht in 1473). 

 Bezit Hij diende aan de stad een erfelijke rente op een goed aan de westzijde van de  
 Vrijdagmarkt uit te betalen in 1478 (SAB: SR78, 8v). Hij leende 360 gr in oktober  
 aan de stad Brugge, als bewoner van het Sint-Janszestendeel (Blockmans, 'De  
 belastingbetalers', 258). 

 Extra In het schepenjaar 1483 werd hij door het stadsbestuur veroordeeld tot een boete  
 van 25 lb gr (SAB: SR83, 38r). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Moerbeke, Denijs van 

 Titel Schildknaap 
 Ridder v1500 (de Reiffenberg, 'Histoire', 237). 

 Antecedenten Schildknaap Filips van Moerbeke was zijn broer en stond borg voor Denijs als hij  
 baljuw van Belle werd (ADN: B 33, 149r). Filips verving hem als baljuw van  
 Veurne in de periode dat Denijs baljuw in Gent was (Gachard, 'Inventaire', II, 380).  
 Hij was de broer van Karel van Moerbeke (ADN: B 18824, 23756) die in maart  
 1491 aasde op het baljuwschap van Belle (B 1287, 17795). 

 Politieke carrière -Vorst: baljuw van Belle 9/5/88-?; van Veurne 24/1/89-2/3/91 en 3/5/93-15/4/00;  
 hoogbaljuw van Gent 3/3/91-12/6/91: baljuw van Ardre en Guysnes 22/1/93-?  
 (ADN: B 33, 186r); kamerheer van Filips de Schone v28/6/95 (Cauchies, 'De la  
 "régenterie"). 
 -Vrije: commune 95* (lijsten Vrije). 

 Taken-diensten Vorst: in 1493 was hij militair aanvoerder in het leger van Maximiliaan (ADN: B  
 2146, 35r). 

 Sociaal kapitaal In 1500 werkte hij in dienst van Louis Quarré en werd hij samen met hem geridderd 
  door het Gulden Vlies (de Reiffenberg, 'Histoire', 237). 

 Bezit Hij ontving 450 lb gr uit de Brugse stadskas na de vrede van Brugge (SAB:  
 SRdec90, 35r). Hij leende 58 lb 6 s 8 d gr aan de stad Brugge in 1492 (SAB: SR92, 34v). 

 Rol in de opstand Hij en zijn broer werden na de slag van Béthune in 1487 door de Franse koning  
 gevangen genomen, maar wanneer hij weer vrij kwam is niet duidelijk (Molinet,  
 'Chroniques', I, 576). Op 9/5/1488 benoemde graaf Filips vanuit Mechelen Denijs  
 op als baljuw van Belle (ADN: B 33, 149r). In het voorjaar van 1489 startte hij met  
 de veroveringstocht van het westkwartier, met relatief succes (Molinet,  
 'Chroniques', II, 86-111). Op 4/3/1489 beloofde Maximiliaan hem dat hij het  
 baljuwschap van Belle mocht behouden, ten voordele van zijn broere Karel (ADN:  
 B 71, 1488). Op 4/4/1489 droeg Maximiliaan hem op om samen met Charles de  
 Saveuses en Georges de Beustam het Westland na Maximiliaans verovering te  
 zuiveren van opstandige elementen, schepenbanken te benoemen en goederen van  
 rebellen aan te slaan (ADN: B 1287, 17792). Op 27/5/1489 liet de Rekenkamer van 
  Rijsel aan de stad Belle weten dat Maximiliaan liever Karel van Moerkerke als  
 baljuw van Belle zag i.p.v. zijn broer Denijs (ADN: B 18824, 23756 en B 17753,  
 'Morbecque'). Uiteindelijk werd Antonis van den Houte, heer van Vleteren, als  
 baljuw van Belle aangeduid (ADN: B 18824, 23758). In oktober 1489 trad echter  
 Karel van Moerbeke op als baljuw (ADN: B 18824, 23759). Toch legde de heer van 
  Vleteren op 19/8/1490 de baljuwseed af (ADN: B 18824, 23764). Het gekibbel  
 hierover heeft lang geduurd; Engelbert van Nassau beval de twee in mei 1491 tot  
 een vergelijk te komen, maar zonder veel resultaat (ADN: B 18824, 23765-9). Het  
 proces voor de Raad van Vlaanderen sleepte nog jaren aan en pas in april 1492  
 werd Moerbeke als baljuw van Belle benoemd (ADN: B 17757, 'Morbecque' en B  
 33, 176r). Denijs was overigens reeds kapitein van Oostende nadat deze haven zich 
  overgaf aan Maximiliaan in juni 1489; hij kon daarbij op Engelse steun rekenen  
 (Molinet, 'Chroniques', II, 137). Engelbert van Nassau droeg Denijs op 31/1/1491  
 voor als nieuwe baljuw van Gent en de stad aanvaardde dit (SAG: 93, 7, 87r). Maar  
 hij werd te Gent bedreigd door Filips van Kleef in juni 1491 en hij gaf zijn functie  
 door aan Joost Braem (De Doppere, 'Chronique', 3-4). Jan van Coppenhole en co.  
 stelden Jan van Poeke als nieuwe baljuw aan (Fris, 'Les baillis', 411). Denijs  
 vluchtte daarop naar Brugge (SAG: 400, 30, 401v) en terug naar het Westland,  
 waar hij, in opdracht van Maximiliaan, als stedehouder van de admiraal (Filips van  
 Kleef) fungeerde (Sicking, 'Zeemacht', 80). In 1492 verbleef hij opnieuw in het  
 Westland waar hij in het najaar de Engelse koning steunde in het beleg om  
 Boulogne (ADN: B 362, 17790, 9). In januari 1493 verleende Maximiliaan hem het  
 souverein-baljuwschap van 'Dardre et de la conté de Guysnes', de heerlijkheid van  
 Antoon van Bourgondië (ADN: B 33, 186r). Op 3/5/1493 benoemde Maximiliaan  
 hem tot baljuw van Veurne (ADN: B 33, 198r). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Moere, Boudewijn de 

 Politieke carrière Gent: keure 82, 86, 94 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: in december 1486 reisde hij naar Antwerpen om met Maximiliaan te  
 onderhandelen (SAG: 400, 29, 205v). 

 Beroep Wever (Hancké, 'Conflict', II, 132). 

 Bezit Hij leverde aanzienlijke hoeveelheden laken aan de stad in 66, 68, 71-2, 75-6, 82,  
 88, 93-4 (Hancké, 'Conflict', II, 132). In de verplichte lening van 1492 droeg hij  
 860 gr bij die later werden terugbetaald (Hancké, 'Conflict', II, 132). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Moere, Jacob van der 

 Politieke carrière vorst: baljuw van het Land van Waas 2/4/77-15/4/82 en 27/8/85-1/3/87 (ARA:  
 Rk., 14461). 

 Bezit In 1479 kwam hij met de rekenkamer overeen dat hij het baljuwschap van Waas  
 voortaan voor 300 lb par per jaar zou pachten (ADN: B 33, 42r). In 1485 betaalde  
 hij een borg van 40 lb gr op zijn officie van baljuw van Waas (ADN: B 33, 127r). 

 Rol in de opstand Op 27/8/1485 benoemde Maximiliaan hem tot baljuw van Waas (ADN: B 33, 127r). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Moere, Jan van der 

 Politieke carrière Gent: gedele 78; keure 80, 86; herekiezer 87, 90, 93 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Vorst: hij was ontvanger van de meierei van Sleidinge in 1492-8 (databank  
 domeinbeheer - waarschijnlijk betreft het hier een andere persoon). 

 Cultureel veld In 1499-1502 was hij Heilige-Geestmeester in Ekkergem (Hancké, 'Conflict', II, 134). 

 Bezit Hij woonde 'in den cop' te Gent (bestand Gent). In juli 1478 verkocht hij aan  
 Evraert le Prevost een paard ter waarde van 20 rijnse gulden van 40 gr, waarover  
 later een proces voor de Raad van Vlaanderen liep (RAG: RV, 955, 2r). In de  
 verplichte lening van 1492 droeg hij 1109,5 gr bij die later werden terugbetaald.  
 Volgens het 'conestable bouc' betaalde hij buiten de Dendermondse poort 1440 gr  
 belasting in 1492-4 (Hancké, 'Conflict', II, 134). 

 Verbanning 11/1481: in november 1481 ontving hij van Maximiliaan een gratie van ban nadat  
 Gent hem kort ervoor voor vijftig jaar uit Vlaanderen verbannen had omdat hij  
 bannelingen aan remissiebrieven zou geholpen hebben (ADN: B 1703, 36v-37r).  
 25/6/1491, voor vijftig jaar uit Vlaanderen samen met talrijke kompanen, 'omme dat  
 zij niet achtende de voorgheboden […] daerbij expresselic gheseit was dat alle  
 deghene absenteerde hemlieden in justicien voughen zouden', daarna waren ze  
 gedagvaard en doken ze nog niet op (SAG: 212, 1, 102v). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Moere, Joris van der 

 Politieke carrière Gent: gedele 67, 77, 80*; keure 82*; herekiezer 89; ontvanger 60, 79 (ook  
 boekhouder) (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: hij maakte deel uit van de Gentse delegatie die de doop van Filips te Schone  
 in 1478 te Brugge meemaakte (94r). 

 Leenbezit In 1460 werd hij uit het bezit van enkele lenen te Lovendegem ontzegd (Opsommer, 
  'Omme dat leengoed', 469). 

 Rol in de opstand In 1477 betaalde hij 5 lb gr aan pensioenen terug aan de stad  (Hancké, 'Conflict', II, 
  134). Hij was onderhandelaar bij het verdrag van Atrecht (Cauchies, 'Maximilien',  
 160). Hij was, als vertegenwoordiger van de Drie Leden, lid van de  
 regentschapsraad in augustus 1484 (RAG: OV, 833). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Moere, Klaas van der 

 Titel Schildknaap (Despodt, 'Dat du best', III, 2.7/022: bij zijn dood). 

 Data ?-03/03/1514 (Despodt, 'Dat du best', III, 2.7/022: hij werd begraven in de Gentse  
 Fransiscanerkerk; of betreft het hier een andere persoon?). 

 Antecedenten fs Joris (Despodt, 'Dat du best', III, 2.7/022). 

 Politieke carrière Gent: gedele 92; keure 97*, 00* (bestand Gent). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Moeschron, Alexander 

 Naamgenoten Jan Moeschroen, Pieter Lotin en Alexander Hotin leenden in februari 1478 127 lb  
 10 s van 40 gr aan Maximiliaan op de kroonjuwelen (ADN: B 3495, 123686). In  

juni 1487 leende hij 100 lb gr aan Maximiliaan op enkele kroonjuwelen (ADN: B 3496, 
123692). 

 Data ?-25/01/1494 (hij werd begraven in de OLV-kerk; De Doppere, 'Chronique', 46 en  
 Vermeersch, 'Grafmonumenten', II, 313). 

 Antecedenten Hij had een broer Jan (SAB: WROLV, 6, 95v) met zoon Jan (SAB: KV, 828bis,  
 103), die beide in de compagnie Moeschroen opereerden. Deze zoon Jan was in  
 1484 overleden en zijn weduwe hertrouwde met Michel du Pontchastel, die voogd  
 werd van de kinderen en tevens 500 lb gr ontving (de helft voor de kinderen) van  
 een 'ghemeender coopmanscepe die de voorseide wijlen Jan Mosscheron … ten  
 tijden als hij leefde metten zelven zijnen broeders uutstaende ende ghehat mochte  
 hebben' (SAB: KV, 828bis, 103). 

 Huwelijk x' Johanna Lotins (Vermeersch, 'Grafmonumenten', II, 313); x² Jooszine van den  
 Brande (SAB: SR92, 137r). 

 Nageslacht Alexander x Jooszijne van den Brande, ze overleed in januari 1507 (SAB: WROLV,  
 6, 96r), hij was eerder getrouwd met Pedro Perandrea, een Aragonees koopman  
 (Mus, ‘De compagnie’, 97 en Vermeersch, 'Grafmonumenten', II, 313); Pieter (SAB:  
 PR92, 121r) en Maria x Jean de Tongres (Mus, ‘De compagnie’, 98). 

 Politieke carrière Brugge: gecommitteerde feb88, 89, 91-92 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: hij inde de issue en de taks op de bastaardgoederen in de periode van  
 september 1489 tot februari 1490 (SAB: SR89, 24v). Hij inde de assizen op de mede 
  en op het vreemde bier in het schepenjaar 1491 (SAB: SR91, 25v). In augustus  
 1492 maakte hij deel uit van de Brugse delegatie die met de hertog van Saksen  
 onderhandelde over de betalingen van de vrede (SAB: SR91, 148v). Hij pachtte de  
 assizen op het vreemde bier in het schepenjaar 1492 (SAB: SR92, 22v). 

 Sociaal kapitaal Jan Moeschron en Joos de Brune waren voogden van zijn kinderen na zijn dood  
 (SAB: WROLV, 6, 95r). Phelippe Barrate was lid van de compagnie Moeschroen te  
 Lille in januari 1486 (SAB: PR85, 73r). In maart 1486 werd een gezelschap van  
 'coopmanscepe' tussen Boudin Hendrickx, Alexander Moeschroen, Colaert  
 Mesdach en Robert le Gaigneur ter goeder trouw beëindigd; Boudin was  
 boekhouder en administrateur van het gezelschap (SAB: PR85, 93r). 

 Bezit Hij was samen met zijn broer Jan het hoofd van de rijke compagnie 'Moeschron' die  
 voornamelijk handel dreef met Italië (Mus, 'De compagnie', 96-8) en voerde samen  
 met Jan Pagant in april 1490 bijvoorbeeld een proces als 'ghezelscepe in faite van  
 coopmanscepe ghenaemt tghezelscip van den Mosscherons dat zij houden te Rome  
 ende te Florence’ (SAB: CSK89, 20v). Sinds 1446 ontving hij een jaarlijkse rente  
 van 48 lb par op de stad Nieuwpoort (ADN: B 5392, 24r). In de lening van juni  
 1478 droeg hij 10 lb gr bij aan de Brugse stadskas (SAB: SR80, 48v). Hij leende 8  
 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het OLV-zestendeel; ze  
 werden nog hetzelfde jaar terugbetaald (SAB: SR80, 193v). Hij leende 50 lb gr aan  
 de stad Brugge in mei 1482 (SAB: SR81, 190r). Hij kocht samen met zijn Jan  
 Moeschron een rentebrief van 12 lb gr op de drie steden van het graafschap  
 Vlaanderen in april 1485 (SAB: OR, 4, 113r). Hij leende 6 lb gr aan de stad in juni  
 1487 (SAB: SR86, 202v). Hij leende 1440 gr in december 1490 aan de stad Brugge, 
  als bewoner van het Sint-Niklaaszestendeel (Blockmans, 'De belastingbetalers',  
 256). In augustus 1493 maakte zijn vrouw een erfrente op het leengoed 'Ten Ackere' 

 in Kortrijk over aan haar zoon Pierkin (SAB: PR92, 121r). Na zijn dood liet hij zijn 
kinderen het pachtgoed 'tGhoet ten quaden houcke' na te Zuunkerke, zeven renten en 331 lb 
16 s 1 d gr aan goederen (SAB: WROLV, 6, 95r-v). Zijn tweede vrouw woonde tot haar 
dood in een huis in de Oudburg, ze bezat ook het huis 'Den Hazac' in de meerseniersstraat, 
één in de sint-Mariestraat, een pachtgoed 'Crommelins' in Mark en 'Gorchem' in Sint-
Martens, beide bij Kortrijk (SAB: WROLV, 6, 96r). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Rol in de opstand In 1487 verbleef hij te Rome (Mus, ‘De compagnie’, 98); 'Alexander Mosschron,  
 qui fuerat Romae mensarius seu trapezita' dreef veel handel in Madeira, aldus  
 Rombout de Doppere (De Doppere, 'Chronique', 46). Ondanks het feit dat hij niet  

in Brugge geboren was, mocht hij toch als tresorier plaats nemen in 1491 (SAB: CA, 13, 
281r). 

 Extra In 1479 diende hij 13 s 4 d gr te betalen aan de stad Brugge voor een veroordeling  
 door de Brugse schepenbank (SAB: SR79, 40r). Hij werd in februari 1488  
 vervangen door Pieter van Ryemslede (SAB: RW). In april 1490 procedeerde hij  
 met zijn compagnie tegen Willem Cainget over een Engels schip van 1384 lb  
 sterling waarde - arbiters moeten zich over de zaak uitspreken (SAB: CSK89, 20v-21v). 
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 Naam Mont, Roland 

 Antecedenten fs Diederik (lid van Ieperse familie en werkzaam in de Raad van Vlaanderen) x  
 Catherine Bollaert (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1144). 

 Politieke carrière Vorst: procureur-generaal in de Raad van Vlaanderen 1474-1482 en er ontvanger  
 van exploten 65-68 (Dumolyn). 

 Leenbezit Hij had leenbezit te Roeselare met 24 lb gr jaaropbrengst van de Zale van Ieper  
 (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1147). 

 Bronnen Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1147. 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Montengy, Nikolaas van 

 Naamgenoten Was hij verwant aan de adellijke familie Montegny (zie Caron, 'Les voeux', 315-6)? 

 Data ?-eind 1488 (Despars, 'Cronycke', IV, 427). 

 Politieke carrière -Vorst: baljuw van Oostende 22/8/85-88 (ADN: B B 33, 123v en B 4123, 80r). 
 -Brugge: raadslid 80, juni85; hoofdman sint-jans 87; deken der mutsenmakers  
 juni85 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: in opdracht van de stad begeleidde hij Margaretha van York naar Calais in  
 juni 1480 (SAB: SR79, 78v). Vanaf juli 1485 voerde hij meerdere diplomatieke  
 taakjes uit voor de stad, zo reisde hij bijvoorbeeld in augustus 1485 naar de  
 kanselier om te vergaderen over de economische situatie van Brugge (SAB: SR85, 124r). 

 Beroep Mutsenmaker (SAB: RW). 

 Sociaal kapitaal Jan van der Heyst en Cornelis Helle behoorden tot zijn vrienden en magen bij zijn  
 vrijlating uit Sluis in september 1489 (SAB: CSK89, 8r) - dit is wel in strijd met de 
  door Despars opgegeven overlijdensdatum. 

 Cultureel veld Hij was forestier van de Witte Beer in 1480 en 1482 (Van den Abeele, 'De Witte  
 Beer', 139). Ook in het steekspel te Rijsel in 1483 stak hij voor Brugge 'den danc'  
 (SAB: SR82, 159r). 

 Bezit Hij betaalde een borg van 30 lb gr op zijn baljuwschap van Oostende in augustus  
 1485 (ADN: B 33, 123v). Hij leverde voor 13 lb 4 s gr Oosterse producten aan de  
 stad in november 1485 (SAB: SR85, 163r). 

 Rol in de opstand In 1484 lag de stad in proces met hem, maar we weten niet waarover (SAB: SR83,  
 181v). Tijdens de regering van de eerste regentschapsraad werd hij door de stad  
 Brugge veroordeeld tot een boete van 25 lb gr, die de stad in juni 1485 diende  
 terug te betalen (SAB: SR84, 168v). In 1485 procedeerde hij, gesteund door de  
 Oostendse schepenen, met bastaard Jan de Baenst over het baljuwsambt van  
 Oostende (De Smidt & Strubbe, 'Chronologische lijsten', 425 en Buylaert, 'Crisis',  
 I, 75). Op 22/8/1485 legde hij de eed van baljuw van Oostende af te Rijsel (ADN:  
 B 33, 123v). Hij werd door Brugge vogelvrij verklaard in februari 1488 (Despars,  
 'Cronycke', IV, 333). Hij vluchtte naar Oostende waar hij overleed (Despars,  
 'Cronycke', IV, 427). 

 Extra In 1479 diende hij 13 s 4 d gr te betalen aan de stad Brugge voor een veroordeling  
 door de Brugse schepenbank (SAB: SR79, 39v). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Moor, Donaas de 

 Data ?-13/09/1483 (hij werd begraven in de Sint-Jacobskerk; Despars, 'Cronycke', IV,  
 235 en Vermeersch, 'Grafmonumenten', II, 302). 

 Huwelijk x Adriana de Vos, fa Jacob, die later hertrouwde met Jacob de Blasere, fs Jan (Van  
 Peteghem, 'De Raad', 259 en Gailliard, 'Bruges', II, 372). 

 Politieke carrière Brugge: schepen 52, 58, 77, 81; raadslid 66; thesaurier 68, 71; hoofdman sint- 
 niklaas 55, 64, 69, 75 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Vorst: hij was door de vorst aangesteld om samen met Anthonis Spillaert en Jan  
 Nutin het recht op de aluin te Brugge te ontvangen in 1478 (SAB: MC78, 8r en 10v). 

 Sociaal kapitaal Hij was samen met Guilbert de Ruple, Antoon Spillaert, Adriaan Boeye en Joris  
 Bladelin testamenteur van Pieter Bladelin in 1472 (Verschelde, 'Testament', 30). In  
 1476 was hij samen met Jan de Boot vrienden en magen van Boudin Petyt (SAB:  
 Adornes, 361). Samen met Goossijn van der Meulne was hij in 1481 voogd over de  
 kinderen van Filips Doignies (ARA: Rk. 21850, 3r en SAB: SV, 128v). Zijn  
 weduwe maakte meester Rombout de Doppere, Antonis Spyllaert, Joos Arends,  
 Jacob de Vos, Colaert Belle, Colaert Dubois, Rijckaert Pauwaert, Adriaan Clincke,  
 Olivier Bateman, Winnok Knibbe, Willem de Evenne, Jacob van Moerbeke,  
 Bertelemeeus Malin, Joos Rubs, Loy Dierickx, Jacob de But, Roeland van Regeable,  
 Willem en Jan Schoutharinck, Daneel Dhoofsch, Joris Mettenvoorderstraete,  
 Macharis Rousseel, Adriaan Sijs, Bastiaen Wilbrecht, Eustaes de Page, Hendrik  
 Lippins, Jacob Stovaert, Jan Reyphin, Jan de Corte, Victor Sprouckel, Pieter van der 
  Muelne, Pieter van den Bussche, Bertelmeeus en Adriaan Bruusch en Pieter Mule  
 machtig over haar (SAB: PR85, los briefje bij 107r). Winnok Knibbe, Jacob Sey e.a. 
  waren de erfgenamen van Margriete van den Vagheviere en kregen in oktober 1487  
 van de Brugse schepenbank gelijk in hun eis aan testamenteurs (Antonis Spillaert,  
 Adriaan Kaervoet en (de weduwe van) Donaas de Moor) om het testament uit te  
 voeren (SAB: CSK87, 30v-31v). 
 
 Cultureel veld In 1472 stelde Pieter Bladelin hem samen met Joost van Halewijn, Guilbert de  
 Ruple en Christoffel Buridaen aan tot gouverneur en administrateur van het Sint- 
 Janshospitaal in Middelburg (ADN: B 17743, 'Middelbourg'). Hij betaalde een  
 nieuw gestoelte in de koor van de Brugse Sint-Jacobskerk (Despars, 'Cronycke', IV, 
  223). En hij liet er na zijn dood een missenreeks starten (zie oa SAB: PO, I,  
 supplement, 65 en het fonds peltiers, memorieboek), waarvan de muziek deels  
 bewaard is gebleven en gecomposeerd werd door de bekende musicus Jacob  
 Obrecht (Strohm, 'Music', 40 en 44). 

 Leenbezit Op een onbekend tijdstip verkreeg hij een leen van 11 gemeten in  
 Aardenburgambacht dat zijn schoonbroer Jacob zou erven bij de dood van zijn  
 vrouw (RAB: BB, 64, 90r). Hij bezat in 1468 eveneens een jaarlijkse rente van 230  
 hoet 'ruwer evene' op grond te Moerkerke die hij kort erna aan Pieter Bladelin heeft  
 verkocht (RAB: BB, 64, 102r). In 1475 kocht hij een leen, afhankelijk van de Burg  
 van Brugge, in de parochie Sint-Kruis voor 44 lb gr van Jan Reyphin (ARA: Rk.  
 13709, 46r). In februari 1478 kocht hij vier lenen, afhankelijk van de Burg van  
 Brugge, te Moerkerke en het recht op de visserij aldaar van Joost van Varssenare,  
 voor 232 lb 10 s gr (ARA: Rk. 13709, 82r en Rk. AL, 44, E, 16/2/1478) én het  
 'Goed van Vaken' van 95 meten groot, ergens rond Brugge, en een leen te  
 Aardenburg uit de erfenis van Pieter Bladelin (ARA: Rk. 13792, 2r-v). In 1481  
 kocht hij van Jacquemine Rijnvisch een leen buiten de Ezelpoort van Brugge voor  
 80 lb gr (ARA: Rk. 13710, 18r). Na zijn dood droeg zijn weduwe verschillende  
 rentes op een leen in Meetkerke over aan Colart Belle (SAB: Fondatiën, 1486). 
 
Bezit Hij bezat een 'casteelkin buyten Middelburch in Vlaenderen' (Despars, 'Cronycke', IV, 

235). Hij bezat een erfrente van 5 lb gr op inkomsten van de hertog in Brugge in 1477 
(ADN: B 4120, 77r). Samen met Hendrik Waghe diende aan de stad een twee erfelijke 
rentes op een goed aan de oostzijde van de Zwarte Ledertouwersstraat uit te betalen in 
1478 (SAB: SR78, 4v). In februari 1478 leende hij samen met Jan en Willem Roeland 315 
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lb van 40 gr aan Maximiliaan op de kroonjuwelen (ADN: B 3495, 123686). In de lening 
van juni 1478 droeg hij (als enigste het hoge bedrag van) 20 lb gr bij aan de Brugse 
stadskas (SAB: SR80, 49r). Hij leende 12 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als 
bewoner van het Sint-Niklaaszestendeel (SAB: SR80, 200r). Op 11/8/1480 schonk dertien 
kleine huisjes aan de Bouveriestraat aan het Sint-Juliaansgodshuis en de ambachten der 
timmerlieden, mestelaars en kuipers (SAB: OA, 34). Hij leende 100 lb gr aan de stad 
Brugge in mei 1482 (SAB: SR81, 189v). In december 1486 droeg zijn weduwe 
verscheidene renten op huizen in de Cammerstraat, Riemstraat, Zuidzandstraat, Koorstraat, 
Mosterdstraat en andere over aan Colart Belle, voor in totaal 30 lb 3 d par (SAB: 
Fondatiën, 1486). Zijn weduwe leende 6 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 203r). 
Zijn weduwe leende 4320 gr in mei en 6000 gr in juli 1488 en 1440 in oktober en 8000 gr 
in december 1490 aan de stad Brugge, als bewoner van het Sint-Niklaaszestendeel 
(Blockmans, 'De belastingbetalers', 259). 

 
Rol in de opstand Op een onbekend tijdstip had hij samen met Nicasius Pierins, Geraard de Groote en 
  Sanders du Bosquiel geld geleend aan Karel de Stoute, op de tol van Sluis, maar  
 door de afschaffing van die tol in 1477, eiste hij op 29/5/1477 van de Rekenkamer  
 van Rijsel garanties voor de terugbetaling van de lening (ADN: B 17726, 'Recette  
 Générale, Empruntes'). Hij diende 230 lb gr aan de stad terug te betalen in 1477  
 (SAB: SR76, 34v). In 1478 beloofde de stad ze echtfer terug te betalen, maar  
 voorlopig liet de financiële situatie dat nog niet toe (SAB: SR77, 164r). Donaas  
 ('een zeer oudt ende machtich poortere') werd uit Brugge verbannen op 13/5/1483,  
 omdat hij Maximiliaan 'ghesecoureirt hadde van ghelde duer die wissele van  
 Willem Roelant', maar volgens Despars had burgemeester Jan de Witte 'secretelick  
 eenen grooten nick up [Donaas]' (Despars, 'Cronijcke', 234). Een ander verhaal  
 treffen we aan in de stadsrekening: Donaas de Moor, Jacob Coolbrant en Cornelis  
 van den Berghe 'ende andere zine (Donaas') vrienden' waren gecommitteerd 'omme  
 te overziene ende te visenteirne alle de boucken van Willem Roelands,  
 banchoudere ende wisselare in dese stede, ten hende dat zine crediteurs betaelt  
 hadden moghen wesen'. 'Ende duer mids dien dat de voorseide Donaes zekere  
 somme van penninghen hief ende lichte uter voorseide wissele ende die themwaerts  
 betrac', verplichtte de schepenbank hem 'dat hij zulc als hij uter voorseide wissele  
 gheheven hadde weder inbringhen zoude te elcx rechte'. Donaas was niet akkoord  
 en was naar de Raad van Vlaanderen gestapt die hem verplichtte 'tghuend dat hij  
 uter wissele gheheven hadde' aan de stadskas afstond. Hij had 400 lb gr afgestaan  
 die de stad versaste naar de Hanze die deze som nog van de wisselaar te goed had.  
 het proces was hiermee nog niet beëindigd in 1482/3 (SAB: SR82, 40v-41r -  
 Roelands ging failliet in 1481, zie Mus, 'De compagnie', 35 en De Roover, 'Money',  
 333). Op 13/7/1483 reist Boudewijn Haghebaert reist naar de Raad van Vlaanderen 
  'omme te zien wijsene de provisie jeghen Donaes de Moor' (SAB: SR82, 76r). In  
 september 1483 stierf hij waarna zijn familie hem in de Sint-Jacobskerk mocht  
 begraven nadat ze de stad 40 lb gr had betaald (SAB: SR83, 45r en CA, 14, 330r). In 
  1486 besliste het toenmalige stadsbestuur (van juli 1485) dat zijn weduwe de 400  
 lb gr terug zou krijgen, hetgeen gebeurde in twee termijnen (SAB: SR85, 183v en  
 CA, 14, 334r). 

 Verbanning 13/5/1483 door Brugge voor vijftig jaar uit Vlaanderen (Despars, 'Cronycke', 234-5). 

 Extra In augustus 1481 werd hij, als voogd van de kinderen van Filips Doignies, door de 
  Raad van Vlaanderen veroordeeld tot een boete van 3 lb par 'a cause d'un fol appel  
 par lui interjetté des eschevins de Bruges' (ARA: Rk. 21850, 3r), het betreft een  
 proces ivm de erfenis van Pieter Bladelin. Na de dood van Bladelin werd Joos van  
 Varsenare voogd van de kinderen van Filips Dongies en kreeg hij hiervoor 400 lb  
 gr, de helft na de dood van de vrouw van Pieter; die helft had hij ter betaling aan de  
 stad gegeven, maar de nazaten van de weduwe van Bladelin konden dit niet betalen, 
  waarna de stad het bij de voogden van Filips Dongies (Donaas de Moor en  
 Gossijn van der Muelne) zocht (SAB: SV, 128v en 144r). Als gevolg was hij door  
 de Raad van Vlaanderen verantwoordelijk gesteld van de boete van 200 lb gr die  
 Jan, Boudewijn en Antonis Doignies, fs Filips, aan de stad dienden te betalen, een  
 som die Donaas hen moest, maar die door de Raad op 22/6/1485 met een derde  
 verminderd werd (RAG: RV, 7512, 213r). 
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 Naam Moor, Lieven de 

 Politieke carrière -Gent: gedele 98; keure 83, 89, 08; overdeken der wevers 5/11/87-6/4/88 (bestand  
 Gent). 
 -Vorst: waerdeyn van de munte 23/6/89-? (ADN: B 33, 189r). 

 Taken-diensten -Gent: In januari en maart 1484 reisde hij voor Gent naar Brugge (SAG: 400, 28,  
 319r/v). In december 1487 hielp hij actief mee aan de militarisering van het Gentse  
 kwartier (SAG: 20, 6, 144v). Hij vernieuwde de Brugse wet in februari 1488 (SAB:  
 SRfeb88, 142v). Hij was onderhandelaar voor de Drie Leden te Montils-lez-Tours  
 eind 1489 (Despars, 'Cronycke', IV, 440 en SAG: 20, 7, 280v). 
 -Vorst: hij was ontvanger van de Posteerne-buiten muren (in pacht) in 1489-01  
 (databank domeinbeheer). 

 Beroep Wever (Hancké, 'Conflict', II, 132). 

 Bezit Hij leverde aanzienlijke hoeveelheden laken aan de stad in 1479, 82-3, 88-9, 96,  
 99-00 (Hancké, 'Conflict', II, 133), bijvoorbeeld in oktober 1488 leverde hij 17 lb 7 
  s 1 d gr laken voor de militaire tocht naar Brussel (SAG: 20, 6, 86r) en 707 bussen  
 salpeter voor 36 lb 6 s gr over Robert le Gaigneur (SAG: 20, 6, 130r). In de  

verplichte lening van 1492 droeg hij 120 gr bij die later werden terugbetaald (Hancké, 
'Conflict', II, 133). 

 Rol in de opstand In juli 1485 zou hij één van de aanstichters van de revolte tegen Maximiliaan zijn  
 geweest, maar hij werd kort erna verbannen (SAG: 212, 1, 78v). De dag na de  
 vernieuwing van de schepenbank in november 1487 werd hij verkozen als  
 overdeken der wevers (SAG: 400, 29, 353r), hetgeen ook een militaire functie  
 inhield (SAG: 20, 6, 144v). Op 4/2/1488 reisde hij naar Brugge 'omme de stede te  
 helpen stellene in eendrachticheden' (SAG: 20, 7, 25v). Op Pasen 1488 werd hij  
 reeds vervangen door Pieter vanden Hauwaart (30, 77v). Op 23/6/1489 benoemde  
 de regentschapsraad hem 'wardeyn van de munte' van Vlaanderen (ADN: B 33,  
 189r). 

 Verbanning 20/7/1485, voor vijftig jaar uit het graafschap Vlaanderen, door Gent, omdat hij het  
 in de revolte van juli 1485 tegen Maximiliaan opgenomen had (SAG: 212, 1, 78v).  
 In 1486 betaalde hij 3 lb gr aan de stad voor de gratie van ban die hij ontvangen  
 had (SAG: 400, 29, 145r). 
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 Naam Moreel, Lieven 

 Titel meester 

 Data ?-08/1508 (SAB: WRSJac, 7, 200r). 

 Huwelijk x Cornelia de Keyt, fa Jan (SAB: WRSJac, 7, 200r en Mus, 'De compagnie', 96),  
 waardoor hij de schoonbroer werd van Jan de Keyt (zie diens fiche). 

 Politieke carrière Brugge: schepen 84 (SAB: RW). 

 Beroep Naast activiteiten in de Banco di Roma was hij ook 'vri lamwerker als meester kint'  
 in 1479 (Janssens, 'Moreel', 69). 

 Sociaal kapitaal Naast Lieven zelf opereerden ook zijn broer Willem, Boudin van Eldinghe, Joos van  
 den Velde, Renier Houtmaerct, Denijs van Hertvelde en Jan de Keyt als vennoten  
 van de handelscompagnie van Jan van Hertsvelde te Brugge in juli 1492 (Mus, 'De  
 compagnie', 96). Hij trad ook op als financier voor cliënten van de compagnie  
 Despars (Janssens, 'Moreel', 69). Hij was borg over Jan de Keyt in 1484 (SAB:  
 SR84, 115v). Jan Moreel fs Willem en Antonis Bierman waren voogden van zijn  
 kinderen na zijn dood (SAB: WRSJac, 7, 200r). Hij was samen met Willem Moreel  
 voogd over de kinderen van zijn zoon toen in 1497 diens vrouw stierf (SAB:  
 WRSJac, 7, 5r). 

 Bezit Hij leende 100 lb gr aan de stad Brugge in mei 1482 (SAB: SR81, 190r). In oktober  
 1484 bezat hij het huis 'Den Cop Altera' huis in de Vlamingstraat, naast Jacob  
 Despaers (SAB: KV, 828bis, 98). Hij kocht een erfrente van 4 lb gr voor 60 lb gr op 
  het land van Vlaanderen op 22/4/1485 (ADN: B 2131, nr. 69171 en SAB: OR, 4,  
 102v), die hij in september 1485 afstond aan Joris van der Haverije (SAB: PR85,  
 25v). In februari 1486 ontving hij samen met Karel Lem en Boudin Hendricx 3 lb gr  
 voor de kosten die ze deden 'in haerlieder bejainze die zij ghaven up den laetsten  
 bandach die hem hilt in ougst 85' (SAB: SR85, 167v). Na zijn dood liet hij grond  
 na te Veurneambacht (in Casinkerke), de hofstede 'Ter Hogher Ruwe' en 'De  
 Briessier' in Varsenare en ook enkele rentes (SAB: WRSJac, 7, 200r-201r). 
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 Naam Moreel, Willem 

 Naamgenoten Willem Moreel uit Brabant, fs Hendrik, x Margriete Brayamars, alias van  
 Kersterbeke (SAB: PR94, 24v). 

 Data ca. 1425 ? - 02/01/1503 (hij werd begraven in de Sint-Jacobskerk te Brugge; RAG: 
  RV, 34315, 120v). Hij overleed in 1501 (volgens Janssens, 'Willem', 75 en  
 Martens, 'De opdrachtgevers', 19), maar we verkiezen de datum '1503', omdat deze  
 op 13/01/1503 werd opgetekend door notaris Filips Nuetins die hiervoor gelast  
 was door een onderzoekscommissie van de Raad van Vlaanderen (RAG: RV, 34315, 120r). 

 Antecedenten fs Willem II (+1447) x Johanna Luucx (Boeren, 'Een getijdenboek', 138). Deze had  
 nog een dochter Clara x Lauwereins Colaerd, en Nele (SAB: SR77, 128r/v: Colaerd  
 hertrouwde later met Clara van Muelenbeke, fa Pieter). 

 Huwelijk x Barbara van Vlaenderberch, fa Jan x Catharina Ofhuus (alias Barbara Van Hertsvelde 
(+1499); Martens, 'De opdrachtgevers', 19 en Janssens, 'Willem', 69), met broers Jan en 
Clais (RAG: RV, 955, 38r). Ze huwden eind jaren 1450 (Janssens, 'Willem', 101). 

 Nageslacht Hij had vijf zonen en dertien dochters, waarvan het meerendeel afgebeeld staat op de 
'Moreeltriptiek' (zie Weale, 'Généalogie', 182-5 en (Janssens, 'Willem', 95 ev). De oudste 
zoon was Willem (+1520) x Clara van Eechove (SAB: WRSJac, 7, 5r), de oudste dochter 
Maria (x Willem Ganteline), die later zijn leen 'Oostcleyhem' zal erven. Zijn dochter 
Barbara huwde Boudin van Eldinghe (SAB: WRC, 5, 115r, die stierf op 16/12/1493; 
Vermeersch, 'Grafmonumenten', III, 403). Op 16/8/1488 verklaarde Willem Moreel zijn 
zoon Willem 'van nu voortan zijn zelfs man' (SAB: CSK87, 131r).  

 Politieke carrière -Vorst: 'commis sur le fait des demaine et finances' van de aartshertog 23/5/79- 
 31/8/81 (ADN: B 2121, 94r en B 2124, 77v); 'onsen lievin ende ghetrauwen raed  
 ende deerste ghecommitteirde up stijck van onsen demainen ende financen' in 89  
 (ARA: Rk. 13781, 90r); Brugs schout van 13/7/89 tot 26/12/89 (Gachard,  
 'Inventaire', II, 360). 

-Brugge: gecommitteerde (en 'principael bouchoudere' - SAB: SR78, 44v) april77-77, 
jan90; schepen 72, 75, 78*, 83* (SAB: RW). 

 Taken-diensten -Vorst: in augustus 1479 diende hij samen met Maarten Lem en Nicolas de Gondeval in 
opdracht van Maximiliaan de 'officiers de justice' ten proffijte te maken (ADN: B 17728, 
'Lobel'). Hij was commissaris voor de wetsvernieuwing te Brugge op 2/9/1489 (Despars, 
'Cronycke', IV, 442, zie verder), en in het Brugse Vrije in september 1489, ter vervanging 
van ridder Jan van Nieuwenhove (RAB: BVR, 227, 192v). 
-Brugge: in februari 1477 reisde hij samen met Lieven van Assenede naar Mechelen om 
met Margaretha van York te onderhandelen (SAB: SR77, 49r). In maart 1477 schieten 
Willem Moreel, Casin Pierins en Jan de Plaet de stad voor voor de koop van 5 ton salpeter 
'weghende net 3487 lb te 2 lb 10 s gr thondert' bij Anselmus Adornes (SAB: SR76, 128r). 
Kort erna werden hij en negen andere personen die door de negen leden verkozen waren 19 
lb 15 s 2 d gr betaald om van Maria van Bourgondië te Gent 'te vercrighene zekere nieuwe 
pointen ende artikelen van previlegen' (SAB: SR76, 128v). Hij diende als tussenpersoon 
een geldsom van 22 lb gr van de stad Brugge over te maken aan Jan de Beere en de 
president van de Raad van Vlaanderen voor de vele 'vrienscepe' die ze voor de stad hadden 
gedaan toen ze haar nieuwe privileges verkreeg in april 1477 (SAB: SR76, 132r). In het 
najaar van 1477 ging hij samen met Jan de Plaet in opdracht van de stad het geld ophalen 
dat het Brugse Vrije aan Brugge diende te betalen, als onderdeel van de betaling voor de 
Brugse troepen (RAB: BVR, 214, 36v). In augustus 1478 diende hij samen met Pieter 
Andries als arbiter op te treden in een geschil tussen twee wisselaars in de stad (SAB: 
MC78, 20r). Als burgemeester reisde hij op 31/5/1479 met Maarten Lem en Antonis Louf 
naar Rijsel bij Maximiliaan om hem 'eeneghe secrete zaken grootelike der welvaert van 
zinen landen anegaende' te kennen te geven (SAB: SR78, 74v). Op 30/8 reisde hij naar 
Gent om voor de Grote Raad het geschil van de stad Brugge met de heer van Sint-Pol op te 
lossen (SAB: SR78, 81v). Op 2/6/1480 reisde hij naar Brussel bij Maria 'omme haer te 
adverteirne van zekere zaken grootelic der welvaert  van den lande angaende' (SAB: SR79, 
77r). Op 3/8/1482 reisde hij samen met Jan de Keyt naar Sluis voor de 'voorsienesse' van 
het kasteel aldaar (SAB: SR81, 78v). In juni 1489 reisde hij naar Philippe de Crèvecoeur te  
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 Nieuwpoort om met hem te onderhandelen over de militaire strategie (SAB: SR88,  
 133r). In juli 1489 vervoegde hij Filips van Kleef te Oostende om er de militaire  
 situatie te bespreken (SAB: SR88, 134r). In augustus 1489 onderhandelde hij met  
 het Brugse Vrije over de te leveren oorlogsbijdrage voor Lodewijk van Halewijn  
 (RAB: BVR, 227, 134v). Op 2/9/1489 vernieuwde hij de Brugse wet, i.p.v. Jan van  
 Nieuwenhove die op dat moment niet ter plaatse kon zijn (SAB: CA, 12, 79r). Op  
 15/12/1489 probeerde hij Filips van Kleef ervan te overtuigen de vrede in Sluis te  
 laten uitroepen (SAB: SR89, 129r). Op 13/2/1490 maakte hij deel uit van de  
 Brugse delegatie die te Damme met Albrecht van Saksen over de 'welvaert' van de  
 stad onderhandelde (SAB: SR89, 132r). Hij maakte deel uit van de commissie die de 
  Brugse financiën diende te saneren in maart 1494 (SAB: CA, 12, 102r). 

 Beroep Vóór zijn financiële carrière in dienst van Maximiliaan, was hij bankier van de Banco di 
Roma (Weale, 'Généalogie', 181; Mus, 'De compagnie', 96 en Janssens, 'Willem', 69: de 
bank werd in 1487 opgedoekt, maar ze bestond zeker nog tot 1502). Deze compagnie 
diende o.a. als Vlaamse bank te Rome die het geldverkeer tussen Vlaanderen en de curie 
regelden (Vaes, 'Les Fondations', 195). Hij was tevens kruidenhandelaar (Martens, 'De 
opdrachtgevers', 19) en lid van het kuipersambacht (Janssens, 'Moreel', 69; hij was dit in 
1494 nog, zie SAB: Fonds kuipers, ledenlijst 1494). 

 Sociaal kapitaal Hij was samen met meester Jacob Lauwereins voogd van Barbara en Nele Colaerd, fa 
  Lauwereins (x Clara Moreels, fa Willem II), in welke hoedanigheid ze een lijfrente  
 van 4 lb gr kochten op het leven van Barbara én één op het leven van Nele in april  
 1478 (SAB: SR77, 128r). Een andere rente van juni 1479 door hem en Jacob  
 Lauwereins op dezelfde kinderen gekocht van 15 lb gr droegen op 30/9/1483  
 voogden Jan de Keyt en Jacob Lauwereins deze rente over aan Hendrik Nieuland en 
  Clara, fa Colard Lauwereins (SAB: FB, 859, 8). In februari-maart 1482 trad hij  
 samen met Maarten Lem, Jan van Riebeke en Jan van Nieuwenhove als arbiter op in  
 een handelsconflict tussen Jan Nutin ('wisselaere in Brugge' - RAB: BVR, 216,  
 148r) en Antonio Fernandez, Lodewijk Greffin, Guy de Houdecoutre en Jan de  
 Keyt fungeerden als klerken (RAG: RV, 6832). In september 1485 maakte Boudin  
 van Eldinghe Willem Moreel en zoon, Denijs van Hertvelde, Joseph van de Walle,  
 meester Boudin Haghebaert, Claes Paghand, meester Jan Walwein, Gillis van Sable, 
  Willem Schoutharinc, Jacob Duerghys, Antonis Schotte, Jan van Ymbroucke,  
 Pieter Lonis fs Charles, meester Rombout de Doppere, Clement Gheerolf (die ten  
 zelven tijde als procureur over Willem dient - SAB: PR85, 24v), Jan Lermer, Victor  
 van Bakerem, Jan vanden Tonne, Jan Volkaertszone, Jan van den Walle, Jacob Caurs, 
  Gillis Jacquelot, Michiel de Vroed, Jan du Ponchiel, Roeland van Regable en  
 Gillis de Ruedic machtig over hem (SAB: PR85, 24r). Op 9/9/1488 kwam hij met  
 Lieven Moreel, Joos van de Velde, Renier Houtmaert, Boudin van Eldinghe, Denijs  
 van Hertvelde en Jan de Keyt als vennoten van de compagnie van Jan van Eetvelde  
 een nieuwe handelsovereenkomst overeen i.v.m. hun financiële activiteiten te Italië, 
  voornamelijk om de geldstromen tussen de Nederlanden en de Romeinse curie te  
 kanaliseren (Schulte, 'Die Fugger', I, 8; Doehaerd, 'Etudes', II, 102 en Mus, 'De  
 compagnie', 96). In een proces in februari 1490 was Boudin van Eldinghe zijn  
 procureur (SAB: CSK89, 15r). Hij was samen met Lieven Moreel voogd over de  
 kinderen van zijn zoon toen in 1497 diens vrouw stierf (SAB: WRSJac, 7, 5r). In  
 1478-82 was Jan van den Steene diens 'scadebeletter', hetgeen hij daarvoor van Jan  
 van Nieuwenhove fs. Michiel was (SAB: SR78, 182r etc.). Vanaf 1488 kreeg hij  
 terug een scadebeletter: Jan de Kerstinier (SAB: SRfeb88, 28v etc.). In 1492 was dat 
  Willem van Duffele (SAB: SR91, 52r). 

 Cultureel veld In 1446-7 liet hij zich inschrijven in de Brugse Kruisboogsgilde (Vanhoutryve,  
 'De Brugse kruigboogsgilde', 205 en Janssens, 'Daar kom', 63). In 1474 of 1475  
 werd hij lid van het Brugse broederschap OLV-ter-Snee (Janssens, 'Willem', 93).  
 Midden jaren 1470 bestelde hij een portret van zichzelf en zijn vrouw bij Hans  
 Memling (afgebeeld bij De Vos, 'Hans Memling', 58-9). In 1479 liet hij een  
 getijdenboek vervaardigen, nu bewaard in Den Haag (Boeren, 'Een getijdenboek').  
 In januari 1485 stichtte hij een altaar gewijd aan de heiligen Maurus en Gillis in de 
  Brugse Sint-Jacobskerk. In 1484/5 had hij hiervoor een paneel besteld, bekend als  
 de triptiek met de H. Christophorus of de 'Moreel-triptiek' (Martens, 'De  
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 opdrachtgevers', 19); afbeelding in De Vos, 'Hans Memling', 108-9. Moreels  
 patroonheilige was de heilige Willem van Maleval; Maurus verwees naar zijn naam  
 'Moor'-eel (op diens wapenschild preiken drie hoofdjes van Moren, afgebeeld in De 
  Vos, 'Hans Memling', 60) en Gillis heeft een hinde als attribuut, wat naar de naam  
 van zijn vrouw kan verwijzen (Martens, 'De opdrachtgevers', 19-20). De triptiek,  
 zwanger van iconografische symboliek die zowel verband houdt met de dood als  
 met de familie(trots), is het ultieme bewijs van Moreels vooraanstaande rol in de  
 toenmalige maatschappij (Martens, 'De opdrachtgevers', 20). Een versteende  
 getuige hiervan is de graftombe van de familie Moreel in de Sint-Jacobskerk uit  
 1504 (een detail is afgebeeld in De Vos, 'Hans Memling', 111). Strohm dicht hem  
 zelfs een pioniersrol toe in de muziekwereld. Hij zou als burgemeester in 1483  
 opdracht gegeven om één van de eerste 'publieke concerten' in de geschiedenis de  
 organiseren. Op 26/12/1483 beschuldigde hij dan wel de proost van Sint-Donaas  
 van luidruchtige ongeregeldheden bij de religieuze feesten van zijn onderhorige  
 clerici, hetgeen de bevolking kon opruien, 'et populus ad petulanciam potius  
 exemplo cleri provocatur' (Strohm, 'Music', 38). Maar toen de stad beval de door  
 haar betaalde minnestrelen in april 1483 in de kerk muziek te laten spelen, was hij  
 nog geen burgemeester, zoals Strohm doet uitschijnen (Strohm, 'Music', 38). Ook  
 Moreels klederdracht werd reeds becommentarieerd als zijnde heel modieus  
 (Madou, 'Kleding', 53 ev). 
 
Leenbezit Hij erfde een leen in Zuienkerke van 37 gemeten in leen van de Burg van Brugge in 

februari 1447, 'ende es eene stede die men heet Oostcleyhem' die zijn dochter Marie zou 
erven (RAB: BB, 64, 142v; Janssens, 'Willem', 68 en 75; Weale, 'La généalogie', 181 en 
SAB: WRSJac, 7, 5v). Dit leen werd in 1501 door zijn zoon geërfd (ARA: Rk. 17416, 4v). 
Zijn zoon bezat bij zijn dood in 1522 ook lenen te Varsenare en Ramskapelle (SAB: W 
WRSJac, 7, 5v). 

 Bezit Naast zijn woonst aan het Jakobskerkhof, bezat hij ook nog andere huizen, zoals in  
 de Kuipersstraat, het Genthof, de Grauwwerkersstraat en een huis in Antwerpen in  
 1497 (Janssens, 'Moreel', 70). Hij had een aanzienlijk grondbezit in de  
 Blankenbergse watering (Janssens, 'Willem', 68). Op 30/5/1475 mocht hij van de  
 stad de goederen van Pieter Ambrosiani aanslaan voor 75 lb gr die deze hem nog  
 schuldig was (SAB: MC74, 59v). Hij huurde een kruideniersstalletje te 'thenden  
 lote' in Brugge voor 5 s gr 1472-83 (Janssens, 'Moreel', 69 en SAB: SR76, 8r; 77, 9r 
  etc.). In april 1477 kocht de stad Brugge vier zilveren kannen bij hem (voor 39 lb  
 17 s gr) waarmee ze Adolf van Gelre en Adolf van Kleef bedankte voor de vele  
 diensten (SAB: SR76, 131v/132r). In februari 1478 leende hij 329 lb van 40 gr aan  
 Maximiliaan op de kroonjuwelen (ADN: B 3495, 123686). In april 1478 kocht hij  
 een lijfrente van 3 lb gr op de inkomsten van de stad Brugge voor zijn zoon  
 Bernaerd (SAB: SR77, 128r). Op 23/5/1479 besliste de aartshertog te Brugge dat  
 hij als 'commis des finances' 48 s daggeld kreeg; in 1480 leverde hem zijn functie in 
  totaal 1411 lb 4 s van 40 gr op (ADN: B 2121, 94r-v). In 1479-81 (op een  
 onbekend tijdstip, maar hij was reeds 'conseillier et commis sur le fait des demaine  
 et finances' was) ontving hij samen met Pieter Lanchals 'pour nostre seurté'  
 verscheidene kroonjuwelen voor de 7000 lb van 40 gr die ze van Lucees Pierre  
 Carenchoen voor Maximiliaan geleend hadden (ADN: B 3495, 123687). Hij leende  
 9 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het Sint-Jacobszestendeel  
 (SAB: SR80, 197r). In 1481 werd hij als 'commis de finances' betaald tot 31/8: 583  
 lb 4 s van 40 gr (ADN: B 2124, 77v). In juni 1479 kocht hij samen met Denijs van  
 Hertvelde twee erfrentes van in totaal 42 lb gr en één van 30 lb gr samen met Jacob  
 Laureins als voogden van de kinderen van Colard Laureins op de inkomsten van de 
  stad Brugge (ADN: B 4122, 76v) en nog één alleen van 4 lb 11 s 8 d (77r). In  
 september 1480 kocht hij vijf lijfrentes van 48 lb par op de stad Nieuwpoort  
 (ADN: B 5392, 29r). Hij leende 100 lb gr aan de stad Brugge in mei 1482 (SAB:  
 SR81, 189v). In het schepenjaar 1483 verkocht hij zijn stalletje in de kruidhalle  
 voor 8 lb gr (SAB: SR83, 22v). Op 27/3/1484 'leende' hij 320 lb gr aan de  
 magistraat van het Vrije die over drie maanden terugbetaald werd (RAB: BVO, 485). 
  In september 1485 droeg hij Nicolas Bertram (Catalaans koopman) een rente van 24 
  lb gr op de stad Brugge over (SAB: PR85, 23r). In oktober 1485 droeg hij een  
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 rente van 18 lb gr op de stad over aan Pieter van den Houte (SAB: PR85, 43v). In  
 januari 1486 droeg hij 12 lb gr van de 25 lb gr losrente op de stad Brugge over aan  
 Casin delavocat (SAB: PR85, 70r). In 1488 of het jaar nadien leende hij 2000  
 gouden florijnen aan het Brugse Vrije (RAB: BVO, 509). Bij zijn aanstelling tot  
 schout in 1489 leende hij de vorst 720 lb gr, hetgeen hij mocht verhalen op zijn  
 functie (ARA: Rk. AL, 369, B, 12/08/1489). Op 31/7/1489 ontving hij van de stad  
 Brugge 100 lb gr ter compensatie van de vele schade die hij in de recente oorlogen  
 geleden had (SAB: SR88, 166v). In februari 1490 bevestigde de schepenbank een  
 vonnis dat Willem Moreel en Denijs van Hertvelde verplichtte jaarlijks 40 lb gr  
 aan Clais van Hertsvelde te betalen uit de erfenis van zijn schoonvader, ondanks  
 protest van Clais van Hertsvelde (SAB: CSK89, 15r-v). In mei 1490 leende hij 400  
 lb gr aan de stad (SAB: SR89, 38r). Hij leende 8000 gr in december 1490 aan de  
 stad Brugge, als bewoner van het Karmerszestendeel (Blockmans, 'De  
 belastingbetalers', 259). In juni en juli 1494 maakte hij achterstellige betalingen  
 van een lijfrente van 6 lb op de stad Broekburg voor zijn dochter Clara over aan  
 Ghiselbrecht van der Meere, en 20 achterstallige lb gr van een losrente van 10 lb gr  
 op de Drie Leden van Vlaanderen aan priester Jan Escuyer (SAB: PR94, 64v/67v).  
 In juli 1494 schonk hij een lijfrente van 8 lb gr op het klooster van Ter Doest aan  
 de abdes van de Gentse Groene Briel en Clara die er zuster was (SAB: PR94, 75v).  
 In juni 1495 verkocht hij een deel van twee huizen ('Galissien' en 'Den  
 Keghelaere') die zijn vrouw bezat in Antwerpen in de Brasseriestraat (SAB: PR94,  
 99r). Hiij bezat een huis in de Brugse Moerstraat dat op 7/3/1499 aangeslagen  

werd door het ambacht van de handschoenwerkers voor een rente van 12 s gr per jaar die 
hij nog niet afbetaald had (SAB: OA, 589).  

 Rol in de opstand Op 20/8/1478 verzoende hij zich voor de schepenbank met Willem Houtmarct met  
 wie hij een woordenwisseling had; Reynier Houtmart, die hem een 'hoerezuene'  
 genoemd had, diende op pelgrimstocht te vertrekken (SAB: MC78, 19r). Op  
 5/6/1479 riep Maximiliaan hem, Maarten Lem en Nicolas Gondeval naar zich te  
 Antwerpen om zich over de financiële toestand van de dynastie te buigen, 'pour sur  
 tout aviser comment et en quele maniere nous pourrons aller avant et fournir aux  
 fraiz et despens' (ADN: B 17729, 'Administration Générale'). In december 1479  
 diende hij samen met Jan de Taye voor de Grote Raad te verschijnen in de  
 rechtszaak tussen de stad en de graaf van Sint-Pol (SAB: SR79, 68r). Daarin werd  
 hij, als burgemeester, samen met enkele schepenen, persoonlijk verantwoordelijk  
 gesteld voor het juridische conflict met de graaf van Sint-Pol, die tol wou eisen van 
  'ghecochte poorters'. Het stadsbestuur was niet akkoord en liet aangeslagen  
 goederen uit het tolhuis verwijderen, hetgeen hevige woede opwekte van de graaf  
 en de Grote Raad (ARA: GR, 796, 210v-212v; over de Brugse tol: Degryse, 'De  
 admiraals', 173). In 1480 werd hij meermaals 'superintendent' van de financies  
 genoemd, naast 'commis' Lanchals (ADN: B 2122, nr. 68529; B 3495, 123689 en B  
 20159, 155973). Hij werd, samen met Jan de Taye, Rijkaert Macharis 'et autres leurs  
 consors' op 19/12/1480 veroordeeld tot een knieval en een boete van 1350 lb van  
 40 gr, 'pour certains excez et abuz par eulx commis' na het proces met de Brugse  
 tolheer, maar Maximiliaan schold hen deze boete kwijt (ARA: Rk. 21442, 2v/10v).  
 Hij werd uitbetaald als 'commis de finances' tot 31/8/1481 (ADN: B 2124, 77v),  
 maar hij tekende nog ontvangstbewijzen van Louis Quarré als 'commis' op 18/9 en  
 7/11/1481 (ADN: B 2067, twee briefjes die zich in de verkeerde doos bevinden).  
 Hij werd op 10/12/1481 samen met Jan van Riebeke gevangen genomen door  
 Roeland van Halewijn, baljuw van het Vrije, 'by expresser ordonnantie van den  
 hove' (bevestigd door ADN: B 2124, 161v) om hem te ondervragen 'van haerlieder  
 voorgaende handelinghe, administratie ende anders'. Enkele dagen later voerde  
 Maximiliaan hem naar het Groot Kasteel te Sluis waarna hij hem, samen met Jan van  
 Nieuwenhove fs Claeys en Jan van Riebeke, beschuldigde 'bij instekene van  
 eengehe hovelinghen' om samen een 'staet' te make met die van Gent begin 1481 en  
 andere 'malversatien', zoals de executie van Jan Barbesaen. Voor de som van 1000 lb 
  gr kwam hij vrij op 18/1/1482 (Despars, 'Cronycke', IV, 210-2). Jan de Keyt, Jan de 
  Boot en Maertin Lem kwamen op voor de drie  waardoor ze tegenover baljuw  
 Roelant van Halewijn, schout Antonis van der Vicht, burgemeesters Jacob van  
 Gistel en Karel van Halewyn, Joos van Varsenare en andere hovelingen kwamen te  
 staan. Kort na de dood van Maria, op 30/3, worden de zes ontboden bij het hof en  
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 ze worden ontslagen ('gheabsolveirt') van de klacht. Eind goed, al goed?  
 (Excellente Cronike, 222v-224v). In mei 1482 was hij één van de Bruggelingen die  
 borg stond voor de verplichte lening van 1482 (Janssens, 'Moreel', 70). In maart  
 1484 deed hij een oproep om de stadsmagistraat in een lijfwacht te voorzien  
 (uitgegeven door Janssens, 'Moreel', 109-10). Hij was, als vertegenwoordiger van  
 de Drie Leden, lid van de regentschapsraad in augustus 1484 (RAG: OV, 833).  
 Eind april/begin juni 1485 werd hij door de vertegenwoordigers van Maximiliaan  
 gezocht maar niet gevangen - er stond nochtans een prijs van 100 lb gr op zijn  
 hoofd (Despars, 'Cronycke', IV, 257 en Janssens, 'Willem', 92). Hij werd buiten de  
 vrede van juni 1485 gesloten (Despars, 'Cronycke', IV, 262), maar hij ontsnapte  
 naar Doornik (Janssens, 'Willem', 92). In juli verleende Maximiliaan hem gratie  
 voor de 'crisme de leze magesté' die hij begaan had en voor alle misdaden in de  
 voorbije jaren (ADN: B 1703, 100v-101v). Maar hij bleef te Doornik van waaruit  
 hij regelmatig oorkondde, aktes die dan te Brugge of Gent gevalideerd werden  
 (RAG: RV, 955, 38r en SAB: PR85, 23r). In augustus 1485 lag Louis Quarré, in  
 naam van Maximiliaan, voor de stad Brugge in proces met zijn schoonzoon (SAB:  
 PR85, 17v). Op 6/6/1486 bekwam hij voor de Raad van Vlaanderen dat de huidige  
 Brugse schepenbank verantwoordelijk was voor de processen die personen de  
 voorgaande schepenbanken aandeden (SAB: SV, 191r). Eind augustus 1486  
 verbande de baljuw en de schout van Brugge hem uit Vlaanderen (KB: Ms 1132,  
 59). Na de come-back in 1488, verving hij Joris Pikavet als schout toen deze  
 gevangen was te Diksmuide. Hij werd aangesteld voor twee jaar en zou de rekening 
  bijhouden 'tot zijnen singulieren proffijte zonder ghelast te zijne danof eeneghe  
 rekeninghe te doene', mits een jaarlijkse storting van 1200 lb par en de opbrengst  
 van enkele boetes in de Vlaamse staatskas (ARA: Rk. 13781, 90r-91v). Bij  
 Maximiliaans machtsovername in januari 1490, diende hij weer te vluchten, ditmaal  
 naar Breda (Janssens, 'Willem', 106). Nochtans was hij als gecommitteerde in de  
 schepenbank aangesteld, maar het lijkt er dus naar dat hij deze functie niet  
 uitgeoefend heeft. In de aanvang van 1491 liet zijn schoonzoon Boudewijn van  
 Eldinghe de ontvanger van het Brugse Vrije door een sergeant van de stad Brugge  
 gevangen nemen omdat deze de 2000 aan Willem Moreel geleende gouden florijnen  
 niet kon terugbetalen. Maximiliaan reageerde furieus op 22/3/1491 en liet  
 persoonlijk weten dat hij een jaar uitstel van terugbetaling van leningen aan het  
 Brugse Vrije had verleend. De ontvanger diende onmiddellijk bevrijd te worden  
 (RAB: BVO, 513). Opmerkelijk is dat aan het bevel van Maximiliaan een briefje is  
 gevestigd van 13/6/1491 waarin de Raad van Vlaanderen gebood de oorkonde uit  
 te voeren (RAB: BVO, 513). Een week later, op 21/6/1491, wordt Willem Moreel,  
 'qui utilis tamen erat civitati', opnieuw verbannen, zogenaamd 'propter nimis  
 liberas linguas suas' (De Doppere, 'Chronique', 4). Maar in september 1493 keerde  
 hij definitief terug (ibidem, 45). In 1494 maakte hij deel uit van de commissie die de  
 Brugse financiën diende te saneren waardoor zijn terugkeer in de Brugse politiek  
 bezegeld werd (SAB: CA, 12, 102r). 
 
Verbanning 31/8/1486: vijftig jaar uit Vlaanderen door Brugge 'omme dat hij ghedaen hadde  
 zaken daer wapenijnghe ende beroerte of zoude hebbben moghen commen' (KB: Ms  
 1132, 57-8). 
 22/6/1491: uit Brugge (De Doppere, 'Chronique', 4). 

 Extra In 1475 raakte hij samen met handelsvenoten (Alberto Contarini (‘venissien’),  
 Pierre Caneson, Nicolas de May, Luzarre Lommelin, Jehan de Camby ‘et autres de  
 leurs consors aussi marchans residens en icelle notre ville de Bruges’) in conflict  
 met de Venetiaanse koopman Francesco Laurenso omwille van een nooit  
 aangekomen karveel (ter waarde van 100.000 ecu van 4 s gr). Die laatste was naar  
 Middelburg gevlucht en kreeg daar gelijk voor de schepenbank, maar in mei 1476  
 besliste de Grote Raad dat Laurenso de helft van het verloren bedrag diende te  
 betalen aan Moreel en compagnie (ARA: GR, 793bis, 17r-18v en 230r-233v).  
 Nicolas de May ging in 1482 failliet en liet een deficit na van 2400 lb gr (proces in  
 dat verband: RAG: RV, 7512, 84r en 219v). 
 
 Bronnen Weale, 'Généalogie' en Janssens, 'Willem'. 
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 Naam Motte, Roeland van der 

 Politieke carrière vorst: baljuw van Deinze, Petegem, Astene en Drongen 2/9/85-31/12/87 en  
 16/12/89-25/8/92 (Gachard, 'Inventaire', II, 373). 

 Extra Hij diende in 1487 te vluchten naar Oudenaarde omdat de Gentenaar Boudewijn  
 van der Rose als baljuw aanstelden (Gachard, 'Inventaire', II, 373). 
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 Naam Muelenbeke, Pieter van 

 Naamgenoten Adriaan van Meulenbeke kocht voor 60 lb gr een efrente op het graafschap  
 Vlaanderen van 4 lb in april 1485 (ADN: B 2132, nr. 69311). 

 Data ?-1486 of 1487 (zijn weduwe leende geld aan de stad in juni 1487 - SAB: SR86,  

 Nageslacht Clara x Lauwerein Colaerd (die eerst getrouwd was met Clara Moreel, fa Willem),  
 met dochter Clara (SAB: SR77, 128v). 

 Politieke carrière Brugge: schepen 70, 73; raadslid 75; gecommitteerde april77-april82; hoofdman  
 OLV 82 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: in de periode van augustus 1477 tot augustus 1480 ontving hij samen met  
 Nicasius Pierins de assizen op het graan; in 1477 deed hij dat alleen voor de mede  
 en ook 'van der nieuwer halle' (SAB: SR76, 26v; 77, 20v/27v; 78, 46v; 79, 45r); in  
 de schepenjaren 1479-81 ontving hij de assizen op de mede (SR78, 31r; SR79, 30r;  
 SR80, 28v; SR81, 28r). 

 Sociaal kapitaal Hij was samen met Jacob Lauwereins voogd van Clara Colaerd, fa Lauwereins (x  
 Clara van Muelenbeke), in welke hoedanigheid ze een lijfrente van 3 lb gr kochten  
 in april 1478 (SAB: SR77, 128v). 

 Bezit Hij bezat een erfrente van 2 lb gr op inkomsten van de hertog in Brugge (ADN: B  
 4120, 77r). Hij leverde voor 32 lb 17 s 9 d gr laken aan de stad Brugge in 1478  
 (SAB: SR78, 55v), voor 56 lb 1 s 1 ob gr in 1479 (SR79, 55v), voor 37 lb 18 s 4 d  
 gr in 1480 (SR80, 60r). In maart 1480 organiseerde de Brugse wet 'upt goed van  
 Pieter van Muelenbeke staende up Beverhoutvelt' (SAB: SR80, 167r). Hij leende 6  
 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het OLV-zestendeel (SAB:  
 SR80, 194r). Zijn weduwe leende 32 s 8 d gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86,  
 190r). Zijn weduwe leende 720 gr in december 1490 aan de stad Brugge, als  
 bewoonster van het OLV-zestendeel (Blockmans, 'De belastingbetalers', 259). 

 Rol in de opstand Na een onenigheid kwamen de gecommitteerden van 1478 overeen dat Pieter de  
 500 lb gr zou voorschieten die de stad zou betalen voor de kroonjuwelen die graaf  
 Filips bij zijn geboorte ontving; hij mocht de kosten verhalen op de inkomsten van 
  de bier- en wijnassizen (SAB: MC78, 10r). 
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 Naam Muelins, Cornelis 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 87 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: in juli 1490 reisde hij naar Sluis om Filips van Kleef ervan te overtuigen  
 het Zwin weer open te stellen (SAB: SR89, 145v). 

 Beroep Huidevetter (Despars, 'Cronycke', IV, 289). 
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 Naam Muelne, Gossijn van der 

 Antecedenten fs Pieter (RAB: BB, 64, 222v). 

 Nageslacht Hij had een zoon Zegher (ARA: Rk. 17407, 2r). 

 Politieke carrière vrije: schepen feb88-88 (lijsten Vrije). 

 Taken-diensten vorst: hij was ontvanger van de leenverheffingsgelden van Brugge en het Vrije in  
 1466-7 (databank domeinbeheer). Hij was ontvanger van het proosse van Sint- 
 Donaas in 1485-87 (RAB: BVR, 223, 173v). 

 Sociaal kapitaal In augustus 1481 was hij samen met Donaas de Moor voogd van de kinderen van  
 Filips Dongies (SAB: SV, 128v). In oktober 1484 was hij machtig over Charles  
 Donginez, heer van Estrez, beiden voogd over de kinderen van Filips Doingis en  
 Margriete van Varsenare (SAB: KV, 828bis, 97-8). In december 1484 was hij voogd 
  over Clara Loupes, fa Jean, en sloot hij, samen met Jacob Duermez, een  
 huwelijkscontract voor haar met Gomes de Sorya af (RAG: RV, 955, 17r). 

 Leenbezit In 1468 bezat hij het leen 'Ten langhen loope' van vijf lijnen land in  
 Aardenburgambacht (RAB: BB, 64, 70r). Van zijn vader erfde hij een leen te Jabbeke 
  (RAB: BB, 64, 222v). Bij zijn dood liet hij zijn zoon Zegher een rente van 57 lb 3 s 
  par en 21 kapoenen te Brugge en één van 18 lb par na (ARA: Rk. 17407, 2r), deze  
 had hij van Anthonis Bataille op een onbekend tijdstip gekocht (RAB: BB, 64, 17r). 

 Bezit Hij leende 6 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het OLV- 
 zestendeel (SAB: SR80, 194r). Hij leende 1440 gr in juli 1488 en 360 gr in oktober 
  1490 aan de stad Brugge, als bewoner van het Sint-Niklaaszestendeel (Blockmans,  
 'De belastingbetalers', 259). 
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 Naam Muelne, Jacob van der 

 Naamgenoten Pieter van der Muelne was secretaris van gedele in november 1487 (Hancké,  
 'Conflict', II, 129). 

 Politieke carrière Gent: secretaris van gedele 88 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: de stad betaalde hem 120 gr voor krijgsdiensten in 1477 (Hancké, 'Conflict',  
 II, 128). 

 Beroep Houtbreker of tijkwever (Hancké, 'Conflict', II, 128). 
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 Naam Muelne, Willem van der 

 Naamgenoten Een Willem van der Meulen diende in december 1488 in opdracht van de  
 regentschapsraad de rekeningen van de baljuw van Tielt nazien (ADN: B 2137, nr.  
 69610). 
 Een Willem van der Meulne was deken van de Brugse baardemakers in het  
 schepenjaar 1477 (SAB: RW). 

 Data ?-04/1503; hij was geboren in Antwerpen (Weale, 'Généalogie', 377). 

 Huwelijk x Jooszine Despaers, fa Jacob (zie diens fiche) x Lysbette Louf. Na Willems dood  
 hertrouwde Jooszine met Robert van den Berghe (Weale, 'Généalogie', 377). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 78, 80, 95 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: Samen met Jan Dhond fs Jan en Filips van der Muelne inde hij de tol aan de  
 oude halle in de periode van mei 1482 tot mei 1484 (SAB: SR82, 149v; SR83,  
 156v). Hij duikt terug op in 1488 wanneer hij alleen deze tol int (SAB: SR88, 148r).  

 Bezit Meester Willem van der Meulne leende 30 s gr aan de stad in juni 1487 (SAB:  
 SR86, 196v). Hij leende 360 gr in oktober 1490 aan de stad Brugge, als bewoner  
 van het Sint-Niklaaszestendeel (Blockmans, 'De belastingbetalers', 259). 
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 Naam Muenc, Andries de 

 Politieke carrière Gent: gedele 91, 95, 99, 06, 09 (bestand Gent). 

 Bezit Hij leverde aanzienlijke hoeveelheden laken aan de stad in de periode 1460-1500  
 (Hancké, 'Conflict', II, 135). In de verplichte lening van 1492 betaalde hij 480 gr en 
  volgens het 'conestable bouc' betaalde hij in 1492-4 1440 gr belasting  (Hancké,  
 'Conflict', II, 135). Hij inde een erfrente van Rombout van Beerzele van 3 lb gr op de 
  stad Gent (SAG: 400, 26, 159r). 
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 Naam Muenc, Hendrik de 

 Politieke carrière Gent: gedele 96; keure 88, 00, 07, 10 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: hij was de ontvanger van een extra oorlogsbelasting van de weverij in 1477  
 (SAG: 400, 25, 407r). 

 Beroep Meersenier (Hancké, 'Conflict', II, 136). 

 Bezit In de verplichte lening van 1492 betaalde hij 480 gr die later werden terugbetaald  
 (Hancké, 'Conflict', II, 136). 

 Rol in de opstand In 1477 betaalde hij 3 lb gr pensioenen terug aan de stad - betreft het wel dezelfde  
 persoon (Hancké, 'Conflict', II, 135)? 
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 Naam Muenekereede, Jan van 

 Nageslacht Kateline x Jan van Brunerue (SAB: SR80, 152v). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid april77; schepen 78, 81, juni85; deken der bakkers 82, 86 (SAB: RW). 

 Beroep Bakker (SAB: RW). 

 Sociaal kapitaal Jacob van Muenekereede stond borg voor zijn vrijlating uit het Brugse  
 schepenhuis op 20/3/1488 (SAB: CSK87, 92v). 

 Bezit Hij leende 2 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het  
 Caermerszestendeel (SAB: SR80, 205v). Hij kocht een rentebrief van 1 lb gr op de  
 drie steden van het graafschap Vlaanderen in april 1485 (SAB: OR, 4, 103r). Hij  
 leende 2 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 198r). Hij leende 960 gr in mei  
 en 480 gr in juli 1488 en 360 gr in oktober 1490 aan de stad Brugge, als bewoner  
 van het OLV-zestendeel; zijn weduwe leende 1000 gr in december 1490 als  
 bewoner van het Sint-Niklaaszestendeel (Blockmans, 'De belastingbetalers', 260). 

 Extra In 1482 diende hij een boete van 4 lb 8 s gr aan de stad Brugge te betalen (SAB:  
 SR82, 34v). Ook in 1486 diende hij 'over diverssche backers' een boete aan de stad, 
  ditmaal van 4 lb gr (SAB: SR86, 30r). 
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 Naam Muer, Adriaan de 

 Data ca. 1429 - ? (RAG: RV, 34315, 80v). 

 Politieke carrière Brugge: schepen 81; deken der timmerlieden 79, 84, dec90, 92, 09 (vinder 72, 82,  
 87, 95, 99, 04) (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: in juli 1490 was hij vertegenwoordiger van de negen leden in de Brugse  
 delegatie die in Brussel de devaluatie van de munt met Engelbert van Nassau  
 besprak (SAB: SR89, 145r). Hij maakte deel uit van de commissie die de Brugse  
 financiën diende te saneren in maart 1494 (SAB: CA, 12, 102r). 

 Beroep Timmerman (Despars, 'Cronycke', IV, 322). 

 Sociaal kapitaal Willem Ghywin en Gillis Waelpoel waren voogden van zijn kinderen na het  
 overlijden van zijn vrouw in augustus 1485 (SAB: WRSN, 5, 161v). In december  
 1486 was hij samen met Pieter de Mout voogd van de kinderen van Adriaan de Vos  
 (SAB: KV, 828bis, 173). In februari 1487 was hij samen met Donaas de Beer voogd  
 over de kinderen Jan Michiels (SAB: KV, 828bis, 203). 

 Cultureel veld In februari 1482 was hij samen met Willem Houtmarct dismeester van de Sint- 
 Gilliskerk (SAB: SR81, 142v). 

 Bezit Hij leende 2 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het Sint- 
 Niklaaszestendeel; ze werden hem nog in hetzelfde jaar terugbetaald (SAB: SR80,  
 201v). Hij kocht een rentebrief van 3 lb gr op de drie steden van het graafschap  
 Vlaanderen in april 1485 (SAB: OR, 4, 106r). Hij leende 2 lb gr aan de stad in juni  
 1487 (SAB: SR86, 197r). Hij leende 960 g rin mei en 960 gr in juli 1488 en 1000  
 gr in december 1490 aan de stad Brugge, als bewoner van het Sint- 
 Niklaaszestendeel (Blockmans, 'De belastingbetalers', 260). Na haar dood liet zijn  
 vrouw een huis na in de 'Hoecbrekersdam' aan de kinderen, de andere goederen  
 kwamen Adriaan toe (SAB: WRSN, 5, 161v). 

 Rol in de opstand Hij weigerde als schildknaap der timmerlieden Mattheeus Denijs, de deken van zijn 
  ambacht, op 1/2/1488 over te geven aan Maximiliaan toen deze Brugge uit wou  
 (Despars, 'Cronycke', IV, 322). 
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 Naam Mutere, Jan de 

 Politieke carrière Gent: gedele februari77 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: de stad betaalde hem 184 gr terug voor krijgsdiensten in 1477 (Hancké,  
 'Conflict', II, 136). 

 Beroep Wever (Hancké, 'Conflict', II, 136). 

 Bezit Hij droeg 72 gr bij in de oorlogsbelasting van 1477 (Hancké, 'Conflict', II, 136). 
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 Naam Naaldwijk, Jan van 

 Titel Ridder 

 Politieke carrière Gent: kapitein van Gent 22/2/92-? (SAG: 93, 7, 97r) 

 Rol in de opstand Op 22/2/1492 zwoer hij, als nieuw kapitein van Gent, trouw aan de privileges van  
 Gent en aan Filips van Kleef (SAG: 93, 7, 97r). Op 19/3/1492 deed hij dat  
 nogmaals, openbaar op de Vrijdagmarkt (SAG: 93, 7, 97v). 
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 Naam Naghele, Joos de 

 Naamgenoten Een Joos de Naghele overleed eind 1497 en hij liet huizen in de Gildehuisstraat,  
 het Loppemstraatje, aan de Augustijnenkerk en aan de Marekstraat voor zijn  
 kinderen na (SAB: WRSJac, 7, 9r). 

 Politieke carrière Brugge: schepen 89 (SAB: RW). 

 Bezit Hij leende 2000 gr aan de stad Brugge als bewoner van het Sint-Janszestendeel in  
 december 1490 (Blockmans, 'De belastingbetalers', 260). 
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 Naam Nassau, Engelbert van 

 Titel Graaf van Nassau-Dillenburg v1475 
 Graaf van Vianden 
 Heer van Breda 

 Data 17/05/1451-31/05/1504 (hij stierf vermoedelijk aan syfilis; hij werd begraven in  
 de Grote kerk van Breda, zie Cools, 'Mannen met macht', 271). 

 Antecedenten fs Jan IV, graaf van Nassau-Dillenburg-Dietz en trouw Bourgondië-aanhanger, x  
 Maria van Loon-Heinsberg (Cools, 'Mannen met macht', 269 en De Win,  
 'Engelbert', 86-87). Hij had een bastaardbroer Filips die in februari 1488 te Brugge  
 gevangen werd en op 23/5/1488 naar Gent werd gevoerd (KB: Ms 1132, 171).  
 Deze broer werd in januari 1489 aan Philippe de Crèvecoeur uitgeleverd (Despars,  
 'Cronycke', IV, 340 en SAG: 93, 7, 65r), in april 90 door Crèvecoeur vrijgelaten  
 werd (Harsgor, 'Recherches', II, 1100) en later te Damme de Duitse troepen  
 dirigeerde, samen met kapitein Claus Fedeley (SAB: SR89, 145v). Als beloning  
 ontving deze 199 lb gr uit de Brugse stadskas in 1491 (SAB: SRdec90, 36v). Hij  
 had ook een bastaardbroer Jan (Cauchies, 'Dans les allées', 136). 

 Huwelijk x Cimburga van Baden (in 1468), een nicht van moederszijde van Maximiliaan van  
 Oostenrijk (Cools, 'Mannen met macht', 269 en De Win, 'Engelbert', 87-88). 

 Nageslacht Hij had geen kinderen uit het huwelijk, wel twee bastaardkinderen (Cools, 'Mannen met 
macht', 269). Hij was immers een notoir rokkenjager (De Win, 'Engelbert', 115). 

 Politieke carrière Vorst: gouverneur van Brabant en Limburg 73-75, van Limburg en Overmaas 90-95, 
  van Luxemburg 83-88, van Artesië 00-04 (Poullet, 'Les gouverneurs', 147, 151,  
 176) en van Namen 03-04 (Baurin, 'Les gouverneurs', 116); voogd van Luik 16/04- 
 20/11/1490; stadhouder van de Nederlanden 27/11/85-88 (SAG: 93, 7, 45v),  
 24/5/91-96 en 1501-1503; raadslid-kamerheer v1477 en eerste kamerheer van  
 Maximiliaan in 1482-92; luitenant van Vlaanderen v90 (SAB: PO, 1241);  
 kamerheer van Filips de Schone v28/6/95 (Cauchies, 'De la "régenterie") en eerste  
 kamerheer na 1503 (Cools, 'Mannen met macht', 270 en De Win, 'Engelbert',  
 passim). 
 
 Taken-diensten Vorst: vanaf 1467 was hij meermaals in militaire dienst van Karel de Stoute. Vanaf  
 1474 tot aan zijn dood was hij slotvoogd van Heusden, van Geertruidenberg en  
 andere kastelen (Cools, 'Mannen met macht', 270 en De Win, 'Engelbert', 89-90).  
 Onder Maximiliaan vergrootte zijn militaire invloed nog, hij streed bijvoorbeeld te  
 Guinegatte en was de belangrijkste legeraanvoerder in Maximiliaans strijd tegen de 
  Vlamingen (Cools, 'Mannen met macht', 270-271). Hij was immers de aanvoerder  
 van de Duitse troepen: 'capitaine general des gens de guerre a cheval et de pic de la  
 langue d'alemaigne estans au service de mon dit seigneur en ses pays de Gheldres'  
 in 1480 (ADN: B 2121, 570v). In augustus 1482 voerde hij diplomatieke taken uit  
 in Zutphen (ADN: B 2127, 177r). In 1486 was hij samen met Charles de Croÿ en  
 Filips van Kleef één van de voornaamste militaire kapiteins van Maximiliaan  
 (Molinet, 'Chroniques', I, 543). In 1487 leidde hij de Franse oorlog van  
 Maximiliaan (Molinet, 'Chroniques', I, 565). Hij voerde niet enkel militaire maar  
 ook diplomatieke missies uit, bijvoorbeeld naar Frankfort in 1489, te Tours en Luik 
  in 1490 en Senlis in 1493 (Cools, 'Mannen met macht', 271 en De Win, 'Engelbert', 
  93-95). Hij diende als kapitein van Brugge in april 1492 de Brugse rekening te  
 controleren van de schepenbank van september 1487, maar Jean de Tinteville nam  
 die taak over (SAB: SR87, 127r). Ook in juli 1492 reisde hij samen met Jean le  
 Sauvaige, Thibaut Barradot, Jean de Lannoy en Paul de Baenst naar Frankrijk  
 (ADN: B 2144, 28r en Molinet, 'Chroniques', II, 251). Vanaf 1493-94 zat hij de  
 regentschapsraad voor die Maximiliaan opgericht had (Cools, 'Mannen met macht',  
 270). Hij was commissaris voor wetsverniewing te Ieper op 15/1/1490 (KB, M 103, 
  II), te Brugge in december 1490 (SAB: SRdec90, 161r) en in het Brugse Vrije in  
 1490, maar hij liet zich vervangen door Philippe de Contay, heer van Foreest, en  
 1492 (RAB: BVR, 229, 60r; 231, 68r). In 1493 duidde hij, als stedehouder, de  
 commissarissen voor de wetsvernieuwing te Gent aan (SAG: 94, 788). 
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 Sociaal kapitaal Hij was goed bevriend met Guy de Brumeu en Karel de Stoute (De Win, 'Engelbert', 
  88-89), voor wie hij al 'des son enffance' goede diensten deed (ADN: B 2118, 95r). 

 Cultureel veld Devies: 'Ce sera moy Nassou'. Hij had een omvangrijk boekenbezit, zie Vosters, 'De 
  bibliotheek'. Hij werd ridder van het Gulden Vlies in mei 1473 - hij maakte alle  
 kapittels mee (De Win, 'Engelbert', 91). In 1492 was hij hoofdman van de Brugse  
 kruisboogschutters van Sint-Joris (Janssens, 'Daar komen', 54). 

 Leenbezit Hij had een aanzienlijk leenbezit (een opsomming bij De Win, 'Engelbert', 99- 
 104): in het Roomse Rijk bezat hij het graafschap Nassau-Dillenburg, graafschap  
 Vianden, heerlijkheden Sankt-Vith, Düdelingen en Millen-Gangelt-Waldfeucht  
 (1472 - zie ook Gachard, 'Les archives', 295) en Dasburg (1478); in Brabant: stad  
 en land van Breda, de helft van het land van Grimbergen, Corroy-le-Château,  
 Frasnes-lez-Gosselies, als vol leen van de hertog van Brabant (1475); Zundert- 
 Nassau, Zundert-onder-de-hertog en Herstal (1475); Diest, Zichem, Meerhout,  
 Hoeleden, burggraafschap Antwerpen en Zelem (reeds in pand vanaf 1476, maar pas  
 echt verworven in 1499); heerlijkheden Roosendaal, Wouw, Nispen, Dongen en  
 Baarle-Nassau (1501). In Holland bezat hij Lek en tientallen kleinere  
 heerlijkheden en landgoederen, net als te Overmaas. In Vlaanderen bezat hij  
 Nieuwaart (dat op 24/12/1486 door Maximiliaan mocht uitgebreid worden met  
 aangeslibte gronden). 
 
 Bezit Hij was één van de rijkste mannen uit de Nederlanden, alleen al met zijn vele  
 vorstelijke functies verdiende hij fortuinen, maar hij diende wel tweemaal zware  
 losgelden te betalen, te Nancy en te Bethune (Cools, 'Mannen met macht', 269).  
 Volledige opsommingen van de bekende inkomsten vindt men bij De Win,  
 'Engelbert', 98-99. Hij bezat paleizen te Brussel (Nassaupaleis) en te Mechelen  
 (Hof van Nassau) (De Win, 'Engelbert', 103). Op 31/1/1478 werd bepaald dat hij  
 voortaan een jaargeld van 3000 francs van 32 gr zou ontvangen (ADN: B 2118,  
 95r). Daarbovenop ontving hij nog vergoedingen voor diensten, onder andere  
 omdat hij een groot deel van zijn bezittingen verkocht had om zijn losgeld voor de  
 vrijlating in Nancy te bekostigen. In 1479 ontving hij in het totaal 4000 lb van 40  
 gr uit de 'recette générale' (ADN: B 2118, 95r). In 1482 ontving hij 2400 lb van 40  
 gr (ADN: B 2127, 75r). Samen met Filips van Kleef en andere vertrouwelingen van  
 Maximiliaan ontving hij in juli 1485 8440 lb par omdat hij het Vrije gesteund had  
 in de teruggave van haar privileges (RAB: BVR, 223, 11r). Daarenbovenop zou hij  
 100.000 ecu ontvangen van Lodewijk van Gruuthuze (Molinet, 'Chroniques', I,  
 467). Voor zijn diplomatieke reis naar Tours in 1489 ontving hij van Maximiliaan  
 12000 lb van 40 gr om alles te bekostigen (ADN: B 2140, 77r). In mei 1490  
 ontving hij 800 lb van 40 gr als loon uit de 'recette' van Maarten van Nieuwenhove 
  (94r). In februari 1491 ontving hij 1600 lb par van de staten van Henegouwen  
 voor zijn gevangenschap in Frankrijk (Devillers, 'Le Hainaut', 1889, 246). In juni  
 1491 krijgt hij 4000 lb van 40 gr als loon (ADN: B 2142, 71v). In de Vrede van  
 Brugge werd bepaald dat hij 6000 en zijn broer Filips 1800 gulden uit de Brugse  
 stadskas kreeg (SAB: SRdec90, 170r). In 1491 leende hij de stad Brugge 1666 lb  
 13 s 4 d gr die in oktober 1492 terugbetaald werden (SAB: SR91, 40r; SR92,  
 184v). In 1492 zegde Brugge hem 600 lb gr toe 'voor tafdoen ende adnichilleren'  
 van de twintigste penning (SAB: SR92, 179r). Op 20/7/1492 beloofde de stad  
 Gent hem 6000 lb van 40 gr voor zijn diensten bij de totstandkoming van de vrede  
 van Cadzand (SAG: 93, 7, 107r). Op 24/4/1492 zegden de Zuidelijke Nederlanden  
 hem 6000 gouden florijnen van 24 pattars per florijn toe voor zijn vele kosten die  
 hij had bij de uitoefening van zijn functie (SAG: 93, 7, 108r). Hij kocht de voogdij  
 van het kasteel en de stad van Sluis in 1498 voor 10000 kronen van Filips van  
 Kleef (De Win, 'Engelbert', 96). 

 Rol in de opstand Te Nancy werd hij gevangen genomen maar na het betalen van losgeld kwam hij  
 vrij (Cools, 'Mannen met macht', 270 en De Win, 'Engelbert', 91). Hij was één van  
 de belangrijkste pleitbezorgers van het huwelijk tussen Maria en Maximiliaan (hij  
 trachtte later tevergeefs het huwelijk tussen Charles VIII en Anne de Bretagne te  
 vermijden) en later van dat tussen Filips de Schone en Johanna de Waanzinnige.  
 Hij was reeds militair opperbevelhebber van de Duitse troepen in 1480 waarvoor  
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 hij royale sommen ontving uit de 'recette générale de toutes les finances' (ADN: B  
 2121, 75v-82r). Hij maakte deel uit van de rouwstoet op de begrafenis van Maria  
 van Bourgondië (Molinet, 'Chroniques', I, 370). Op 2/4/1482 dineerde hij samen  
 met Lodewijk van Gruuthuze en Filips van Bourgondië-Beveren en de abt van  
 Sint-Bertijns te Brugge (SAB: SR81, 161r). Hij was aanvoerder van de troepen in  
 mei 1482 toen Maximiliaan Sluis militair wou innemen (Despars, 'Cronycke', IV,  
 223). Hij nam deel aan de Luikse veldtocht in het najaar van 1482 (Molinet,  
 'Chroniques', I, 376). Hij ratificeerde, als vertegenwoordiger van de Brabantse adel,  
 het verdrag van Atrecht op 18/4/1483 (Godefroy, 'Histoire', 348). Op 14/6/1484  
 nam hij deel aan de buitengewone vergadering van het Gulden Vlies te  
 Dendermonde om een vergelijk in het politieke geschil te vinden (ADN: B 1286,  
 17777 en de Reiffenberg, 'Histoire', 138). Hij nam actief deel aan de verovering van  
 Vlaanderen in 1485, in juni nam hij positie te Oudenaarde (Molinet, 'Chroniques',  
 I, 451). Hij behoorde tot de Raad van Maximiliaan die op 28/6/1485 de vrede te  
 Brugge uitsprak (SAG: 94, 737). In juni 1485 ontving hij een aanzienlijk stuk uit  
 het geconfisqueerde goed van Lodewijk van Gruuthuze nadat hij deze persoonlijk  
 gevangen had gezet bij de intocht van Maximiliaans vertegenwoordiging in  
 Brugge (Cools, 'Mannen met macht', 123 en Despars, 'Cronycke', IV, 257). Hij was  
 aanwezig bij de uitroeping van de algemene vrede van juni 1485 en aanschouwde  
 vanop het balkon van de Halle de onthoofdingen van de tegenstanders (Despars,  
 'Cronycke', IV, 262 en 266). Hij kreeg daarop de goederen van Lodewijk van  
 Gruuthuze in beheer (Molinet, 'Chroniques', I, 460). Daarna vergezelde hij  
 Maximiliaan bij diens intrede te Gent (Molinet, 'Chroniques', I, 462). In oktober  
 1485 sloot hij samen met Jean de Berghes, in opdracht van Maximiliaan, vrede met  
 de stad Luik (ADN: B 839, nr. 17807). Op 27/11/1485 stelde Maximiliaan hem aan  
 als kapitein-generaal van Vlaanderen, het is duidelijk dat hij als Maximiliaans  
 plaatsvervanger zal fungeren tijdens diens kroning tot Rooms-koning (SAG: 93, 7,  
 45v). Van november 1485 tot juni 1486 bestuurden Engelbert van Nassau, Jean  
 Carondelet, Filips van Kleef en Olivier de la Marche de Nederlanden tijdens  
 Maximiliaans afwezigheid. Ze voedden eveneens Filips de Schone op (Cools,  
 'Mannen met macht', 270). Op 18/10/1485 maakte hij deel uit van Maximiliaans  
 raad die het Brugse Vrije weer lid maakte van Vlaanderen (ADN: B 1703, 139v).  
 Begin februari 1486 onderhandelde hij met Filips van Kleef en de burgemeesters  
 van het Brugse Vrije over de nieuwe privileges van dit Lid (RAB: BVR, 223, 34r).  
 In maart 1486 deed hij samen met Filips van Kleef een blijde intrede te Gent (SAG:  
 400, 29, 101r). Hij nam Filips Wielant gevangen (De Win, 'Engelbert', 92). Op  
 26/12/1486 stond hij samen met andere raadsheren van Maximiliaan garant voor  
 een lening van 10000 ecus van 48 gr die Pieter Lanchals op de stad Brugge nam  
 (RAG: FPR, 216). Op 12/4/1487 werd hij stadhouder van Vlaanderen, maar eind  
 juli namen de Fransen hem samen met de hertog van Gelder gevangen na de slag van 
  Bethune, waar Philippe de Crèvecoeur triomfeerde en Nassau bijna het leven liet  
 (Harsgor, 'Recherches', II, 1094 en Molinet, 'Chroniques', I, 576). Tijdens deze  
 gevangenschap bepleitte hij een vrede tussen Maximiliaan en Charles VIII, wat  
 uitmondde in de Vrede van Frankfürt van juli 1489 (Labande-Mailfert, 'Charles VIII. 
  Le vouloir', 107 en Molinet, 'Chroniques', II, 144). Kort daarna liet Charles VIII  
 hem gaan, waarop hij de militaire strijd van Maximiliaan startte tegen de Vlaamse  
 steden voor zijn rekening nam (uitvoerige beschrijving bij De Win, 'Engelbert',  
 92-95). Op 25/8/1489 nam hij samen met Albrecht van Saksen en Charles de Croÿ  
 het bestuur van Brussel over van Filips van Kleef (Molinet, 'Chroniques', II, 163).  
 Na de vrede van Tours (waar hij aanwezig was) reisde hij via Valenciennes naar  
 Kortrijk om er de wet te vernieuwen (Molinet, 'Chroniques', II, 172). Hij maakte  
 deel uit van de commissie die in opdracht van Albrecht van Saksen op 4/1/1490 de  
 Vlaamse magistraten moest benoemen en de Vlaamse kastelen diende in te nemen  
 (SAB: CA, 12, 84r). De dagen erop trok hij door Vlaanderen richting Brugge en het  
 Brugse Vrije die hem eed deden, op 11/1 was hij te Ieper (RAB: BVR, 228, 30v en  
 32v). In februari-mei 1490 vertoefde hij in Brugge met een uitstap naar Gent en in  
 april één naar Mechelen, erna verbleef hij te Veurne (SAG: 400, 30, 266r). Kort  
 daarop reisde hij naar Sint-Omaars en eind juni 1490 verbleef hij te Dendermonde  
 en Aalst waar hij een Gentse delegatie ontving om dan door te reizen naar  
 Antwerpen (267r/v). In juli 1490 verbleef hij te Brussel waar hij vergaderde met  



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1568

 Brugse gedeputeerden over de revaluatie; hij wordt er 'stadhouder generael van den 
  lande van Vlaenderen' genoemd (SAB: SR89, 145r). Hij deed een intrede te Brugge  
 op 4/12/1490 (Despars, 'Cronycke', IV, 488). Op 24/5/1491 benoemde Maximiliaan 
  hem tot luitenant, gouverneur en kapitein-generaal van Vlaanderen (KHDH, ODL;  
 A2, 462). De dagen daarna zat hij, samen met Jean de Lannoy, het vijftiende kapittel 
  van het Gulden Vlies te Mechelen voor, waar hij echter beschuldigd werd voor  
 zijn losbandige zeden (de Reiffenberg, 'Histoire', 189, 195 en 237: herhaald in  
 1500). Hij dirigeerde er wel de aanklacht tegen Lodewijk van Gruuthuze en Adolf  
 van Kleef (Sterchi, 'Uber den Umgang', 531). Hij startte onmiddellijk een  
 normalisatie van alle landen door bv. enkele dagen later Karel van Moerkerke en  
 Antoine van Haute het eens te laten worden over het baljuwschap van Belle dat de  
 situatie in het Westland al maanden onzeker maakte (ADN: B 18824, 23765-9). Hij 
  was kapitein van het beleg van Sluis in september en oktober 1492 (SAG: 400, 31, 
  111v); hij verbleef toen in Damme en Aardenburg met zijn garnizoen (SAB:  
 SRdec90, 140r). Na de Statenonderhandelingen in oktober 1491 te Mechelen,  
 ondernam hij in juni 1492 een diplomatieke reis naar Parijs (SAB: SR91, 146v). Op 
  23/8/1493 ratificeerde hij het verdrag van Senlis en beloofde hij het ten allen  
 prijse na te leven en de naleving ervan te bewerkstelligen (ADN: B 363, 16461).  
 Op 12/9/1493 maakte Filips van Kleef hem het kasteel van Sluis over (Gachard,  
 'Les archives', 310). Hij maakte deel uit van de regentschapsraad van Filips de  
 Schone in 1493 (ADN: B 2147, nr. 70099). Door het werk op hoogste niveau  
 genoot Engelbrecht een quasi vorstelijke status (De Win, 'Engelbert', 114). Hij  
 droeg bijvoorbeeld in 1500 de doopkaars van Karel V (Cools, 'Mannen met macht',  
 271). Toen Maximiliaan in augustus 1493 zijn keizerskroon zou ontvangen,  
 weigerde hij naar Gent af te reizen om Vlaanderen te komen bezweren. Onder andere  
 Nassau deed het in diens plaats (Blockmans, 'De volksvertegenwoordiging', 317,  
 naar SAG: 94, 790). In 1496 maakte hij deel uit van de Grote Raad van Filips de  
 Schone (Cauchies, 'Croit Conseil', 394).  

 Bronnen De belangrijkste informatie werd reeds bijeengescharreld door Cools, 'Mannen met  
 macht', 269-271. Andere overzichten door De Win, 'Engelbert II', in: R. de Smedt,  
 'Les chevaliers', 180-183, De Win, 'Engelbert' in HKKOLM en De Win, 'Nassau',  
 in NBW en Blockmans, 'Engelbrecht'. Verouderde info bij Blok, 'Engelbert' en de  
 Borchgrave, 'Nassau', met aldaar verwijzingen naar verdere literatuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1569

 Naam Nevele, Pieter van 

 Politieke carrière Brugge: gecommitteerde 89 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: in juli 1490 was hij vertegenwoordiger van de negen leden in de Brugse  
 delegatie die in Brussel de revaluatie van de munt met Engelbert van Nassau  
 besprak (SAB: SR89, 145v). 

 Bezit Hij leende 360 gr in oktober en 1996 gr in december 1490 aan de stad Brugge, als  
 bewoner van het Sint-Donaaszestendeel (Blockmans, 'De belastingbetalers', 261). 
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 Naam Nieppe, Humbert van der 

 Naamgenoten Was hij familie van Christiaen van der Niepe (Ieperse hoofdman van de vulderie in  
 1480, 84 en 86-91)? 

 Politieke carrière -Ieper: schepen 81 (KB: M 103, II). 
 -vorst: baljuw van Belle in 77 (ADN: B 2112, nr. 68068). 
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 Naam Nieuweghe, Jan van 

 Data ?-27/02/1479 (Dagboek van Gent, II, 254). 

 Taken-diensten Gent: de stad betaalde hem 120 gr voor krijgsdiensten in 1477 (Hancké, 'Conflict',  
 II, 137). 

 Beroep Nagelmaker (Despars, 'Cronycke', IV, 182). 

 Bezit Hij droeg 64 gr bij in de oorlogsbelasting van 1477 (Hancké, 'Conflict', II, 137). 

 Rol in de opstand Hij werd te Gent onthoofd na het oproer van februari 1479 (Hancké, 'Conflict', II, 137). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1572

 Naam Nieuwenhove, Antoon van 

 Naamgenoten Een Antoon van Nieuwenhove werd onthoofd te Gent op 26/1/1486 (Despars,  
 'Cronycke', IV, 275). 
 Een Antoon van Nieuwenhove was priester te Sint-Salvators in Brugge (SAB:  
 SR76, 36r en Gailliard, 'Bruges', IV, 88). 

 Data 13/01/1458-06/1489 (Gailliard, 'Bruges', IV, 89; Despars, 'Cronycke', IV, 436 en  
 SAB: SR88, 163r). 

 Antecedenten fs Clais (SAB: SR83, 26r). 

 Huwelijk x Lysbette Bave, fa Jan (Gailliard, 'Bruges', IV, 89). 

 Nageslacht Zijn dochter Maya ontving het leen Nieuwenhove in Adegem, van het leenhof van  
 Brugge, en nog een van de burg van Brugge, 4 renten en nog wat goederen na de  
 dood van haar vader (SAB: WRSD, 5, 190r en ARA: Rk. 17407, 2r). Ze huwde  
 Cornelius van Overschelde (Gailliard, 'Bruges', IV, 89). 

 Politieke carrière -Vorst: baljuw van het Houtsche 6/5/83-10/85 (ARA: Rk. 13710, 75r/103r en  
 RAG: RV, 7512, 240r) en 88-89 (RAB: BVR, 226, 82r; 227, 78v). 
 -Brugge: raadslid 80, 88; deken der zeepzieders 79-80 (SAB: SR79, 167v); deken  
 der mutsenmakers 88 (SAB: RW). 

 Taken-diensten -Brugge: hij pachtte de visserijrechten van de stad van aan de Moerbrugge tot aan  
 de Gevaardsbrug en daaromtrent van 1482 tot 1488 (SAB: SR83, 26v). In 1483-84  
 was hij militair kapitein van het klein kasteel van Sluis (RAG: RV, 34315, 56r en  
 SAB: OR, 3, 11r). Hij was militair kapitein van de stad in februari 1488 (Despars,  
 'Cronycke', IV, 354/434; SAB: CSK87, 98r: hij trok op naar het kasteel van  
 Middelburg). Ook later dat jaar voerde hij nog meerdere militaire taken uit (SAB:  
 CSK87, 100v etc.). 
 -vorst: hij was de ontvanger van het land van Kaprijke in 1484-89 en van de  
 sergenterie van Oostburg in 1484-87 (beiden in pacht gegeven) (databank domeinbeheer). 
 
 Beroep Zeepzieder (SAB: SR79, 167v). 

 Sociaal kapitaal In september 1485 maakte hij meester Jan Joly, Christoffel Boudin, Lonis de Nobele, 
  Joos Ruebs, Olivier Bateman en Zegher Crampe over zich machtig (SAB: PR85,  
 28r). Pieter de Busschere was zijn procureur in oktober 1486 (RAG: RV, 7512,  
 240r). Jan Govaerts en Jan van Silte betalen voor hem 7 lb 15 s 6 d gr aan het Steen  
 (SAB: CSK87, 87r). Ridder Jan van Nieuwenhove en Jacob Banc waren de voogden 
  van diens dochter in februari 1497 (SAB: WRSD, 5, 190r). 

 Cultureel veld Hij werd in 1479 lid van de Sint-Sebastiaansgilde (Godar, 'Histoire', 122). 

 Leenbezit In 1474 of 1475 kocht hij een leen in Adegem van Jacob van den Vagheviere (RAB: 
  BB, 64, 263v en ARA: Rk. 13788, 2v). Dit leen ging na zijn dood in 1489 over  
 naar zijn dochter Maya (ARA: Rk. 17407, 2r). 

 Bezit In de lening van juni 1478 droeg hij 10 lb gr bij aan de Brugse stadskas (SAB:  
 SR80, 47v). Hij leende 4 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het  
 Sint-Janszestendeel, en kreeg ze nog hetzelfde jaar terugbetaald (SAB: SR80, 189r).  
 Hij leende 2 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 187v). 

 Rol in de opstand Op 10/6/1483 legde hij de eed als baljuw van het Houtsche af (ADN: B 33, 85v).  
 Hij sneuvelde in juni 1489 in de strijd tegen Daniel van Praet in het westkwartier  
 (Despars, 'Cronycke', IV, 436 en Molinet, 'Chroniques', II, 136). Martin de Grave  
 verving hem als baljuw van het Houtsche bij zijn dood (RAB: BVR, 227, 78v). 

 Extra In oktober 1485 werd hij door de Raad van Vlaanderen veroordeeld tot de  
 terugbetaling van 16 lb gr aan Ywein van Hoppem (RAG: RV, 7512, 240r). 
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  Naam Nieuwenhove, Jan van (1) 

 Titel Ridder v1479 

 Naamgenoten Clais van Nieuwenhove diende in juni 1478 9 lb gr aan de stad Brugge te betalen  
 uit de 'penninghen onder hem wesende toebehoorende den sterfhuse' van de  
 weduwe van Pieter Bladelin, als onderdeel van de bede van april 1478 voor de  
 oorlog (SAB: MC78, 8r en 9v). Clais van Nieuwenhove fs Clais is schepen van het  
 Brugse Vrije in juli85-feb86, 87, jan90-93. In februari 1478 leende hij samen met  
 Jan de Keyt, Jan de Boot en Clais van Nieuwenhove 375 lb van 40 gr aan  
 Maximiliaan op de kroonjuwelen (ADN: B 3495, 123686). 

 Data 21/11/1450 (Gailliard, 'Bruges', IV, 90, bevestigd door RAG: RV, 6832, 9r) -?.  
 Gailliard geeft 27/05/1505 als sterfdatum (Gailliard, 'Bruges', IV, 90), maar dit  
 klopt niet, want hij leefde nog op 8/5/1510 toen hij een rente van 8 lb gr op de stad 

Brugge van 1473 overdroeg aan Klaas Breydel, kanunnik van Sint-Donaas (SAB: FB, 859, 
2).  

 Antecedenten fs Claeis (fs Jan x Margriete van der Scheure, en broers Michiel en Jan (x Barbara de  
 Boot) en zussen Apoline (x Kristof Metteneye), Margriete (x Antonis Dheere),  
 Lysbette, Agneta, Barbara en Anna, religieuzen - Gailliard, 'Bruges', IV, 87) x  
 Agnes Metteneye, fa Wouter x Margriete Caneel (Gailliard, 'Bruges', I, 319). Vader  
 Clais stierf op 27/10/1481 (ARA: Rk. 13795, 3r; 't Boeck, 34 en Gailliard,  
 'Inscriptions', II, 390) en had als kinderen Jan, Antoon, Clais, Adriana (x Maarten  
 Lem, zie diens fiche), Agnete (x Arnoud Adornes, zie diens fiche), die stierf in  
 oktober 1485 (SAB: WRSJan, 6, 46v), Margriete (x Cornelis Breydel - SAB: PR85,  
 98r) en Lysbette x Guillaume Hautain (hertogelijk secretaris in 1461, Paravicini,  
 'Invitations', 111 - hun dochter huwde Maarten van Nieuwenhove, zie diens fiche).  
 Maria van Bourgondië nam Guillaume Hautain als secretaris op in haar eerste  
 hofhouding in 1477 (ARA: MD 174, 32r); Guillaume was overigens waterbaljuw  
 van Sluis in 1482-3, als opvolger van Joost van Varsenare (ARA: Rk. AL, 44, E,  
 24/2/1481 (o.s.); ADN: B 17742 en -43, 'Hautain'); hij was reeds in hertogelijke  
 dienst bij Karel de Stoute; Bartier, 'Légistes', 374 en Cockshaw, 'Le personnel',  
 192), met kinderen Charlotte (x' Jan van Overschelde, x² Jan de Crane). Na Lysbettes 
  dood hertrouwde Haultain met Margriete du Hem, hun dochter huwde Maarten van  
 Nieuwenhove (SAB: PR92, 109v-110r). Was hij de Brabantse kanselier in 1488  
 (naar Molinet, 'Chroniques', I, 615)? NB: in 1463 heeft Clais van Nieuwenhove een 
  som geld geleend aan Karel de Stoute (Sommé, 'Isabelle', 60). 

 Huwelijk x Maria Heghels (SAB: KV, 828bis, 253), fa Clais (Gailliard, 'Bruges', IV, 90). 

 Nageslacht Loyse (ARA: Rk. 13710, 83r) x Jan Pieters (zie diens fiche en Gailliard, 'Bruges',  
 IV, 90). 

 Politieke carrière -Brugge: schepen 73, april82*, 88*, 93*; raadslid 78*; raadslid 72; hoofdman sint- 
 jans 77, 79; thesaurier 74 (SAB: RW). 
 -Vorst: kamerheer en raadsheer van Maximiliaan 79-82 (SAB: SR79, 172r en CA, 2,  
 321v); kamerheer en raadgever van Filips de Schone in 83-85 (ADN: B 2131, nrs.  
 69179/69208) en 88-89 ('camerlinc'; SAB: SRfeb88, 147v; SR88, 170r); Brugs  
 schout 6/9/83-23/3/85 (ARA: Rk., 13781). 

 Taken-diensten -Vorst: hij was commissaris voor wetsvernieuwing voor de vorst vanaf 1480 tot  
 juli 1485 (RAB: AW, 1478). Voorbeelden hiervan te Gent in 1481-3 (SAG: 400,  
 27, 310r; 28, 63r/257r), 1484 (SAG: 94, 731); voor Ieper in 1481, 1483-85, 1489  
 (Van Duyse & De Busscher, 'Inventaire', 731 en KB, M 103, II); te Brugge in 1480- 
 84 (SAB: SR80, 158r; SR81, 151r/162r/179r; SR83, 158v; SR84, 150v) en 1488- 
 89 (SAB: SRfeb88, 147v; SR88, 170r, in dat laatste jaar verving Willem Moreel  
 hem, SAB: CA, 12, 79r), en in het Brugse Vrije in 1478-84, februari 1488, 1488 en  
 1489 (RAB: BVR, 215, 9r; 216, 9r; 217, 6r; 218, 5r; 219, 7r; 220, 8r; 221, 8r; 222,  
 7r; 225, 74v; 226, 96r; 227, 192v, in dat laatste jaar verving Willem Moreel hem).  
 Hij diende als gecommitteerde van de hertog de bede van 105.000 kronen te innen  
 in het kwartier van Brugge en het Vrije in 1479-81 (SAB: SR79, 171v; SR80,  
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 185r). In 1484 was hij kastelein van Male (ADN: B 17752, 'Male'). In juni 1488  
 was hij door graaf Filips gecommitteerd om samen met Filips van der Zickelen en  
 Adriaan Vilain van Rasseghem alle wetten in Vlaanderen te vernieuwen (RAB:  
 BVR, 226, 17v en Diegerick, 'Correspondance', 236). Volgende informatie kan ook  
 op zijn neef slaan: hij was ontvanger van het ammanschap van Brugge in 1473-6,  
 van het klerkschap van de schout in 1470-3, van het Grutegeld van Sijsele-Damme  
 in 1462-5, van het leenknechtgeld van Damme in 1463-66, van tol te Damme in  
 1456-9 en 62-5, van de nobel op de haring in 1453-6, 1462-5, 1469-72 en van de  
 visserijrechten van St.-Joris-ten-Distel in 1472-81 - alles in pacht gegeven  
 (databank domeinbeheer; bij dit alles wordt er niet gespecificeerd om welke Jan van 
  Nieuwenhove het gaat).  
 -Brugge: hij (of zijn naamgenoot ?) pachtte de issue van de stad in 1475 (SAB:  
 SR80, 167v) en de 'visscherye tusschen den thorren van den minnewatre upwaert  
 streckende tote an de steenbrugghe ende der hiltweere van Arssebrouc' in de  
 periode van 1469 tot 1479 (SAB: SR76, 16r; 77, 17v: in 1476-7 droeg hij geen  
 som over aan de stad - ook niet in 79 - SR79, 26v). Jan fs. Claeis pachtte de assizen  
 'van der nieuwerhalle' in de periode van september 1476 tot september 1477 en in  
 het schepenjaar 1478 (SAB: SR76, 20r; SR78, 31v). Een Jan van Nieuwenhove  
 pachtte in 1478 de Brugse issue (SAB: SR78, 31v). In juli 1477 bevond hij zich  
 samen met Lodewijk van Gruuthuze en Jan van Luxemburg in Rijsel en omgeving  
 waar ze de Brugse troepen coördineerden in de strijd tegen de Fransen (SAB: SR76, 
  58v-59r). In april 1478 onderhandelde hij in naam van de stad met Maximiliaan te  
 Rijsel (SAB: SR77, 59v). In mei 1478 opereerde hij als militair kapitein te Sint- 
 Winoksbergen samen met Jan van Gruuthuze en Jan Breydel (SAB: SR77, 53r-v en  
 160v). In maart 1479 reisde hij naar Sluis om er de stadsversterkingen te  
 controleren (SAB: SR78, 71r). Ook bij de slag van Guinegatte was hij militair  
 actief (SAB: SR78, 181r). Op 24/10/1479 reisde hij naar Gent bij Maximiliaan 'up  
 de materie van die van der Sluus' en van daar naar Sint-Winoksbergen om er met  
 Jacob van Savoye te overleggen (SAB: SR79, 64r). Op 16/11/1480 reisde hij naar  
 Gent bij Maximiliaan om hem naar het proces tussen de stad Brugge en de graaf van  

Sint-Pol te vragen en hem te verzoeken de stad aan te doen (SAB: SR80, 71r). In mei 1481 
reisde hij naar 's-Hertogenbosch bij Maximiliaan om met hem te onderhandelen over het 
Brugse tolcontract en in juli naar Gent om te spreken over de troepenmonstering (SAB: 
SR80, 85v). Op 20/7/1481 reisde hij samen met Maarten Lem naar Brussel om Maria van 
Bourgondië te verzoeken Brugge te bezoeken, met de kanselier te onderhandelen over een 
rechtszaak tussen de stad en de clerus i.v.m. de assizen en van daar reisden ze naar Gelre 
waar ze Maximiliaan hierover interpelleerden (SAB: SR80, 87v). Op 30/12/1483 reisde hij 
samen met Pieter van der Eecke naar Torhout om er een kleine revolte te onderdrukken 
(SAB: SR83, 131v). Hij was onderhandelaar voor de Drie Leden te Montils-lez-Tours eind 
1489 (Despars, 'Cronycke', IV, 440). Eind november 1489 onderhandelde hij met Filips 
van Kleef te Sluis over de nakende vrede (SAB: SR89, 143r). Op 13/2/1490 maakte hij 
deel uit van de Brugse delegatie die te Damme met de hertog van Saksen over de 'welvaert' 
van de stad onderhandelde (SAB: SR89, 132r/146r). Na een lange periode van inactiviteit 
vroeg Albrecht van Saksen aan ridder Jan van Nieuwenhove om eind mei 1493 naar Filips 
van Bourgondië-Beveren in Vere te reizen om met hem te onderhandelen over de welvaart 
van het land (SAB: SR92, 150r-v). Hij maakte deel uit van de commissie die de Brugse 
financiën diende te saneren in maart 1494 (SAB: CA, 12, 102r). 

 Sociaal kapitaal In 1475 was Daneel dHoofsche zijn procureur die samen met Simon van Coorden,  
 de weduwe van Rui Machado, borg over Antonio Fernandes, procedeerde tegen  
 Nicolas Bertram, procureur van Lopo de Guadra, 'medicijn' van de hertog, die een  
 achterstallige som eiste (Paviot, 'Les Portugais', 114-6). In maart 1475 was hij  
 samen met Jan van Overtvelt en Jacob Metteneye fs Christoffel getuige bij de  
 verkoop van olie en suiker van Antonio Fernandez aan Jan Nutin (RAG: RV,  
 6832). In juli 1475 eiste de Brugse schepenbank van de hem dat hij zijn aanklacht  
 t.o.v. van de handelaars Thomas Picanul en Lazere Lommelin om een uitbetaling  
 van een verzekering van 200 lb gr met bewijzen zou staven (SAB: MC74, 32v).  
 Enkele dagen later betaalde hij 160 lb gr uit, Jacob Metteneye en Cornelis Breydel  
 stonden borg (SAB: MC75, 4r). Hij was samen met Jacob Gheerolf voogd van de  
 kinderen van zijn schoonbroer meester Willem Haultains (ADN: B 2131, nr. 69208 
  en SAB: PR92, 109v). In februari 1482 was hij getuige bij een contract tussen Jan  
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 van Luxemburg en Marie van Berghes, weduwe van Jan van Halewijn, gesloten  
 (ARA: GR, 797, 223r). In februari-maart 1482 trad hij samen met Maarten Lem, Jan  
 van Riebeke en Jan van Nieuwenhove als arbiter op in een handelsconflict tussen  
 Jan Nutin ('wisselaere in Brugge' - RAB: BVR, 216, 148r) en Antonio Fernandez,  
 Lodewijk Greffin, Guy de Houdecoutre en Jan de Keyt fungeerden als klerken  
 (RAG: RV, 6832). Jacob Metteneye fs Christoffel en Hellin van Steeland waren borg 
  over hem in oktober 1483, tot 100 lb gr als de schout in gebreke blijft (ADN: B  
 2131, nr. 69179 - Helijn bezat een huis in de Wulfhagestraat 18 te Brugge, zie  
 Beernaert, 'De visitatie', 30). Jan Bruneel was 'scadebeletter' van Clais van  
 Nieuwenhove in 1477 (SAB: SR76, 39r). En Jan Hennins van Jan van  
 Nieuwenhove in 1477-92 (SAB: SR76, 39r; SR79, 54r; SR81, 53r etc.). In maart  
 1485 was hij samen met Geraard de Grote voogd over de kinderen van Guillaume  
 Hautain (SAB: SR84, 114v). In december 1486 maakte hij Hellin van Steelant  
 machtig over zich (SAB: KV, 828bis, 253). Op 29/3/1488 vroeg hij aan de Brugse  
 'gemene vergadering' of hij, als voogd, samen met Klaas van Delft mocht aanvangen  
 met de uitvoering van het testament van Pieter Lanchals, hetgeen hem toegezegd  
 werd (SAB: CSK87, 95v). In juli 1490 was hij samen met Jacob Gheerolf voogd  
 over de kinderen uit het eerste huwelijk van Pieter Lanchals (RAG: SL, 79, '1490'), 
  in 1495 behoorde hij samen met Jacob de Donckere en Jan de Boot tot de vrienden  
 en magen van Pieter Lanchals (SAG: FLL, 1444). In februari 1497 werd hij voogd  
 van de kinderen van Antonis van Nieuwenhove (SAB: WRSD, 5, 190r). 
 
Cultureel veld Zijn grootvader had een kapel in de OLV-kerk gesticht, waar de leden van de familie Van 

Nieuwenhove mochten begraven worden (Gailliard, 'Inscriptions', II, 281). Hij was lid van 
de Brugse Witte Beer en voogd van het Sint-Juliaansgasthuis (Van den Abeele, 'De Witte 
Beer', 144). Hij was proost van de OLV van den Drogenboom in 1484, en besliste dat het 
huis van de Gilde 'Den Drooghenboom' aan de Braamberg aan Jacob van Dorle werd 
uitgegeven zolang hij en zijn vrouw leefden (SAB: KV, 828bis, 102). Hij was gildebroeder 
van het Heilige Bloed in 1488 (SAB: CSK87, 135r). In 1494 en 1496 verkocht hij goederen 
aan de kerk van Sint-Anna te Sint-Kruis om er een nieuwe kerk op te richten (RAB: 
Archief van de Sint-Annakerk, 35-36). 

 
Leenbezit Zijn lenen 'Nieuwenhove' en 'Nieuburch' te Oostkamp waren resp. 525 en 44 gemet groot 

(Dewitte, 'Jehan', 158). In 1467 verleende Filips de Goede een bedijkingsoctrooi aan 
Christoffel Buridaen, Clais van Nieuwenhove, Ghijsbrecht Hysson en Willem Haultain in 
Boekhoute (Gottschalk, 'Historische Geografie', I, 84). Op een onbekend tijdsstip kocht hij 
(of zijn naamgenoot) twee rentes van 40 lb par op de tol van Brugge van Karel van 
Halewijn (RAB: BB, 64, 21r-v). Zijn vader kocht in 1475 een leen, afhankelijk van de 
Burg van Brugge, in de parochie van Adegem van Jacob van den Vagheviere voor 18 lb gr 
(ARA: Rk. 13709, 46r), Jan erfde dit bij diens dood in 1481 (ARA: Rk. 13795, 3r). In 1478 
of het jaar nadien kocht hij voor 160 lb gr een rente van 10 lb gr op drie lenen te Woumen 
van Joost van Varssenare (ARA: Rk. 13709, 81r en Rk. AL, 44, E, 3/11/1477). In 1483 
kocht hij van François Canalcanty (x Margriete van Maldegem) het leen 'Moerseke' te Sint-
Pieters op den dijk voor in totaal 200 lb gr én twee rentes van 40 lb par op de tol van 
Brugge; de helft van het verheffingsgeld werd hem kwijtgescholden (ARA: Rk. 13710, 
83r/84r en 17398, 1v). In april 1484 bevestigde de Raad van Vlaanderen deze verkoop, 
ondanks protest van Jan van Silly (RAG: RV, 7512, 89r). In juli 1485 schold Pasque de 
Berlettes hem een rente van 16 lb gr op zijn heerlijkheid Nieuwenhove kwijt, van wie hij 
de heerlijkheid voor 450 lb gr gekocht had (SAB: Adornes, 601). Na de dood van zijn 
vader erfde hij het leen Balgerhoeke van 18 gemeten land in Adegem; Clais Breydel zou 
deze na zijn dood erven (RAB: BB, 64, 264r). Hij of zijn naamgenoot kocht in maart 1500 
de stad en kasteel van Koekelare (ARA: Rk. 17414, 3r en RAB: BB, 64, 205r). 

 

 Bezit Hij bewoonde het huis 'Casselberg', naast de Zeven Torens in de Brugse Hoogstraat (SAB: 
KV, 828bis, 253), waar in april 1486 Lodewijk van Gistel in woonde (Despars, 'Cronycke', 
IV, 277). Hij bezat goederen in Maldegem, Adegem en Eeklo, waar Jan de Corte ontvanger 
van was in 1482-5 (SAB: PR85, 49r). Sinds 1453 ontving hij een jaarlijkse rente van 30 lb 
par op de stad Nieuwpoort en sinds 1472 één van 10 lb gr op Damme (ADN: B 5392, 28r 
en 77v). Hij bezat een erfrente van 10 lb gr op inkomsten van de hertog in Damme in 1477 
(ADN: B 4120, 80r). Klaas van Nieuwenhove leende 100 lb aan de stad in 1477 (SAB: 
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SR76, 27v). In 1478 kreeg hij een onkostennota van 59 lb 1 s 4 d gr toen hij troepen te 
Sint-Omaars aanvoerde (SAB: SR77, 160v). In 1480 ontving hij als commissaris van de  
wetsvernieuwing in totaal 841 lb 16 s 5 d par aan loon van de Vlaamse schepenbanken 
(RAB: AW, 1478). Clais van Nieuwenhove leende 12 lb gr aan de stad in mei 1480 als 
bewoner van het Sint-Janszestendeel (SAB: SR80, 188v). Een Jan van Nieuwenhove 
leende 12 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het Sint-Donaaszestendeel 
(SAB: SR80, 190v). Hij leende 200 lb gr aan de stad Brugge in mei 1482; zijn moeder nog 
eens 100 lb gr (SAB: SR81, 189v). Op 15/3/1484 ontving hij 10 lb gr van de ontvanger van 
Male voor zijn functie als kastelein (ADN: B 17752, 'Male'). Als voogd van Willem 
Hautains kinderen ontving hij in februari 1485 193 lb 16 s par van de graaf die deze nog 
schuldig was aan Willem toen hij nog baljuw van Watersluis was (ADN: B 2131, nr. 
69208). Hij kocht een rentebrief van 6 lb gr op de drie steden van het graafschap 
Vlaanderen in april 1485 (SAB: OR, 4, 148v). In juli-augustus 1485 droeg hij de 'lettre van 
verbande' die de stad Sluis hem gegeven had, waarin ze beloofde hem de komende twaalf 
jaar 307 lb 10 s 6 d gr te betalen en waarvan er nog 166 lb 11 s 3 d gr restten, over aan 
Simon van Coorden (SAB: PR85, 13r). Daarbij droeg Simon Jan een brief over, bezegeld 
door de baljuw van het hof van Wijnendale, waarin een jaarlijkse rente van 15 s gr op het 
goed 'Crewaetser houcke' bezet is, én een losrente van 30 lb gr op de stad Brugge (SAB: 
PR85, 13v-14r). In juni 1487 schonk hij Jan Sijs (x Kateline Petit) een rente van 3 lb gr op 
zijn huis (SAB: KV, 828bis, 253). De weduwe van zijn vader leende 5 lb gr aan de stad in 
juni 1487 (SAB: SR86, 203r). In 1488 ontving hij  6 lb gr van het Vrije voor de vele 
'vriendscepe' die hij aan dit land gedaan had (RAB: BVR, 226, 83v). Op 14/1/1489 schonk 
hij een losrente van 10 lb gr op het graafschap Vlaanderen aan Boudin Hendrickx (ARA: 
Rk., AL, 53, 14/7/1488). In oktober 1489 ontving hij van de stad Brugge 177 lb 5 s als 
compensatie voor de onderhandelingen te Tours (SAB: OR, 6, 62r). In november 1490 
leende hij 100 lb gr aan de stad Brugge (SAB: SR90, 48v). Zijn moeder leende 2400 gr in 
mei en 2400 gr in juli 1488 en 1440 gr in oktober en 2000 gr in december 1490 aan de stad 
Brugge, als bewoner van het Sint-Jakobszestendeel. Jan zelf leende 7240 gr in juli 1488 en 
17593 gr in december 1490 als bewoner van het Sint-Jakobszestendeel (Blockmans, 'De 
belastingbetalers', 261). In juli 1490 werd na een tussenkomst van stedelijke arbiters 
besloten dat hij en Jacob Gheerolf, als voogd, de goederen van Pieter Lanchals zouden 
beheren, mits een eenmalige betaling van 400 lb gr, enkele goederen (waaronder een kamer 
van 400 kronen) en een jaarlijkse lijfrente van 40 lb gr (RAG: SL, 79, '1490'). In juli 1494 
maakte hij een erfrente op 'Ten Paerdeken' in de Grauwwerkersstraat van 6 lb gr over aan 
Claas van der Steene (SAB: PR94, 64v). In 1494 en 1496 verkocht hij grond te Sint- 

 Kruis aan de kerk van Sint-Anna om er een nieuwe kerk op te richten (RAB: Archief 
  van de Sint-Annakerk, 35-36). 
 
Rol in de opstand Op 26/3/1477 diende hij in opdracht van Maria in het Brugse Steen  
 verantwoording af te leggen aan het Brugse gemeen voor zijn vroegere bestuurlijke  
 taken in de stad (Despars, 'Cronycke', IV, 126-7). Hij diende 200 lb gr aan de stad  
 terug te betalen in 1477 (SAB: SR76, 35r). In 1478 eiste hij deze terug en 'bij  
 hooftmannen ende dekenen deser stede' krijgt hij deze terug 'uter name ende over  
 den ghemeenen buuc ende lechame van derzelver stede' (SAB: SR77, 152v). In  
 september 1478 diende hij (of zijn naamgenoot) een rebellie in Sluis te  
 onderdrukken (ADN: B 2117, nr. 68338). Later in 1478 verplichtte de  
 schepenbank hem tot de betaling van een hoeveelheid laken, maar hij kon deze kost 
  verantwoorden door te stellen dat het laken diende voor de troepen, waarop de  
 stad het terugbetaalde (SAB: SR77, 160r). Hij werd ridder gekroond na de slag te  
 Guinegatte (Arickx, 'Vele', 24). Bij de wetsvernieuwing van 1480 te Brugge werd  
 hij 'raden ons gheduchts heeren' genoemd (SAB: SR79, 172r). Op 21/12/1481  
 beschuldigde Maximiliaan 'bij instekene van eengehe hovelinghen' hem, samen met  
 Willem Moreel en Jan van Riebeke, van samen een 'staet' te make met die van Gent  
 begin 1481 en andere 'malversatien', zoals de executie van Jan Barbesaen. Voor de  
 som van 1000 pond kwam hij vrij op 18/1/1482 (Despars, 'Cronycke', IV, 210-2).  
 Jan de Keyt, Jan de Boot en Maertin Lem kwamen op voor de drie waardoor ze  
 tegenover baljuw Roelant van Halewijn, schout Antonis van der Vichte,  
 burgemeesters Jacob van Gistel en Karel van Halewyn, Joos van Vassenare en  
 andere hovelingen kwamen te staan. Kort na de dood van Maria, op 30/3, worden  
 de zes ontboden bij het hof en ze worden ontslegen ('gheabsolveirt') van de klacht  
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 (Excellente Cronike, 222v-224v). Hij was onderhandelaar bij het verdrag van  
 Atrecht (Cauchies, 'Maximilien', 161 - het betreft niet Jan van Nieuwenhove fs  
 Michiel zoals Cauchies stelt). In de zomer van 1483 reisde hij meermaals van  
 Brugge naar Gent bij de regentschapsraad om te 'besognieren in de zake van den  
 lande' (SAB: SR82, 77v), waarschijnlijk betreft het de verhuis van de  
 kroonjuwelen die in augustus 1483 onder zijn hoede en die van Adriaan Vilain  
 van Rasseghem plaatsvond (SAB: PO, 1193-4 en ADN: B 2131, nr. 69226). Op  
 6/9/1483 benoemde graaf Filips hem tot schout van Brugge ter vervanging van  
 Maarten Lem (SAB: CA, 2, 314v). In oktober 1483 werd ridder Jan van  
 Nieuwenhove 'raed ende camerlijnc van onzen harde gheduchteghen heere ende  
 prince' genoemd (ADN: B 2131, nr. 69179). Hij werd als schout benoemd op  
 7/9/1483, hij legde zijn eed af in handen van Bertelmeeus Trotin en Jan Wouters op  
 17/10/1483 te Rijsel (ARA: AL, 114, 17/10/1483 en ADN: B 33, 91r). Als schout  
 vervulde hij ook een militaire functie, hij begeleidde bijvoorbeeld meermaals  
 troepen van Brugge naar Sluis (RAG: RV, 34315, 57v). Hij wou er na zes maanden  
 al de brui aan geven, daarop stelde de regentschapsraad hem op 5/4/1484 aan voor  
 zes jaar (vanaf zijn benoemingsdatum), maar jaarlijks diende hij 1200 lb par aan de  
 ontvanger-generaal af te staan, de rest van de opbrengst van het schoutschap kwam  
 hem toe (ARA: Rk. 13781, 60r-61v - het werd effectief uitbetaald, zie bijvoorbeeld  
 ARA: AL, 114, 12/12/1483). Hij was, als vertegenwoordiger van de Drie Leden,  
 lid van de regentschapsraad in augustus 1484 (RAG: OV, 833). In februari 1485 is  
 hij nog steeds kamerheer van Filips (ADN: B 2131, nr. 69208). In januari 1486  
 werd hij uit Brugge verbannen, maar een jaar later ontving hij gratie van  
 Maximiliaan (ADN: B 1703, 172v). In februari 1486 werd zijn echtgenote verplicht 
  zijn schoutrekeningen bij de rekenkamer in te leveren (ADN: B 17748,  
 'Nieuwenhove'). In maart 1486 krijgen ze hiervoor uitstel (ADN: B 33, 133r). In  
 december 1486 verbleven hij en zijn echtgenote te Sint-Omaars (SAB: KV, 828bis,  
 253). In september 1487 eiste de rekenkamer dat hij 10 lb gr, die hij als kastelein  
 van Male had gekregen in 1484, zou terugbetalen (ADN: B 17752, 'Male'). Eind  
 februari 1488 keerde hij terug in de stad en samen met Pieter Metteneye en Jan van  
 Riebeke klaagde hij het vorige bestuur aan (Despars, 'Cronycke', IV, 369). Samen  
 met Jan van Riebeke controleerde hij daarop de stadsrekeningen van de voorbije  
 jaren (KB: Ms 1132, 176). Zijn vader werd op 26/3 vrijgelaten (hij was opgepakt  
 om Lanchals' schuilplaats te verraden, maar niemand wist hem nog te belasten -  
 SAB: CSK87, 95r). In mei 1488 overlegde hij in naam van de Drie Leden met het  
 Vrije om de bereidheid te polsen Filips van Kleef geld te overhandigen om het Vrije 
  te bewapenen (RAB: BVR, 226, 16v). Hij werd eveneens met de taak belast om de  
 Duitse gijzelaars te Brugge vrij te laten (Diegerick, 'Correspondance', 234). Op  
 26/7/1488 eiste hij van Lanchals' schoonvader Roeland van Poeke 300 lb gr die  
 Lanchals hem beloofd had toen hij schout werd; hij mocht ze verhalen op Lanchals' 
  vrouw (SAB: CSK87, 119r-v). In januari 1490 was hij naar Veere in Zeeland  
 gevlucht (SAB: SR89, 130r), maar hij keerde snel terug (132r). In augustus 1490  
 maakte hij deel uit van de nieuwe 'gouvernemente' van Brugge (Despars,  
 'Cronycke', IV, 463). Na de inname van Brugge werd hij van de opstanden de  
 oorzaak verklaard (De Doppere, 'Chronique', 18: 'nam origo erant quod custodia  
 venit in Flandriam, quae maximum intulit damnum'). In maart 1494 maakte hij echter  
 weer deel uit van de Brugse politiek als commissielid dat de Brugse financiën  
 diende te saneren (SAB: CA, 12, 102r). 

 Verbanning 18/1/1486: voor vijftig jaar uit Vlaanderen door het bestuur van Brugge (Despars,  
 'Cronycke', IV, 274). In januari 1487 ontving hij rappel van ban van Maximiliaan  
 (ADN: B 1703, 172v). 

 Extra Zijn vader beheerde na de dood van Guillaume I Hugonet verscheidene stukken zilverwerk 
uit diens erfenis (Flammang, 'Compte', 92-3). Op 1 maart 1482 eiste Jan van Luxemburg 
van een Jan van Nieuwenhove, Jan van Bergen (heer van Cohain) en Marie van Bergen 
(weduwe van Jan van Halewijn) de naleving van een akkoord inzake het kapiteinschap 
over Grevelingen en Broekburg (De Smidt & Strubbe, 'Chronologische lijsten', 200). In 
1489 veroordeelde de Raad van Vlaanderen hem tot een boete van 3 lb par 'over de 
revocacie vanden appeele […] van zekere procedueren van wette up hem ghedaen te 
Brugghe bij eenighen poorters van Brugghe' (ARA: Rk. 21859, 1r). 
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 Naam Nieuwenhove, Jan van (2) 

 Titel Meester 
 Heer van Nieuwenhove 

 Naamgenoten Werd meester Jan van Nieuwenhove fs Michiel op 26/3/1473 aangesteld tot  
 raadsheer van de Raad van Vlaanderen? Een Jan van Nieuwenhove ontving  
 hiervoor althans op die dag een wedde; zelfs in 1475 en in 1487 werd hij als  

raadsheer vernoemd (aldus Simons, 'De functionarissen', 109-10 en Karagianis, 'De 
functionarissen', 132).  

 Data ?-29/02/1488 (hij werd begraven in de OLV-kerk; Despars, 'Cronycke', IV, 363-4  
 en Vermeersch, 'Grafmonumenten', II, 344). 

 Antecedenten fs Michiel (fs Jan x Margriete van der Scheure, en broers Clais en Jan (x Barbara de  
 Boot) en zussen Apoline (x Kristof Metteneye), Margriete (x Antonis Dheere),  
 Lysbette, Agneta, Barbara en Anna, religieuzen - Gailliard, 'Bruges', IV, 87) x  
 Katherina van Belle, fa Laurens. Hij stierf op 11/9/1474 en had als kinderen: Jan,  
 Maarten (zie diens fiche), Katerina x Pieter Lanchals (Boone, 'Lanchals', 472),  
 Michiel die stierf in maart 1481 (SAB: SR83, 44v: Jan diende 6 lb gr lijfrente af te  
 staan in 1483 omdat Michiel gestorven toen was), Adriana x Michiel van Themseke  
 (Gailliard, 'Bruges', IV, 93). 

 Huwelijk x' Anna de Blasere, fa Jan (zie diens fiche) x Catherina Joncheere, ze huwden op  
 24/10/1478 (SAB: SR85, 114r en Gailliard, 'Bruges', I, 286); x² Adriana van  
 Schellacht, fa meester Willem (na Jans dood hertrouwd met Pieter Scaert; De Smidt  
 & Strubbe, 'Chronologische lijsten', 262). 

 Nageslacht Kinderen uit het eerste huwelijk: Kateline x' Joost van den Ryne, heer van  
 Calckershove, fa Jan (zie diens fiche), x² Boudewijn Breyer, (Gailliard, 'Bruges', II,  
 282 en IV, 93); uit tweede huwelijk: Adriana (SAB: SR85, 114r). 

 Politieke carrière -Vorst: ontvanger van de Vlaamse beden 78-80 (ADN: B 2121, 44r/45v/546r);  
 watergaaf van Vlaanderen 24/6/80-24/6/82 (ADN: B 5346-7) en 24/6/85-29/02/88  
 (ADN: B 5351-3); 'raed' van de aartshertog in 77-82 (ADN: B 5346), 85-88 (SAB:  
 SR84, 169v; ADN: B 5352). 
 -Brugge: raadslid 87*; schepen 76*, 82; hoofdman sint-donaas 75, 81;  
 gecommitteerde juni85-86 (SAB: RW). 

 Taken-diensten -Vorst: hij was commissaris van de wetsvernieuwing in het Brugse Vrije in 1476  
 (RAB: BVR, 212, 8r); te Brugge in 1479 (SAB: SR79, 150r). Volgende informatie  
 kan ook op zijn neef slaan: hij was ontvanger van het ammanschap van Brugge in  
 1473-6, van het klerkschap van de schout in 1470-3, van het Grutegeld van  
 Sijsele-Damme in 1462-5, van het leenknechtgeld van Damme in 1463-66, van tol  
 te Damme in 1456-9 en 62-5, van de nobel op de haring in 1453-6, 1462-5, 1469- 
 72 en van de visserijrechten van St.-Joris-ten-Distel in 1472-81 - alles in pacht  
 gegeven (databank domeinbeheer; bij dit alles wordt er niet gespecificeerd om  
 welke Jan van Nieuwenhove het gaat). In mei 1481 diende de watergraaf in  
 opdracht van Maximiliaan gevangenen te vervoeren (ADN: B 2124, 176v). In 1486  
 werd hij door Maximiliaan aangesteld om de beden te innen die door de Vlaamse  
 Leden waren toegestaan voor de leden van het Gulden Vlies en die voor de  
 bescherming van de vissers langs de kust (SAB: SR85, 151r). In 1486-7 inde hij de  
 Brugse boete die opgelegd was in de Vrede van juli 1485 en een bede 'ter  
 bewaernesse vanden visschers' (SAB: SR86, 145v). In datzelfde jaar diende hij de  
 bede te innen van 25000 gulden voor hen die de vrede van 1485 hadden  
 bewerkstelligd (RAB: BVR, 223, 197r). 
 -Brugge: hij (of zijn naamgenoot ?) pachtte de issue van de stad in 1475 (SAB:  
 SR80, 167v) en de 'visscherye tusschen den thorren van den minnewatre upwaert  
 streckende tote an de steenbrugghe ende der hiltweere van Arssebrouc' in de  
 periode 1469-79 (SAB: SR76, 16r; 77, 17v: in 1476-7 droeg hij geen som over aan  
 de stad). Een Jan van Nieuwenhove pachtte in 1478 de Brugse issue (SAB: SR78,  
 31v). Op 1/6/1480 reisde hij in opdracht van de stad naar Den Haag om  
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 Maximiliaan te verzoeken Vlaanderen en Brugge in het bijzonder te bezoeken  
 (SAB: SR79, 77r). In juli 1480 reisde hij naar Brussel bij Maximiliaan 'up  
 tonderhouden van de privilegen van deser stede angaende den vernieuwene van der 
  wet van den Vryen' (SAB: SR79, 82v). Op 12/11/1480 reisde hij naar Sluis om de  
 stad een achterstallig deel van een bede te laten betalen (SAB: SR80, 70r). Op  
 8/5/1482 reisde hij voor de stad Brugge samen met Pieter Lanchals en Maarten Lem 
  naar Maximiliaan te Sluis om hem 'eenighe secrete zaken te kennen te ghevene'  
 (SAB: SR81, 70v). Hij pachtte de rechten op de issue in het schepenjaar 1486  
 (SAB: SR86, 26r). In november 1486 reisde hij samen met Pieter Lanchals naar  
 Maximiliaan te Brussel om met hem over de welvaart van het land te onderhandelen  
 (SAB: SR86, 123v). In september 1487 reisde hij samen met Joris Baert naar  
 Maximiliaan om met hem te onderhandelen te Brussel (SAB: SR87, 105v). In  
 oktober 1487 maakte hij deel uit van een selecte delegatie die naar Maximiliaan te  
 Brabant reist (SAB: SR87, 106r/117r). 

 Beroep Hij was lid van de 17 kleine neringen (RAB: AW, 1478). 

 Sociaal kapitaal Jan van den Steene was 'scadebeletter' van Jan van Nieuwenhove alvorens hij dit  
 van Willem Moreel werd (SAB: SR78, 182r); in 1479-87 was dit Pieter de Robere  
 voor mer Jan van Nieuwenhove (SR79, 54r etc.). Maarten van Nieuwenhove en Jan  
 Bouwenszoon waren voogden van zijn kinderen (De Smidt & Strubbe,  
 'Chronologische lijsten', 314). In januari 1493 maakte zijn moeder Jan van  
 Overbeke, Jan du Poucel, Jacob de But, Gillis Jacquelot en Christoffel Boudins over 
  haar machtig (SAB: PR92, 50v). 

 Cultureel veld Zijn grootvader had een kapel in de OLV-kerk gesticht, waar de leden van de  
 familie Van Nieuwenhove mochten begraven worden, waaronder Jan (Gailliard,  
 'Inscriptions', II, 281 en 389). 

 Leenbezit Hij bezat het leen 'Leijzeele' in Sint-Michiels te Brugge (Dewitte, 'Hoghe', 175).  
 Hij was heer van Nieuwenhove in Oostkamp (Gailliard, 'Bruges', IV, 93). Op een  
 onbekend tijdsstip kocht hij (of zijn naamgenoot) twee rentes van 40 lb par op de  
 tol van Brugge van Karel van Halewijn (RAB: BB, 64, 21r-v). 

 Bezit Katherina van Belle leende 10 lb aan de stad Brugge in 1477 (SAB: SR76, 28v). In  
 juni 1479 kreeg hij van Maximiliaan zilverwerk ter waarde van 120 lb van 40 gr  
 voor zijn huwelijk dat te Brugge gevierd werd 'et en consideracion des bons et  
 aggreables services qu'il a fait a mon dit seigneur' (ADN: B 2118, 277r/v). Als  
 watergraaf had hij een jaarloon van 80 lb par (ADN: B 5346). Een Jan van  
 Nieuwenhove leende 12 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het  
 Sint-Donaaszestendeel (SAB: SR80, 190v). Op 11/12/1480 leende hij 1200 lb van  
 40 gr aan Maximiliaan op zijn officie van watergraaf (ADN: B 2121, 62r). Hij leende 
  50 lb gr aan de stad Brugge in mei 1482 (SAB: SR81, 190r). In maart 1486 kwam  
 hij, om een einde te maken aan verschillende processen, overeen met de Joos van der 
  Poorte en Jan van Claerhout, dat elk een derde zal innen van de 14 lb 11 s 3d gr die 
  de verkoop van het goed van Jan van Aelmeersch had opgeleverd (RAG: RV, 955,  
 55v). Op 16/4/1487 stond hij samen met de andere Brugse tresoriers garant voor  
 een lening van 15561 lb van 48 gr die Maximiliaan bij Genuezen Jean-Baptiste  
 Pinelle en Augustijn Dorye afsloot (ADN: B 580, 16642). Hij leende 9 lb 18 s gr  
 aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 188r). Hij leende 25 lb gr aan de stad in  
 januari 1488 (SAB: SR87, 30v). Na zijn dood was hij Pieter Aerts nog 69 lb 19 s  
 10 d gr schuldig omwille van reparaties aan huis en leen en Adriaan Drabbe 18 lb  
 gr voor de koop van een diamant (Dewitte, 'Hoghe', 174). Zijn vrouw Adriana had  
 na zijn dood beloofd Maarten van Nieuwenhove te vrijwaren voor alle kosten die  
 een gevolg zouden zijn van het verhaal dat de overheid zou zoeken op de goederen  
 van Maarten voor de schulden van zijn overleden broer Jan. Kort na diens dood  
 eiste Roeland le Fevre dat Maarten van Nieuwenhove 125 lb gr schulden, op de  
 visserij te Brugge en het hoppebier van Nieuwpoort, dat Jan pachtte, aan Jan  
 Clutinck te Sluis overmaakte, hetgeen Maarten betaald heeft, maar later verhaalde op 
  de weduwe van Jan (ARA: GR, 801, 753-5). Zijn moeder leende 1920 gr in juli  
 1488 en 720 gr in oktober en 4000 gr in december 1490 aan de stad Brugge, als  
 bewoner van het OLV-zestendeel (Blockmans, 'De belastingbetalers', 261). In  
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 september 1497 liet de Grote Raad aan de voogden van Jans kinderen toe dat  
 goederen uit zijn erfenis gerechtelijk verkocht worden om diens schulden aan  

Roeland le Fevre, als oud-ontvanger, te betalen (De Smidt & Strubbe, 'Chronologische 
lijsten', 314). 

 Rol in de opstand Op 23/2/1477 weigerde hij voor het Brugse gemeen bij Maria van Bourgondië  
 nieuwe privileges te eisen (Despars, 'Cronycke', IV, 123). In maart 1477 was hij uit  
 Brugge gevlucht (Despars, 'Cronycke', IV, 127). Daarop werd zijn huisraad aan  
 diggelen geslaan (Despars, 'Cronycke', IV, 130). De vroegste vermelding van zijn  
 ontvangerschap van de Vlaamse beden dateert van november 1477 - hij wordt dan  
 ook raadsheer van de hertog genoemd (ADN: B 2116, 2r). In 1478 voerde hij een  
 proces met de gecommitteerden van de stad Brugge voor de Raad van Vlaanderen,  
 waarschijnlijk in de zomer (SAB: SR77, 143v). Opvallend is dat omstreeks dezelfde 
  periode de Brugse gecommitteerden gevangen langen in de Burg door toedoen van  
 Jan van Nieuwenhove fs. Michiel (SAB: SR77, 146r). Op 26/6/1478 legde hij zijn  
 eed af als ontvanger van de Vlaamse beden, met een borg van 10000 ecu van 48 gr,  
 waarvoor Pieter Lanchals zich borg stelde (ADN: B 33, 35v). In september 1478  
 diende hij (of zijn naamgenoot) een rebellie in Sluis te onderdrukken (ADN: B  
 2117, nr. 68338). Eind augustus 1479 hield hij Gentenaars gevangen te Brugge  
 opdat hun stad een achterstallige portie van een bede zou betalen (ADN: B 17731,  
 'Aides. Recette Générale de Flandre'). In maart 1480 vroeg de rekenkamer hem  
 dringend zijn rekeningen van de voorgaande jaren op te sturen (ADN: B 33, 52r).  
 Op 14/12/1480 legde hij de eed van watergraaf af (ADN: B 33, 66v). Eind april en  
 in september 1483 vroeg de rekenkamer hem dringend zijn rekeningen van  
 moermeester en van de buitengewone ontvangsten op te sturen (ADN: B 17743,  
 'Nieuwenhove' en B 17744, 'Flandre. Recette de l'extraordinaire'). Medio februari  
 1484 nam de stad Brugge hem nogmaals gevangen maar hij werd snel vrijgelaten  
 (Despars, 'Cronycke', IV, 237). In maart 1485 werden goederen van hem te  
 Nieuwpoort geconfisqueerd (SAB: SR84, 131r/134v). Op 18/10/1485 eiste hij  
 voor de Raad van Vlaanderen een rappel van zijn Gentse ban en de terugbetaling  
 van zijn boete van 1482 (RAG: RV, 2418, 60r). In het schepenjaar van juli 1485 en  
 dat daarop verplaatste hij zich door de stad met twee lijfwachten die de stad in  
 juli85 24 lb 17 s 4 d gr kostten (SAB: SR85, 182v; SR86, 176v). In september  
 1486 vroeg de Rekenkamer hem zijn rekeningen van het waterbaljuwambt op te  
 sturen, maar hij liet weten dat zijn klerk ziek is (ADN: B 17749, 'Nieuwenhove').  
 Zijn lijfwacht werd verdubbeld in 1487 (SAB: SR87, 125v). Op 1/1/1486 werd hij  
 door Maximiliaan aangesteld om de in de vorige vrede ingestelde boetes te innen  
 (Diegerick, 'Inventaire', IV, 117). In januari 1486 verwelkomde hij de Duitse keizer  
 te Mechelen (SAB: SR85, 165r). In december 1486 stond hij samen met negen  
 andere functionarissen garant voor de lening van 10000 ecu van 48 gr die de stad  
 van Lyon Spinghele nam om aan Maximiliaan door te sassen (Galesloot, 'Arrêt',  
 407). In 1487 werd hij als raadsheer van de Raad van Vlaanderen vermeld, maar hij  
 oefende zijn functie niet uit (ADN: B 4123, 114v-115r). Op 7/1/1488 hield hij een  
 groot feest voor Maximiliaan in zijn huis (Despars, 'Cronycke', IV, 306); de stad  
 betaalde mee: 23 lb 17 s 8 d gr (SAB: SR87, 123v). Op 2/2/1488 doorzochten de  
 Bruggelingen zijn huis, maar hij was niet aanwezig (Molinet, 'Chroniques', I, 589).  
 Op 4/2/1488 werd hij gevangen in het huis van zijn moeder 'ter Belle' in de  
 Oudburg (Despars, 'Cronycke', IV, 328). De vanger, Jan Maroot, ontving hiervoor  
 50 lb gr, een som die afgewenteld werd op de nabestaanden (SAB: SR87, 120v en  
 SCK87, 87r). Op 15/2/1488 verhuisde het bestuur hem naar de Loove waar hij voor 
  het eerst ondervraagd werd (KB: Ms 1132, 165). Op 23/2 vergadert de Brugse wet  
 'up tstic van de watergrave' (SAB: SR87, 124v). Als eerste van de Brugse  
 tegenstanders van de regentschapsraad werd hij onthoofd op 29/2/1488 (Despars,  
 'Cronycke', IV, 364). 
 
Verbanning 19/6/1482 voor vijftig jaar uit het graafschap door Gent (op dezelfde dag als de  
 verbanning van Daneel van Praet, Anthonis van der Vichte, Cornelis van Boonem  
 en Jacob de Fraye), omdat hij 'niet jeghenstaende de bevele hem onlancx ghedaen  
 bij den Drie Leden slands van Vlaendren van hem binnen deser stede te houdene  
 toot anderstond dat zij met hem ghesproken hadden van zake anclevende der  
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 welvaert vanden lande, hem vervordert heeft in versmaethede van dien te  
 vertreckene ende hem te absenterne uter zelver stede, bij welker desobediencie de  
 voorseide zaken verachtert zijn' (SAG: 212, 1, 61r; zie ook 400, 28, 16r en RAG:  
 RV, 2418, 60r). 
 
 Extra Er is een procesbundel uit 1485 bewaard waarin hij procedeerde tegen Jooszine  
 van Grijspeere, de weduwe van hofmeester Nicolas Daveloos, die postuum  
 veroordeeld werd (De Smidt & Strubbe, 'Chronologische lijsten', 424). 
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 Naam Nieuwenhove, Jan van (3) 

 Naamgenoten De hoofdman van Sint-Donaas van juni 1485 werd 'Jan van Nieuwenhove dhoude'  
 genoemd (SAB: PR85, 0r). Dit was Jan van Nieuwenhove fs Jan, geboren rond 1412 
  en Brugs schout van 27/6/1469 tot 1/3/1473, die stierf op 18/9/92 (De Doppere,  
 'Chronique', 37). Hij had sinds 1472 en lijfrente van 6 lb gr op Damme, en kocht er  
 één van 9 lb gr op Damme in 1482 (ADN: B 5392, 78r-v). Hij was ook baljuw van  
 Oostende in 1469-72, maar hij liet deze functie door zijn schoonzoon Jacob Dheere  
 uitoefenen (Van Rompaey, 'Het grafelijk baljuwsambt', 620). Hij was in de jaren  
 1480 ontvanger van de taks op het aluin te Brugge (namelijk van 6 s gr op elk aluin 
  dat binnenkomt, opgesteld door Karel de Stoute), waartoe hij meermaals  
 aangemaand werd zijn rekening door te storten, bv. in april 1479 en juni 1486  
 (ADN: B 17731, 'Aluns' en B 17749, 'Aluns’). In juli 1485 was hij samen met  
 Jacob Gheerolf voogd van de kinderen van Pieter Lanchals toen diens eerste vrouw 
  stierf (UBG: Hs 1259, 81r). 
 
 Data ?-na 1506 (begraven in de OLV-kerk; Vermeersch, 'Grafmonumenten', III, 443). 

 Antecedenten fs Jan (2)? Volgens Gailliard was hij de zoon van Jan van Nieuwenhove die  
 Margriete van der Scheure was gehuwd en Michiel en Clais als kinderen had  
 (Gailliard, 'Bruges', IV, 87). Klopt dit? 

 Huwelijk x Barbara de Boot, fa Jan (Gailliard, 'Bruges', IV, 87). 

 Politieke carrière -Brugge: hoofdman sint-donaas 94; schepen 96* (SAB: RW). 
 -Vorst: baljuw van Oostburg 28/2/90-? (ADN: B 33, 158r). 

 Taken-diensten Brugge: In het schepenjaar 1494 pachtte hij de tol in het kaashuis van de stad  
 (SAB: SR94, 28r). 

 Sociaal kapitaal Pieter de Robre was diens scadebeletter in 1492 (SAB: SR91, 52r). Jan Lem, fs  
 Maarten, en zijn vrouw Jooszine van Wulfsberhe waren zijn testamenteurs  
 (Gailliard, 'Inscriptions', II, 390). 

 Cultureel veld In zijn testament stichtte hij verschillende religieuze fundaties (Gailliard,  
 'Inscriptions', II, 390). 

 Leenbezit Hij of zijn naamgenoot kocht in maart 1500 het leen en kasteel van Koekelare  
 (ARA: Rk. 17414, 3r). 

 Bezit Hij kocht in 1480 een erfrente op de inkomsten op de espier van Brugge voor 900  
 lb (ADN: B 2121, 63v). In juni 1485 kreeg hij voor de controle van de  
 stadsrekening 100 lb par van de stad (SAB: SR84, 168r). In 1486 leverde hij lood  
 aan de stad (SAB: SR86, 137r). Hij betaalde 50 lb gr borg op zijn officie van baljuw 
  van Oostburg in februari 1490 (ADN: B 33, 158r). 

 Rol in de opstand In juni 1485 behoorde hij tot de commissie die in opdracht van Maximiliaan de  
 situatie te Brugge diende te normaliseren (SAB: SR84, 168r). Op 28/2/1490  
 benoemde Maximiliaan hem tot baljuw van Oostburg (ADN: B 33, 158r). 
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 Naam Nieuwenhove, Maarten van 

 Data 11/11/1463-16/08/1500 (begraven in de OLV-kerk te Brugge; Vermeersch,  
 'Grafmonumenten', II, 344). 

 Antecedenten fs Michiel x Katerina van Belle met zonen Jan (zie diens fiche), Klaas (ADN: B  
 2138, 77v) en Maarten (De Vos, 'Hans Memling', 130). 

 Huwelijk x Margaretha Haultain (Martens, 'De opdrachtgevers', 21), fa Willem x Margriete  
 Everaert du Hem, zijn tweede vrouw (zijn eerste was Lysbette van Nieuwenhove, fa 
  Clais); over de andere kinderen waren Adriaan Drabbe en Jan van Overschelde  
 voogd (SAB: PR92, 110r en SAB: TR, rentebrief van 240 lb gr die Guillaume  
 Haultain die hij kocht in juni 1479 van de stad Brugge). 

 Nageslacht Na zijn dood liet hij drie kinderen na (Jan, Catherine en Philippine) met voogden  
 Daneel vander Meulen en Cornelis de Clerc. Ze ontvingen twee huizen in de  
 Roodstraat, de helft van een hofstede in Slijpe en 6 renten (SAB: WRSD, 6, 190r).  
 Één van hen heette Jan en huwde met Loyse Moescroen, fa Dieric (SAB: TR,  
 rentebrief van Guillaume Haultain; WRSD, 8, 238r en Gailliard, 'Inscriptions', II, 390). 

 Politieke carrière -Brugge: raadslid 92, 94, 97*; hoofdman OLV 95, 98; deken der mutsenmakers 92,  
 94 (SAB: RW). 
 -vorst: kamerheer en raadgever van Maximiliaan 91-94 (De Vos, 'Hans Memling',  
 130 en ADN: B 2142, 73v); ontvanger van diens buitengewone inkomsten  
 24/1/90-97 (ADN: B 2140, 92r; 2142, 73v; SAB: PR96, 123r). 

 Taken-diensten -Vorst: hij was de ontvanger van de tol op de vis te Brugge in 1485-88, op het  
 grutegeld te Brugge-Sijsele in 1486-7 en van de taks op het hoppebier te  
 Nieuwpoort in 1485-7 - alle in pacht gegeven (databank domeinbeheer).  
 -Brugge: in het schepenjaar 1487 pachtte hij de Brugse grute (SAB: SR87, 31r) en  
 ontving hij de issue, de bastaardgoederen en het 'stragiersgoed' (SAB: CSK87, 36r- 
 v). Op 17/12/1490 bepaalde Maximiliaan dat hij en niemand anders zijn  
 buitengewoon ontvanger zal zijn (ADN: B 2141, nr. 69788). In september 1492  
 reisde hij van Brugge naar Damme om er uitstel van betaling van Brugse boeten te  
 verkrijgeh bij de souverein-baljuw (SAB: SR92, 139r). In het schepenjaar 1494  
 pachtte hij samen met Jan en Denijs Metteneye en Karel Lem de Brugse issue (SAB:  
 PR94, 98v). 

 Sociaal kapitaal In maart 1485 waren Cornelis Breydel en Jan Dhondt voogd over zijn vrouw (SAB: 
  Adornes, 712, 36v). Cornelis de Baenst, Joost de Witte en Jan van Gracie zijn  
 stedehouders van Maarten en helpen hem bij het uitvoeren van zijn vorstelijke taak 
  in 1490 (ADN: B 2141, nr. 69789). Lieven van Viven, Jan de Baenst en Gillis  
 Smout bepalen op 19/11/1487 dat Maarten van Nieuwenhove de erfenis van de  
 weduwe van Jan van de Velde mocht verkopen en de opbrengst mocht verdelen over 
  de erfgenamen (SAB: CSK87, 45r). Hij was samen met Jan Bouwenszoon voogd  
 van de kinderen van zijn onthoofde broer (De Smidt & Strubbe, 'Chronologische  
 lijsten', 314). In september 1492 werd hij borg over Christoffel de Buc (SAB: PR92, 
  1r). In maart 1493 maakte hij Jan van Overbeke, Jacob de But, Gillis Jacquelot, Jean  
 Joly, Christoffels Boudins, Jan Schoutharinc, Cornelis Beernaerts en Christoffel de  
 Bync machtig over zich (SAB: PR92, 68r). In januari 1495 was hij samen met Jacob  
 Gheerolf voogd van de zoon van Pieter Lanchals (SAG: FLL, 1444). In juli 1495  
 en in maart 1500 trad hij samen met Lenaert Hughe op als voogd van Pierkin  
 Lanchals (SAB: PR94, 112v en SAG: FLL, 1446). Na zijn dood waren Filips  
 Haultain en meester Jan van Theimseke voogden over zijn kinderen (SAB: TR,  
 rentebrief van Guillaume Haultain, dorsale notitie). 
 Cultureel veld In 1487 liet hij een diptiek vervaardigen bij Hans Memling waarop hij zelf  
 afgebeeld staat (De Vos, 'Hans Memling', 132-3). Daarop is ook zijn wapenschild  
 (een wolk die geld verspreidt) te vinden en zijn motto ('Il y a cause') terug te  
 vinden (Martens, 'De opdrachtgevers', 21). Hij werd begraven in de familiekapel  
 van de Nieuwenhoves in de OLV-kerk (Gailliard, 'Inscriptions', II, 389). 

 Bezit In maart 1485 schonk Thomas Houtmaerct een rente van 5 lb gr op de stad Gent aan  
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 zijn minderjarige vrouw (SAB: Adornes, 712, 36v). In november 1485 ontving hij  
 van de stad 12 lb gr omdat hij Antoine des Fontaines, schildknaap van Filips van  
 Kleef, en Huchon le Maert, een functionaris van de aartshertog, had betaald voor  
 een reis naar Maximiliaan in het Duitse Rijk (SAB: SR85, 162r). In het schepenjaar  
 van juli 1485 ontving hij samen met andere wisselaars en pachters een stuk van de  
 200 lb gr uit de Brugse stadskas die hen ter beschikking werd gesteld voor  
 verliezen geleden door de muntdevaluatie van 1485 (SAB: SR85, 184r). In februari  
 1487 ontving hij 5 lb gr uit de stadskas omdat hij voor een vrijgeleide voor  
 Bretoense handelaars had gezorgd (SAB: SR86, 158r). In februari 1490 betaalde hij  
 2000 lb par borg op zijn officie van ontvanger (ADN: B 33, 157r). Zijn schoonzus  
 Adriana had na Jans dood beloofd Maarten te vrijwaren voor alle kosten die een  
 gevolg zouden zijn van het verhaal dat de overheid zou zoeken op de goederen van  
 Maarten voor de schulden van zijn overleden broer Jan. Na een proces in april  
 1491, veroordeelde de Grote Raad Adriana in december 1492 en diende ze de aan  
 Maarten afgedwongen goederen terug te geven; het betreft een getijdeboek (van 10  
 lb gr), een gulden roos, 13 diamanten, een gouden ring met diamant, een obligatie  
 van Adriaan van Theimseke van 50 lb gr en een koffer met rentebrieven, die hij in  
 1488 te Sluis aan Jan Clutinck, schuldeiser van Jan van Nieuwenhove, diende over  
 te maken (ARA: GR, 797, 14; 801, 754 en 803, 418). Op 10/12/1488 ontving hij  
 van Maximiliaan 146 lb van 40 gr 'venant de l’extraordinaire de Flandres du  
 quartier de Gand, en deniers payez a Martin de Nyeuwenhove pour don que le roy  
 lui en a fait' (ADN: B 2136, 7r). In 1489 ontvingen hij en zijn broer Klaas 108 lb  
 van 40 gr uit de ontvangsten van Ghijselbrecht Dullaert, moermeester van  
 Vlaanderen (ADN: B 2138, 77v). In 1490 ontving hij een schadevergoeding van  
 Maximiliaan omdat diens soldaten de hand hadden geslagen aan Engelse goederen  
 van Maarten te Oostende, zijn leven was er zelfs in gevaar gekomen (ADN: B 2141,  
 nr. 69790 en 69787 waarin Antoon Spillaert voor de rekenkamer een onderzoek  
 dient te voeren). In mei 1493 ontving hij van de weduwe van Michiel van  
 Nieuwenhove een lijfrente van 4 lb gr op de stad Brugge die Michiel destijds op  
 het leven van Maarten had gekocht (SAB: PR92, 92v). In juli 1493 ontving hij van 
  de voogden van de kinderen van zijn schoonvader Willem Haultain losrentes ter  
 waarde van 16 lb 14 s 4 d gr op de stad Brugge, één van 6 lb gr op de stad Gent en  
 één van 6 lb op Brugge (SAB: PR92, 110r-v en SAB: Adornes, 712, 37r). In mei  
 1494 procedeerde hij nogmaals met de weduwe van Jan van Nieuwenhove (De  
 Smidt & Strubbe, 'Chronologische lijsten', 314). Door de 'molestacie' van de vele  
 schuldeisers was zijn vrouw in 1505 gedwongen enkele percelen tussen de Sint- 
 Salvators en de OLV-kerk te verkopen en ook een rente te bezetten op de huizen  
 'Muerenpoorte ende Galerys' waarin ze woonde (SAB: consenten over bezetten  
 (1503-8), 5r). 

 Rol in de opstand Op 11/12/1487 werd hij door de Raad van Vlaanderen veroordeeld in een zaak  
 tegen Brugse 'buerdenaers' die hij, als tolheer, tol had laten betalen. De Raad  
 oordeelde dat hij de tol diende terug te betalen en nooit meer tol van Brugse  
 poorters mocht eisen (SAB: CA, 12, 68r en SAB: SV, 218r-221r). Toen zijn broer  
 onthoofd werd in 1488, vluchtte hij uit de stad naar Sluis, waar hij, naar eigen  
 zeggen, een ellendig bestaan leefde (ARA: GR, 800, 7-8). Hij werd er onder meer  
 drie weken gevangen gehouden door Roeland le Fevre in het klein slot te Sluis  
 omdat hij een schuld van zijn overleden broer niet kon betalen. Nadat hij deze  
 volkomen had, vluchtte hij naar Mechelen, waar hij bij de Grote Raad een  
 schuldvordering voor de weduwe van zijn broer verkreeg (ARA: GR, 801, 754).  
 Op 24/1/1490 benoemde Maximiliaan hem tot ontvanger van de buitengewone  
 inkomsten van Vlaanderen; op 1/2 legde hij te Rijsel de eed af (ADN: B 33, 157r). 

 Extra In 1488 procedeerde hij tegen Jacob Scuplin (De Smidt & Strubbe, 'Chronologische 
  lijsten', 430). Hij bleef zeker tot aan zijn dood kamerheer van de Vlaamse graaf,  
 waarbij hij voornamelijk financiële taken uitvoerde, zie SAB, reeks private  
 rekeningen, nr. 10 (ongefolieerd), waarin hij meermaals als ontvanger van de vorst  
 wordt genoemd. Zijn precieze taakomschrijving als vorstelijk functionaris vinden  
 we in SAB: KO, nr. 64 (1495). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1585

 Naam Nieuwenhuys, Pieter van 

 Politieke carrière Ieper: schepen 86, 88, 92, 94; raad 90, 93; hoofdman van de draperie 89, 91, 95 (KB: 
  M 103, II). 
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 Naam Nijs, Jan 

 Beroep Kuiper (Despars, 'Cronycke', IV, 489). 

 Rol in de opstand Hij werd buiten de Vrede van Damme van 6/12/1490 gesloten (Despars, 'Cronycke', 
  IV, 489). 
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 Naam Nokere, Jan van 

 Naamgenoten Familie van Olivier de Nockere (barbier van de Franse koning Louis XI, zie  
 Despars, 'Cronycke', IV, 126)? 

 Politieke carrière Gent: herekiezer 88; gezworene der tijkwevers 84-85 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: hij was opperkoninkstavel in de verplichte lening van 1492 (Hancké,  
 'Conflict', II, 137). 

 Beroep Tijkwever (Hancké, 'Conflict', II, 137). 

 Bezit Hij droeg 8 gr bij in de oorlogsbelasting van 1477 (Hancké, 'Conflict', II, 137). In  
 de verplichte lening van 1492 betaalde hij 356 gr die later werden terugbetaald  
 (Hancké, 'Conflict', II, 138). 
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 Naam Noorhaute, Pieter van 

 Politieke carrière Gent: gedele 82 (bestand Gent). 

 Beroep Goudsmid (Hancké, 'Conflict', II, 138). 

 Bezit In 1484 verkocht hij een huis dichtbij het Gentse Gravensteen aan Roeland le  
 Fevre voor 26 lb gr (RAG: OF, 146). In de verplichte lening van 1492 droeg hij  
 576 gr bij die later werden terugbetaald (Hancké, 'Conflict', II, 138). 
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 Naam Numan, Geraard 

 Titel Meester 

 Nageslacht Hij had een bastaarddochter Margriete van Margriete Grumars, fa Lodewijk, die  
 Maximiliaan in 1494 legitimeerde (ADN: B 1611, 199r). Ze trouwde later met  
 Philippe Hanneton (Lameere, 'Documents', 8 en Bartier, 'Légistes', 87). 

 Politieke carrière Vorst: secretaris van Maria 77-82; zegelbewaarder 10/8/79-31/8/80 en 14/11/88- 
 31/12/99; 'garde des chartres' van Vlaanderen v10/7/85 (ADN: B 1611, 62v);  
 secretaris in de Rekenkamer in 87 (ADN: B 4123, 117r); eerste secretaris van de  
 hertog 82-92 (ADN: B 2138, 74r; 2144, 51r) en audiencier en eerste secretaris van  
 Filips de Schone v28/6/95 (Cauchies, 'De la "régenterie"). 

 Taken-diensten -Vorst: hij ondernam meermaals diplomatieke reizen voor de hertog in 1479-80  
 (ADN: B 2118, 234v; B 2121, 331r, 336v, 341v, 348r). In juli 1480 onderhandelde 
  hij met Jacques de Savoye, Paul de Baenst en anderen met een Franse ambassade te  
 Arras (ADN: B 2124, 187v), waar op 21/8 tot een bestand met de Franse koning  
 werd besloten (BNF: MC, 358, 249 en ADN: B 343, 17739). In september 1480  
 nam hij deel aan een volgende onderhandelingsronde met de Franse koning te Lille  
 en te Arras (ADN: B 343, 17734 en HHS, B PA, I, Konv 1, 35r). Ook eind 1480  
 onderhandelde hij met de Fransen (ADN: B 2124, 173r). In juli 1482 diende hij  
 voor Maximiliaan te onderhandelen met de Leden van Vlaanderen (ADN: B 2127,  
 176v). Hij onderhandelde bij de totstandkoming van het verdrag van Arras  
 (Molinet, 'Chroniques', I, 378). 
 -Brugge: op 2/6/1477 worden hij en Antonis van Halewijn betaald door de stad  
 Brugge voor hun arbeid 'van ghescreven thebbene de lettren van abolicien van dat  
 die van den Vryen niet meer let wesen en zouden' (SAB: SR76, 135v). In 1486  
 vervaardigde hij verschillende officiële akten voor de stad (SAB: SR85, 172v),  
 zoals in 1487 (SR86, 166r en CSK87, 41r). In 1494 ontving hij 20 lb gr van de stad 
  Brugge omdat hij voor de wet de 'staat' van de stad had opgemaakt (SAB: SR94, 185r). 

 Sociaal kapitaal In december 1485 maakte hij Daneel Dhoofsche, Willem Schoutharinck, Jan Sys, Jan 
  du Ponchel, Michiel de Vroede en Jan van Overbeke over zich machtig (SAB:  
 PR85, 64v). Hij trad op bij de dood van Geraard Groote en de regeling van diens  
 erfenis (SAB: PR85, 89v). 

 Bezit In mei 1481 ontving hij een gift van 12 lb van 40 gr (ADN: B 2124, 200v). Hij  
 ontving in 1487 een jaargeld van 240 lb par (ADN: B 4123, 117r). Sinds februari  
 1490 ontving hij 32 s van 40 gr/lb als daggeld (ADN: B 2144, 195v). In februari  
 1491 ontving hij 100 lb par voor diensten aan de staten van Henegouwen  
 (Devillers, 'Le Hainaut', 1889, 246). 

 Rol in de opstand Op 22/3/1477 nam Maria hem als onbezoldigde secretaris op in haar hofraad (RAG: 
  RV, 34323). In de periode 1479-80 verving hij Nicolas de Ruter als  
 zegelbewaarder die na de dood van Antoon van Halewijn aangesteld was maar nog  
 niet in het land was. Deze oefende de functie uit tot 8/11/1488. Numan volgde hem  
 op, maar ondertussen hadden de Drie Leden een eigen zegelbewaarder aangesteld  
 (Jan de Beere) die het tot aan de Vrede van Tours volhield (zie hun bewaarde  
 rekeningen: Gachard, Inventaire, III, 344-345 en Hénin, 'La charge', 29). Hij was  
 onderhandelaar bij het verdrag van Atrecht (Cauchies, 'Maximilien', 160). Op  
 28/6/1485 vroeg de rekenkamer hem de 'renenghes de Flandres' van de voorbije  
 jaren aan te vullen (ADN: B 17745, 'Flandre. Renenghes'). Op 10/7/1485  
 benoemde Maximiliaan hem tot 'garde des chartres de notre pays et conté de  
 Flandres' (ADN: B 1611, 62v). In die positie vernietigde hij de Gentse privileges  
 in juli 1485 (Molinet, 'Chroniques', I, 468). Op 17/7/1485 droeg Berthelemy Trotin 
  hem de sleutels van de 'chartes' over (ADN: B 33, 119r). Daarbovenop maakte hij  
 eind 1487 als secretaris deel uit van de nieuwe financiële raad die Maximiliaan  

ingericht had (Walther, 'Die burgundischen Zentralbehörden', 55). Toen Maximiliaan in 
augustus 1493 zijn keizerskroon zou ontvangen, weigerde hij naar Gent af te reizen om 
Vlaanderen te komen bezweren. Geraard Numan nam plaats onder zijn vervangers 
(Blockmans, 'De volksvertegenwoordiging', 317, naar SAG: 94, 790). 
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 Naam Obbelaere, Jan 

 Naamgenoten De eerste vrouw van een Jan Obbelaere overleed in 1503 en liet haar kinderen een  
 stukje huis rechtover het Prinsenhof en vier renten na (SAB: WRSJac, 7, 83r-v). 

 Politieke carrière Brugge: schepen 89; deken der cordewaniers 88 (SAB: RW). 

 Beroep Cordewanier (Despars, 'Cronycke', IV, 489 en SAB: RW: hij was vinder van dat  
 ambacht in april 1477, 79, 81, 84 en 87). 

 Bezit Hij leende 2 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het Sint- 
 Jacobszestendeel (SAB: SR80, 198v). Hij leende 480 gr in mei 1488 en 800 gr in  
 december 1490 aan de stad Brugge, als bewoner van het Sint-Janszestendeel  
 (Blockmans, 'De belastingbetalers', 262). Op 7/8/1489 droeg Adam van Riebeke  

hem een rente van 4 lb gr op het graafschap Vlaanderen over (ARA: Rk., AL, 53, 
7/8/1489). 

 Rol in de opstand In augustus 1490 maakte hij deel uit van de nieuwe 'gouvernemente' van Brugge  
 (Despars, 'Cronycke', IV, 463). Hij werd dan ook buiten de Vrede van Damme van  
 6/12/1490 gesloten (Despars, 'Cronycke', IV, 489). 
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 Naam Obrecht, Jan van 

 Naamgenoten Jacob Obrecht, de getalenteerde musicus, was kannunik van het Sint- 
 Donaaskapittel van 1458 tot 1505 (Martens, 'De opdrachtgevers', 17). 

 Politieke carrière Gent: gedele 07; keure 75; herekiezer juli85; secretaris van de keure juni85-86  
 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: hij pachtte de assizen op het graan in 1475 (Hancké, 'Conflict', II, 139). Hij  
 onderhandelde voor de stad met de kanselier in oktober 1486 en met de kleinere  
 steden i.v.m. het privilege van het koren (SAG: 400, 209, 195r). 

 Beroep Schipper (Hancké, 'Conflict', II, 139). 

 Rol in de opstand In 1477 diende hij 5 lb gr pensioenen terug te betalen (Hancké, 'Conflict', II, 139).  
 Hij werd eveneens veroordeeld tot de betaling van een boete van 10 lb gr, maar ze  
 werd niet geïnd door de baljuw (ARA, Rk. 14117, 170v). Op 17/12/1487 werd hij  
 op de Vrijdagmarkt beschuldigd van 'ghelt ende goet ghenomen' te hebben 'omme  
 de insetene deser stede te brynghene in obensansen ende de stede te destruwerenne' 
  (Dagboek van Gent, II, 264). 

 Confiscatie 1491-2: 240 gr voor catteylen (Hancké, 'Conflict', II, 139). 

 Verbanning 14/8/1477 (samen met Gillis Jacquemijns, Jacob van den Hane en Jan van de Poele), 
  voor 50 jaar uit Vlaanderen, 'omme dat zij, scepenen zijnde, pachters ende  
 deelnemers van pachte gheweest hebben van den stede goede, contrarie den  
 previlege van diere die zij bezwoeren hadden ten ancommene van haerlieder  
 scependomme' (SAG: 212, 1, 13v). Nog in augustus 1477 verleende Maria hiervoor 
  gratie van ban (ADN: B 1699, 9v). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Onderberghe, Pieter van 

 Politieke carrière Gent: herekiezer 87; stedekiezer 90 (bestand Gent); knaap van de neringen juli85  
 (SAG: 400, 29, 86r). 

 Beroep Houtbreker (Hancké, 'Conflict', II, 139). 

 Bezit In de verplichte lening van 1492 droeg hij 60 gr bij die later werden terugbetaald  
 (Hancké, 'Conflict', II, 139). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Onredene, Daneel 

 Data ?-14/06/1485 (Dagboek van Gent, II, 259 en SAG: 400, 27, 449v). 

 Antecedenten fs Raas x Ide van der Meere, fa ridder Godeveert, heer van Zavendree en Steerbeke  
 (ARA: FL, 470; zie Fris, 'Onredene'). Zij hadden een dochter Katelijne die Jan van  
 den Kethulle huwde (zie diens fiche en ARA: FL, 471). 

 Politieke carrière -Gent: keure 78, 81, 84*; herekiezer 83 (bestand Gent). 
 -vorst: 'waerdein van de munte van Vlaendren' 18/7/82-84 of 85 (ARA: Rk. 18197, 8r). 

 Taken-diensten Gent: eind augustus 1477 maakte hij deel van de Gentse delegatie die Maria van  
 Bourgondië bezocht te Dendermonde (SAG: 400, 27, 357r). In mei 1482 reisde hij  
 naar Brugge om er met de wet en het gemeen te onderhandelen (361r). Hij was  
 onderhandelaar te Atrecht in 1482 (Fris, 'Onredene', 192). In mei 1483 reisde hij  
 naar Parijs om te onderhandelen met de Franse koning (28, 140r). 

 Sociaal kapitaal Willem van der Camere was zijn erfgenaam (RAG: RV, 2418, 60r). 

 Bezit Als waardein van de Vlaamse munt ontving hij 40 gr per dag dat hij in de munt  
 werkte (ARA: Rk. 18197, 8v). Na zijn dood werd beslist zijn achterstallig loon  
 niet meer uit te betalen (ARA: Rk. 18199, 5r). 

 Rol in de opstand Hij was één van de voornaamste Gentse voorvechters van de eerste  
 regentschapsraad (Fris, 'Onredene', 192). Hij werd reeds in juli 1482 waardein van  
 de Vlaamse munt, hij werd uitbetaald tot januari 1484 - eind 1485 trad Marc  
 Houtmaerct op als waerdein (ARA: Rk. 18197, 8v). Op 5/9/1483 legde hij de eed  
 als waerdein van de munte te Rijsel af (ADN: B 33, 87v). In oktober 1483 stuurde  
 de Rekenkamer hem een tweede doos op om zijn geslagen munten in op te bergen  
 (ADN: B 17744, 'Monnaie de Flandre'). Op 7/6/1485 werd hij opgesloten door de  
 partij van Mathijs Peyaert, erna door de baljuw ondervraagd en tenslotte onthoofd  
 (Fris, 'Onredene', 192; ARA: Rk. 14118, 55r en SAG: 400, 29, 96v). 

 Bronnen Fris, 'Onredene'. 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Oost, Jan van 

 Antecedenten fs Jan (zie databank Opstand) 

 Politieke carrière Gent: gedele juli85 (bestand Gent). 

 Beroep Molenaar ? (Hancké, 'Conflict', II, 139). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Oostkamp, Jan van  

 Politieke carrière -Vorst: baljuw van Damme 74-75 (ADN B 4120, 39v). 
 -Brugge: klerk 79-85 (SAB: SR79, 58r etc.) 

 Taken-diensten Brugge: hij pachtte de visserijrechten tussen de toren van het Minnewater tot aan  
 de SteenBrugge in de periode van maart 1482 tot maart 1485 (SAB: SR83, 26r). In  
 1484 ontvangt hij de penningen van de hagepoorters (SAB: SR84, 39r). 

 Leenbezit In 1470 of het jaar nadien kocht hij een leen in Oostkamp van Zegher van Kortrijk  
 (ARA: Rk. 17383, 2v). 

 Rol in de opstand Op 16 juli 1482 stelde Brugge hem voor het leven als stedelijk klerk van de griffier  
 aan (SAB: CA, 14, 319v). Eind april/begin juni 1485 werd hij door de  
 vertegenwoordigers van Maximiliaan gezocht maar niet gevangen (Despars,  

'Cronycke', IV, 257). Hij werd buiten de vrede van juni 1485 gesloten (Despars, 
'Cronycke', IV, 262) 

 Extra Hij verpachtte zijn baljuwschap van Damme aan Geroom van Viven; in 1477 werd  
 hij vervangen door Cornelis van Haercke (ADN B 4120, 39v). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Oste, Fierin 

 Rol in de opstand Hij werd in 1485 te Gent onthoofd als één van de leiders van het oproer van 10 juli 
  (Dagboek van Gent, II, 262), 'van dat zij berucht waren cause gheweest hebbende  
 van der laetster wapeninghe' (ARA: Rk. 14118, 55r). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Overbeke, Joos van 

 Antecedenten Joos had een broer Willem die griffier was in de Grote Raad van de hertog in  
 dedember 1485 (SAG: 400, 29, 99r). 

 Politieke carrière Gent: secretaris van gedele 70-76, juni85-86 en van de keure februari77-77  
 (bestand Gent). 

 Confiscatie Hij werd geconfisqueerd in 1488-9 (Hancké, 'Conflict', II, 140). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Overbeken, Jan van 

 Huwelijk x' Maria van Walscapelle, fa Bernard; x² Jooszine Buridaen, fa Filips (fs Christoffels)  
 x Jacqueline Passcharis (Van Peteghem, 'De Raad', 364). 

 Nageslacht Hij had twee zonen (Frans en Jan) uit zijn eerste huwelijk; en drie zonen uit zijn  
 tweede: Jacob, Pieter en Philips (advocaat in de Raad van Vlaanderen; x Jooszine  
 Sturm, fa Arend) (Van Peteghem, 'De Raad', 364). 

 Politieke carrière -Gent: herekiezer juni85 (bestand Gent). 
 -Vorst: procureur in de Raad van Vlaanderen 83 (Van Peteghem, 'De Raad', 364 en  
 SAB: SR82, 152v). 

 Taken-diensten -Brugge: hij was procureur voor de stad in de Raad van Vlaanderen van april 1477  
 tot 1491 (SAB: SR76, 40v; 77, 43r; 78, 59v; 79, 59r etc.). 
 -Gent: in 1477-8 verving hij Lodewijk Hauweel als procureur van de stad  
 (Hancké, 'Conflict', II, 140). Lodewijk Hauweel treffen we, net als Jan van Overbeke 

 zelf, ook in een Brugse functie aan; hij was griffier van de stad in 1482 (zie SAB: SR82, 
56r).  

 Confiscatie 1488-9: 1200 gr voor goed te Machelen, 3440 voor schuld van de stad voor  
 pensioenen, 3216 gr voor de koop van hout (Hancké, 'Conflict', II, 140). 
 1491-2: 912 gr voor pacht in Machelen (Hancké, 'Conflict', II, 140). 

 Extra In juli 1494 besloot de Raad van Vlaanderen dat de stad Brugge hem achterstallig  
 loon van de jaren 89 ev diende te betalen; in totaal 37 lb 13 s 4 d gr (SAB: SR93, 177v). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Overlope, Michiel van 

 Politieke carrière Gent: gedele 71; keure 64, 67, 86, 95, 98; overdeken der wevers 70, 75-76;  
 herekiezer juli85; ontvanger juli85 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: in december 1486 reisde hij naar Maximiliaan om te onderhandelen (SAG:  
 400, 29, 205r). 

 Bezit Hij leverde laken aan de stad in 73, 75, 85-6 (die laatste voor 24067 gr) (Hancké,  
 'Conflict', II, 141). 

 Rol in de opstand In 1477 diende hij 5 lb gr terug te betalen aan de stad voor pensioenen (Hancké,  
 'Conflict', II, 141). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Overschelde, Jan van 

 Data ?-15/07/1495 (Gachard, 'Inventaire', II, 404). 

 Huwelijk x Charlotte Haultain, fa Willem x Lysbette van Nieuwenhove fa Clais. Na de dood  
 van Jan hertrouwde ze met Jan de Crane (Gailliard, 'Bruges', IV, 88). 

 Politieke carrière -vorst: baljuw van Ieper 19/10/85-21/10/91, van Oostende 1/12/91-15/7/95; 'raedt 
  ende camerlinc' van Filips 88 (ARA: Rk. 14550, 1r). 
 -Vrije: schepen 82, juli85-feb86, 87, jan90-95 (91*, 93*) (lijsten Vrije). 

 Sociaal kapitaal Hendrik de Vos en Joos van Dale waren de borgen op zijn baljuwschap (ADN: B  
 33, 129v). 

 Leenbezit In november 1488 verkocht hij een leen buiten de Brugse Sint-Katelinepoort aan  
 Hendrik van Wy (SAB: FV, 50). 

 Rol in de opstand Op 19/10/1485 legde hij te Rijsel zijn eed als baljuw van Ieper af (ADN: B 33,  
 129v). Hij werd door de Fransen gevangen genomen na de slag bij Bethune (KB:  
 Ms 1132, 108). Medio september 0188 werd hij door de Gentenaars gevangen  
 genomen omdat hij de politiek van Maximiliaan te genegen was en naar het Gentse  
 Gravensteen gevoerd (Despars, 'Cronycke', IV, 427 en RAB: BVR, 225, 72v). 

 Verbanning 29 maart 1485: voor vijftig jaar verbannen uit Brugge (Despars, 'Cronycke', IV,  



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Overtvelt, Jan van 

 Data ca. 1435 (RAG: RV, 6832, 12v)-? 

 Antecedenten fs Pauwel (ARA: Rk. 17397, 1v en Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1160) of fs  
 Michiel (ADN: B 33, 81r). 

 Politieke carrière -Vorst: baljuw van Oudenburg 3/7/82-11/1/84 (ARA: Rk., 14325). 
 -Brugge: schepen 70; raadslid 75, 92; hoofdman OLV 71; deken der mutsenmakers  
 75 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: Jan van Overtvelt fs Michiels begeleidde Margaretha van York naar Calais  
 in 1480 (SAB: SR79, 169r). 

 Beroep Makelaar (RAG: RV, 6832, 21v). 

 Leenbezit In 1483 of het jaar nadien erfde hij van zijn vader de helft van de rechten van het  
 ammanschap van en een leen te Zuienkerke (RAB: BB, 64, 144v en ARA: Rk.  
 17397, 1v). 

 Bezit Voor een borg van 30 lb gr werd hij baljuw van Oudenburg in 1482 (ADN: B 33,  
 81r). In 1486 leende hij 57 lb gr van Antoon Bailge (Opsommer, 'Omme dat  
 leengoed', 504). Een Jan van Overtvelt leende 360 gr in oktober 1490 aan de stad  
 Brugge, als bewoner van het Sint-Jakobszestendeel (Blockmans, 'De  
 belastingbetalers', 263). Een andere hetzelfde bedrag in dezelfde maand, maar dan  
 als bewoner van het OLV-zestendeel (Blockmans, 'De belastingbetalers', 263). 

 Extra Hij diende in 1480 een boete van 3 s gr te betalen aan de stad Brugge ten gevolge  
 van een 'submissie ghewijst ter camere' of ter vierschare (SAB: SR80, 35v). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Overtvelt, Paul van 

 Titel Meester 

 Data ?-19/11/1483 (hij werd begraven in de OLV-kerk te Brugge; Vermeersch,  
 'Grafmonumenten', II, 284). 

 Antecedenten Een zus van Paul, Madeleine van Overtvelt, was met ontvanger generaal Roeland  
 Pipe gehuwd (Sommé, 'Isabelle', 327 en Paravicini, 'Invitations', 79). 

 Huwelijk x Leonarde Rodrigues, een Portugese hofdame (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1160). 

 Nageslacht Adrienne, Karel (geestelijke), Jan (zie diens fiche), Filips (Dumolyn, 'Het hogere  
 personeel', 1161), Jacqueline x Philippe de Chassa (panetier van Karel de Stoute,  
 zie Paravicini, 'Invitations', 110) en meester Karel, met dochter Kateline x Joos van  
 Wulfsberghe (SAB: PR92, 54r en KV, 828bis, 11/22/40). 

 Politieke carrière -Brugge: schepen 52*, 55*, 58*, 75*; hoofdman OLV 73 (SAB: RW). 
 -Vorst: secretaris (en later ontvanger) van Isabella van Portugal 33-52; raadsheer in 
  de Raad van Vlaanderen 54-60; baljuw van Brugge en het Vrije 21/9/60-18/9/69  
 (Dumolyn). 

 Taken-diensten -Vorst: hij pachtte het klerkschap en het souverein-baljuwschap van Lille-Douai- 
 Orchies vanaf 1440 (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1165). 
 -Brugge: in november 1478 reisde hij samen met Jan de Keyt naar Sluis om er  
 klachten van vreemde koooplui over de tolheffingen er te aanhoren (SAB: SR78,  
 65r). Op 14/5/1481 reisde hij naar 's Hertogenbosch bij Maximiliaan om met hem te  
 onderhandelen 'angaende der approbacie van der contracte vander thoolne' (SAB:  
 SR80, 82r). 

 Beroep Wisselaar (Sommé, 'Isabelle', 163). 

 Sociaal kapitaal Hij startte zijn carrière aan het Bourgondische hof als secretaris en later ontvanger  
 van Isabella van Portugal van 1433 tot 1452 (Sommé, 'Isabelle', 163-4 en 323).  
 Jheannin Bailget was diens 'scadebeletter' in 1477-82 (SAB: SR76, 39r etc.). 

 Cultureel veld Hij had een kapel in de OLV-kerk van Brugge laten optrekken; hij werd er  
 begraven en stichtte vele fondaties (Gailliard, 'Inscriptions', II, 273 en 338). 

 Leenbezit Bij zijn dood bezat hij de helft van de rechten op het ammanschap van en goederen  
 in Zuuenkerke en het goed 'Ten Walle' in Lissewege dat zijn zonen zouden erven  
 (RAB: BB, 64, 134v/144v/145v en ARA: Rk. 17397, 1v). 

 Bezit In de lening van juni 1478 droeg hij 10 lb gr bij aan de Brugse stadskas (SAB:  
 SR80, 48v). Hij leende 5 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het  
 OLV-zestendeel (SAB: SR80, 194r). 

 Rol in de opstand Op 26/3/1477 diende hij in opdracht van Maria verantwoording af te leggen aan  
 het Brugse gemeen voor zijn vroegere bestuurlijke taken in de stad (Despars,  
 'Cronycke', IV, 126-7). Ook in mei 1477 werd hij gevangen gezet te Brugge wegens 
  corruptie (Gvs, 'Inventaire', VI, 100). Op 17/5/1477 werd hij vrijgelaten nadat hij  
 op de markt van banier tot banier openlijk ondervraagd was en erna zelf in zijn  
 lijnwaad om vergiffenis gesmeekt had (Despars, 'Cronycke', IV, 139). Hij diende  
 200 lb gr aan de stad terug te betalen in 1477 (SAB: SR76, 35r), ze werden volledig 
  terugbetaald in 1479-84 (SR79, 170r; SR80, 46v; SR81, 46r; SR82, 47v; SR83,  
 53v). Meer zelfs, de stad betaalde in 1480-1 een 'instrumente' bij een notaris  
 'inhoudende dat meester Pauwels van Overtvelt deser stede ende den ghemeenen  
 buuc van diere generalike ende specialike quite ghescolden heift ter causen van der  
 injurie ende bescaempthede hem bijden volke van der voorseide stede in den tijd  
 van der laester onlede ghedaen' (SAB: SR80, 163r). 

 Verbanning 16/10/1483 door Brugge omdat hij als burgemeester wist te 'corromperen met  
 ghelde'. Hij vluchtte naar Brussel waar hij kort nadien stierf (Despars, 'Cronycke', IV, 236).
  
 Bronnen Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1160-8. 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Paelding, Andries 

 Antecedenten fs Jan (KB: M 103, II). 

 Politieke carrière Ieper: raad 22/5/77 (KB: M 103, II). 
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 Naam Paelding, Andries 

  Naamgenoten Zekerheid over de carrière is er niet omwille van de verwarring met een naamgenoot. 

 Antecedenten fs Andries (KB, M 103, II) 

 Politieke carrière Ieper: schepen 70, 73, 76-26/2/77, 78, 80, 82, 85, 88, 91, 93; raad 74, 1/3/77, 79,  
 83, 84, 87, 89, 90, 92, 94; hoofdman van de Gemeene Neringen 72, 75; hoofdman  
 van de poorterie 81 (KB: M 103, II). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1605

 Naam Paelding, Joris (1) 

 Antecedenten fs Joris (KB, M 103, II). 

 Politieke carrière Ieper: schepen 81 (KB: M 103, II). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1606

 Naam Paelding, Joris (2) 

 Antecedenten fs Andries (KB, M 103, II). 

 Politieke carrière Ieper: voogd 70; schepen 1/3/77 (KB: M 103, II). 

 Rol in de opstand Op 2/5/1477 werd hij door het Ieperse gemeen gevangen gezet (Diegerick,  
 'Episode', 448). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Pale, Jan van der 

 Politieke carrière Gent: deken der volders november87 (Hancké). 

 Taken-diensten Gent: hij pachtte de assizen op de stallen in het vleeshuis in 1477 (Hancké,  
 'Conflict', II, 142). 

 Bezit In de verplichte lening van 1492 betaalde hij 160 gr. Volgens het 'conestable bouc' 
  betaalde hij in 1492-4 960 gr belasting buiten de Sint-Jorispoort (Hancké,  
 'Conflict', II, 142). 
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 Naam Panne, Joost (1) 

 Data ?-03/1485 of 1486 (RAG: RV, 34315, 121r: hij stierf in 1485 'omtrent der maend  
 van maerten binder stede van Saint-Omaer naer dat de stede inghenomen was tblijct  
 bij openbaere faite van der justicie'). 

 Huwelijk x Jooszijne Marteel, fa Clais (ARA: Rk. 17405, 2v). 

 Nageslacht Zoon Joos (zie diens fiche). 

 Politieke carrière Brugge: schepen 76, 79, april82, 83; deken van de Lakenhalle 80 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: In mei 1479 werd hij door de negen leden belast met een onderzoek naar  
 bebouwing op Brugse oevers (SAB: CA, 14, 305r). 

 Beroep Wever (SAB: RW). 

 Bezit Hij leende 3 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het OLV- 
 zestendeel (SAB: SR80, 194v). Hij of zijn zoon kocht een rentebrief van 2 lb gr op  
 de drie steden van het graafschap Vlaanderen in april 1485 (SAB: OR, 4, 111r). 

 Rol in de opstand In oktober 1485 werd hij door de Brugse schout gevangen genomen (SAB: SR85,  
 126v). 

 Verbanning 18/1/1486: voor vijftig jaar uit Vlaanderen door het bestuur van Brugge (Despars,  
 'Cronycke', IV, 274 - of betreft het zijn zoon?). 

 Extra In het schepenjaar van juli 1485 werd hij veroordeeld tot een boete van 5 lb 11 s 1  
 d gr aan de stad Brugge (SAB: SR85, 35r). 
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 Naam Panne, Joost (2) 

 Antecedenten fs Joost (zie diens fiche). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 92 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: in maart 1490 onderhandelde hij met Filips van Kleef om de stad aan te  
 doen (SAB: SR89, 143v). 

 Sociaal kapitaal Jacob, Jan en Michiel Goossins waren voogden over zijn zoon Joos in januari 1493 
  (SAB: PR92, 57v). 

 Leenbezit In 1486 erfde hij van de weduwe van Klaas Marteels (zijn grootmoeder) een leen in  
 de parochie van Varsenare voor 59 lb 1 s gr (ARA: Rk. 13710, 128v); hij verkocht  
 nog twee lenen te Varsenare in 1487/8 (ARA: Rk. 17405, 2v). 

 Bezit Hij of zijn vader kocht een rentebrief van 2 lb gr op de drie steden van het  
 graafschap Vlaanderen in april 1485 (SAB: OR, 4, 111r). 

 Verbanning 18/1/1486: voor vijftig jaar uit Vlaanderen door het stadsbestuur van Brugge  
 (Despars, 'Cronycke', IV, 274 - of betreft het zijn vader?). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Pape, Jacob de 

 Naamgenoten Ghijselbrecht de Pape, deken der tinnenpotgieters, werd onthoofd in 1490 door de  
 schout (ARA: Rk. 13782, 16v). 

 Politieke carrière Gent: gedele 79; keure juni85; deken der volders 80 (bestand Gent). 

 Taken-diensten -vorst: ene Jacob de Pape was ontvanger van de meierie te Kaprijke in 1465-8  
 (databank domeinbeheer). 
 -Gent: in 1477 betaalde de stad hem 120 gr voor krijgsdiensten terug (Hancké,  
 'Conflict', II, 143). 

 Beroep Blauwer of houtbreker (Hancké, 'Conflict', II, 143). 
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 Naam Papeghem, Jacob van 

 Naamgenoten Adriaan van Papeghem was militair leider in 1484 (Despars, 'Cronycke', IV, 243). 

 Politieke carrière -Gent: gedele 73; keure februari77, 81; ontvanger november87 (bestand Gent);  
 hoofdman 1/2-5/6/85 (SAG: 20, 3, 56r). 
 -Vorst: baljuw en ontvanger van Deinze 8/11/82-85 (ADN: B 33, 80r). 

 Taken-diensten -vorst: hij was de ontvanger van de heerlijkheid Deinze-Peteghem en Drongen (in  
 regie) van 24/6/1482 tot 85 (databank domeinbeheer). 
 -Gent: op 24/10/1481 reisde hij naar Antwerpen om het lichaam van de vermoorde  
 baljuw Jan van Dadizeele op te halen (SAG: 400, 27, 359r). In december 1481 was  
 hij Gents afgevaardigde om te onderhandelen met de Staten van Brabant te  
 Dendermonde (360r). In augustus-september 1488 was hij een militair kapitein van  
 Gent (SAG: 20, 6, 67v). In het voorjaar van 1489 was hij kapitein van de kasselrij  
 Kortrijk (SAG: 20, 6, 121v). Voor de verplichte lening van 1492 was hij  
 opperkoninkstavel (Hancké, 'Conflict', II, 143). 

 Bezit Hij droeg 80 gr bij in de oorlogsbelasting van 1477 (Hancké, 'Conflict', II, 143). 

 Rol in de opstand In november 1480 legde hij de eed van baljuw af in de Rekenkamer van Rijsel  
 (ADN: B 33, 80r). In februari 1485 trad hij voor het eerst als Gents hoofdman op  
 (SAG: 20, 3, 56r). Erna was hij meermaals Gents kapitein (SAG: 20, 6, 67v). In mei  
 1488 werd hij te Oudenaarde door troepen van Maximiliaan gevangen genomen  
 (Diegerick, 'Correspondance', 210). In juni 1491 was hij raadslid van hoofdman  
 Remeeus Hubert (SAG: 400, 30, 355r). 
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 Naam Pappal, Hendrik 

 Data ?-1477 (Hancké, 'Conflict', II, 143). 

 Antecedenten Broer van Oste (Hancké, 'Conflict', II, 144). 

 Politieke carrière Gent: gedele 67, 70, februari77 (bestand Gent). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Pappal, Oste 

 Data ?-1480/81 (zijn weduwe verschijnde voor de schepenbank in 81; SAG: 400, 27,  

 Antecedenten Broer van Hendrik (Hancké, 'Conflict', II, 144). 

 Politieke carrière Gent: gedele 76, keure 78; ontvanger-boekhouder 77 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: hij pachtte de assizen op de zaamcoperie op het koren in 1473 (Hancké,  
 'Conflict', II, 144). Op 9/4/1477 trok hij samen met beide voorschepen naar Brugge  
 om de ambachten te vragen uit de wapens te gaan. In dezelfde maand onderhandelde  
 hij ook met Adolf van Kleef, trok hij naar Antwerpen om Maria te vragen naar Gent  
 te komen en in juli ondernam hij een diplomatieke missie naar de Duitse  
 ambassadeurs te Mechelen (SAG: 400, 25, 146r/v, 147v). Hij inde een extra  
 oorlogsbelasting in 1477 (SAG: 400, 25, 403r). 

 Rol in de opstand In de schepenbank van februari 1477 verving hij zijn overleden broer (Hancké,  
 'Conflict', II, 144). 
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 Naam Parmentier, Frans 

 Data ?-1512 (SAB: WROLV, 7, 46r). 

 Huwelijk x Marie van der Lende (SAB: Drie Santinnen, oorkonden, 2). 

 Politieke carrière Brugge: schepen 95; raadslid 88, 91 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: hij maakte deel uit van het bestuur van de commissie die de Brugse  
 financiën diende te saneren in maart 1494 (SAB: CA, 12, 102r). 

 Sociaal kapitaal Hij was samen met Jacob van Schoore voogd van Jan Moens' dochter en verloor  
 medio 1490 in die hoedanigheid een proces van Boudin van Doorne die  
 terugbetaling van schade door de oorlog eiste voor een goed te Zevencote dat hij  
 en de wees bezaten (SAB: CSK89, 29v). 

 Bezit Hij leende 4 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 185v). Hij leende 1920 gr  
 in mei 1488 en 1440 gr in juli 1488 en 1080 gr in oktober en 4000 gr in december  
 1490 aan de stad Brugge, als bewoner van het Sint-Jakobszestendeel (Blockmans,  
 'De belastingbetalers', 263). Op 9/9/1491 droeg hij een losrente van 1 lb gr op de  
 stad Brugge over aan Colard de Labye (SAB: Drie Santinnen, oorkonden, 2). Bij  
 zijn dood liet hij zijn kinderen het huis ' De Dune' na in de Hoogstraat, een huis in  
 de Kuiperstraat, grond in Oostkamp en in de Rijkepijndersstraat, een derde van de  
 'Nieuwen Polder' in Sint-Anna-ter-Muiden, een aanzienlijke geldsom en vier  
 renten (SAB: WROLV, 7, 46r-48r). 
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 Naam Passcharis, Gillis 

 Naamgenoten François Pascharis kocht een ladder uit het geconfisqueerde bezit van Jan van  
 Melle (Blockmans, 'Peilingen', 257). 

 Politieke carrière Gent: gedele 91; herekiezer 89 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: hij bewaakte Maximiliaan te Brugge in maart en april 1488 (SAG: 400, 29,  
 395v/401v). 

 Bezit In de verplichte lening van 1492 betaalde hij 240 gr (Hancké, 'Conflict', II, 144). 
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 Naam Passcharis, Joost 

 Data ?-30/11/1521 (Despodt, 'Dat du best', III, 1.2/027: hij werd begraven in de Gentse  
 OLV-kerk). 

 Antecedenten fs Boudewijn (Despodt, 'Dat du best', III, 1.2/027). 

 Huwelijk x Barbara Utenhove, fa Ghyselbrecht (Despodt, 'Dat du best', III, 1.2/027). 

 Politieke carrière Gent: gedele 65, 72, 87; keure 80, 83, 89; herekiezer 82; ontvanger 81, 84 (bestand  
 Gent). 

 Taken-diensten Gent: op 29/12/1489 maakte hij deel uit van de Gentse delegatie die met de hertog  
 van Saksen te Mechelen onderhandelde over de vredesvoorwaarden van Tours  
 (SAG: 20, 7, 294r). Hij onderhandelde met Engelbert van Nassau te Aalst eind juni 
  1490 (SAG: 400, 30, 267r). 

 Bezit In de verplichte lening van 1492 droeg hij 160 gr bij (Hancké, 'Conflict', II, 144). 

 Rol in de opstand In 1477 diende hij 3 lb gr pensioenen terug te betalen (Hancké, 'Conflict', II, 144). 
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 Naam Peenen, Jan van 

 Politieke carrière Ieper: raad 82 (KB: M 103, II). 
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 Naam Pehaert, Mathijs 

 Titel Meester 
 Ridder v1485 

 Data ca. 1420-10/03/1488 (Fris, 'Pehaert', 867). 

 Huwelijk x Magdalena sBoeters (RAG: RV, 955, 30r en Gailliard, 'Bruges', I, 352). 

 Nageslacht Zijn dochter Jacquemine huwde op 8/8/1485 Yeronimus Lauwerein (SAG: 400, 28, 
  426v en RAG: RV, 955, 30r). Een andere dochter, Margriete, huwde Filips van den  
 Berghe (zie diens fiche, naar (Vermeersch, 'Grafmonumenten', III, 547 en Gailliard,  
 'Bruges', I, 352). Een zekere Marie Pedaert trad in in de orde van Sint-Jan-Baptiste  
 en stierf in 1528 (Despodt, 'Dat du best', III, 3.9/002). 

 Politieke carrière Gent: gedele 59; keure 51, 69, 82; herekiezer 86 (bestand Gent); deken der  
 brouwers 50; overdeken der neringen 68 (afgezet door Karel de Stoute in 69),  
 juni85-5/9/87 (SAG: 400, 28, 432v/29, 86r/211r). 

 Taken-diensten Gent: eind juli 1485 reisde hij naar Brussel om er bij Maximiliaan 'de claracie van  
 onsen nieuwen prevelege te expetierne' (SAG: 400, 28, 451v). Kort erna reisde hij  
 naar Maximiliaan te Antwerpen en naar de keizer te Dendermonde (82v/83r). Ook in 
  augustus 1485 reisde hij naar Brussel om er te overleggen met Maximiliaan (443v).  
 In november 1486 reisde hij naar de Rooms-koning in Brussel om met hem over de  
 welvaart van het land te onderhandelen (205r). In mei 1487 reisde hij naar  
 Middelburg om Maximiliaan het antwoord van de Drie Leden over te brengen  
 (205v). In augustus 1487 trekt hij naar Mechelen om met Maximiliaan over  
 ballingen te onderhandelen (207r). 

 Beroep Brouwer (Fris, 'Pehaert', 867). 

 Sociaal kapitaal Op 10/10/1486 was hij samen met Filips van der Zickelen borg over het  
 ontfangerschap van het Brugse Vrije waarin Yeronimus Lauwerein zetelde, Mathijs  
 voor 400 lb gr (RAB: BVO, 492). 

 Bezit In 1460 (12672 gr) en in 1475 (1704 gr) leverde hij laken aan de stad (Hancké,  
 'Conflict', II, 145) - of betreft het hier iemand anders? In juli 1485 bepaalde  
 Maximiliaan dat hij voortaan van hem een jaarwedde van 200 kronen zou  
 ontvangen (KB: Ms 1132, 4). In november 1485 ontving zijn dochter een zilveren  
 waterpot van de stad Gent voor haar bruiloft (SAG: 400, 29, 41r). Hij kocht een  
 rente van 3 lb gr op de inkomsten van de stad Gent in 1485 (ADN: B 2132, nr.  
 69314). 'Tout le cours de sa vie durant' ontving hij vanaf 1486 260 lb van 60 gr 'de  
 pencion par an' van de recette générale de Flandre, zijn vrouw 26 lb van 60 gr  
 (ADN: B 4123, 109v-110r: effectief uitbetaald). Is dit dezelfde rente van 480 lb par  
 die hij had op de recette in 1490 (zijn vrouw ontving er na zijn dood nog de helft  
 van - zie ARA: Rk. 997, 15r)? Kort na zijn dood confisqueerde de Brugse schout  
 24 lb par aan gouden munten die hij achtergelaten had te Brugge (ARA: Rk. 13781, 
  88v). In de verplichte lening van 1492 leende zijn vrouw 2400 gr die later werden  
 terugbetaald (Hancké, 'Conflict', II, 145). 
 
Rol in de opstand In 1477 diende hij 3 lb gr aan pensioenen terug te betalen aan de stad (Hancké, 'Conflict', 

II, 145). Tijdens de militaire dreiging van Maximiliaan leidde hij op 7/6/1485 een oproer 
van de beenhouwers dat erin slaagde de graafgezinde partij te verjagen en Daneel 
Onredene en Willem Rijm te onthoofden. Erna nam hij als overdeken der neringen post aan 
het hoofd van de stad (Fris, 'Pehaert', 868 en SAG: 400, 28, 432v  - het 'bestand Gent' laat 
ten onrechte Jan de Pic in die functie opereren). Bij de Blijde Inkomst van Maximiliaan een 
maand later werd hij geridderd (zie Despars, 'Cronycke, 268-9: 'die daer te voren noyt 
yemende van zijnen geslachte en ghesciede'), hetgeen in een openbare ceremonie op de 
Vrijdagmarkt gebeurde (SAG: 93, 7, 33v en Molinet, 'Chroniques', I, 463). Maximiliaan 
ridderde hem en deed hem zelf een halsband aan op het Hooghuis en schonk hem een 
jaarwedde (KB: Ms 1132, 3-4). Kort daarop ontstond er alweer een oproer te Gent, waarop 
hij vanop het Hooghuis de ambachten verbood op de markt te komen (Dagboek van Gent, 
II, 259-60 en Despars, 'Cronycke', IV, 258-9). In november 1486 vroeg hij aan 
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Maximiliaan om zijn schoonzoon Filips van den Berghe, generaal muntmeester, van een 
jaarloon te voorzien, en met succes (ADN: B 17750, 'Monnaie de Flandres'). Op 5/9/1487 
werd hij als overdeken vervangen door Jan de Buc (SAG: 400, 29, 289v). Eind oktober 
vluchtte hij de stad met have en goed uit omdat Coppenhole en Vilain terugkeren. Hij vond 
onderdak in Brugge (Despars, 'Cronycke', IV, 296 en Molinet, 'Chroniques', I, 623: 
waarschijnlijk bij Yeronimus Lauwerein). Op 17/12 werd hij op de Vrijdagmarkt openlijk 
beschuldigd de stad schade te hebben berokkend (Hancké, 'Conflict', II, 145). Hij werd 
door Brugge vogelvrij verklaard in februari 1488 (Despars, 'Cronycke', IV, 333). Op 
4/3/1488 werd hij te Brugge gevangen en op 6/3 naar Gent gevoerd door een legertje van 
88 man (SAG: 400, 29, 393r; 20, 6, 36v en 20, 7, 18v). Op 10/3 werd hij door de baljuw 
ondervraagd en tot slot onthoofd (360v en ARA: Rk. 14118, 74v). Zijn lichaam werd 
gevierendeeld, in een zak gestopt en opgehangen aan een galg, zijn hoofd werd op de poort 
naar Brugge gespiet (KB: Ms 1132, 187). 

 Extra In februari 1476 voerde hij samen met Guy Blaesvelt en Adriaan Drabbe een proces  
 voor het parlement van Mechelen tegen Joost van Hemsrode die goederen uit een  
 nalatenschap had weggenomen. De zaak was reeds voor de bisschop van Sarepta  
 gekomen, maar nu beslist Mechelen dat de verweerder de goederen terug moet  

afstaan (De Smidt & Strubbe, 'Chronologische lijsten', 114-5). In het huwelijkscontract van 
zijn dochter dat, indien Yeronimus overlijdt zonder nakomeling, zijn vrouw kan 
beschikken over 200 lb gr en andersom (RAG: RV, 955, 30r). 

 
Bronnen Fris, 'Pehaert'. 
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 Naam Petyt, Boudewijn 

 Data ?-04/1505 (SAB: WRC, 5, 46r). 

 Antecedenten fs Boudin x Kateline Forlingyet (SAB: Adornes, 361), met zoon Boudewijn en  
 dochters Katheline x Jan van der Banc, en Mergriete x Jan Vos (SAB: Adornes, 366). 

 Huwelijk x Kateline Losschaert, fa Anthonis (SAB: Adornes, 361 en ARA: Rk. 17412, 1v). 

 Nageslacht François x Marie Ritsaert (SAB: Adornes, 363). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid april77, 78, 88, 94; schepen april82; gecommitteerde feb88 (maar  
 vervangen); deken der mutsenmakers 78 (SAB: RW). 

 Taken-diensten vorst: hij was de ontvanger van het schor van Ijzendijke ambacht (in pacht  
 gegeven) in 1485-91 (databank domeinbeheer). 

 Beroep Mutsenmaker (SAB: RW). 

 Sociaal kapitaal In juni 1475 was hij machtig over zijn moeder, Thomas Bonin en Jan de Gorges (SAB: 
MC74, 64v). In 1476 waren Donaas de Moor en Jan de Boot zijn vrienden en magen (SAB: 
Adornes, 361). In 1478 was hij samen met Ambrosius Ruebs voogd van de kinderen van 
Jan van der Banc (SAB: Adornes, 362). In februari 1482 en maart 1485 was hij samen met 
Matheeus de Brouckere voogd van de kinderen van Jan van der Banc (SAB: SR81, 143r en 
SR84, 113v). In 1487 was hij samen met Jan de Boot testamentaris van Jan Loschaert 
(SAB: KV, 828bis, 305). Simon van der Banc en Jan de Witte fs Jacob waren voogden van 
zijn kinderen bij zijn dood (SAB: WRC, 5, 46r). 

 Leenbezit Bij zijn huwelijk in 1476 ontving hij van Jan Losschaert een leen van te Oostduinkerke, te 
Casekinskerke, Diksmuide en Cadzand (SAB: Adornes, 361). Zijn vrouw bezat eveneens 
een leen te Aardenburgambacht (RAB: BB, 64, 92r). Na de dood van Antonis Losschaert in 
1495 ontving zijn vrouw een rente van 3 lb 12 s par en enkele roerende goederen op de 
spijker van Brugge, omvangrijke lenen te Wenduine, Zuuenkerke en Waaskapelle, kleinere 
lenen te Leffinge, Loppem, Oostkamp, Oostkerke en Koolkerke (ARA: Rk. 17412, 1v-2r 
en RAB: BB, 64, 107r/115r/139v/143r/169v/198v). 

 Bezit Sinds 1453 ontving hij twee jaarlijkse rentes van 48 lb par op de stad Nieuwpoort (ADN: B 
5392, 27v). Op 6/5/1471 kreeg hij uit de erfenis van zijn vader: een zesde en een tiende van 
het huis 'Ten Ouden Coppe' in de Brugse Zouterstraat (met een rente van 23 s 7 d gr), 2/3 
van het huis 'Ten Gouden Coppe' in de Vlamingstraat, 4 lb gr rente op een goed te Hulst en 
6 lb gr rente op een huis in de Zouterstraat (SAB: Adornes, 360). Bij zijn huwelijk op 
18/12/1476 ontving hij van zijn moeder rentes van in totaal 23 lb gr, 129 lb gr (geld uit 
'diversche coopmanscepen hem (zijn vader) noch toebehorende), 285 lb gr contant, 4 
huizen in de rechtestraat, 24 gemet land op de Sint-Jansdijk; van Jan Losschaert ontving hij 
100 lb gr contant (SAB: Adornes, 361). Hij leende 10 lb aan de stad in 1477 (SAB: SR76,  
28r). In de lening van juni 1478 droeg hij 10 lb gr bij aan de Brugse stadskas (SAB: SR80, 
49v). Hij leende 8 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het 
Caermerszestendeel (SAB: SR80, 204r). Hij kocht een rentebrief van 6 lb gr op de drie 
steden van het graafschap Vlaanderen in april 1485 (SAB: OR, 4, 105r). In augustus 1486 
droeg hij aan Jan Dhond grossier een losrente over van 6 lb gr op de Drie Leden van het 
land (SAB: PR85, 129r). Hij leende 3 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 199v). In 
juni 1487 leende hij 100 lb gr aan Maximiliaan op enkele kroonjuwelen (ADN: B 3496, 
123693). Hij leende 3600 gr in mei 1488 en 2400 gr in juli 1488 en 1440 gr in oktober en 
4000 gr in december 1490 aan de stad Brugge, als bewoner van het Karmerszestendeel 
(Blockmans, 'De belastingbetalers', 264). Bij zijn dood liet hij zijn vrouw en kinderen een 
goed te Sint-Andries en te Ettelgem, een huis aan de Beurs en een leen bij Sint-Anna-ter- 

 Muiden na (SAB: WRC, 5, 46r). 

 Rol in de opstand In juni 1487 was hij één van de zeven personen die de kroonjuwelen bewaarden op 
  dewelke 40 Bruggelingen elk 100 lb gr aan Maximiliaan geleend hadden (ADN: B  
 3496, 123692). 

 Extra Hij werd als gecommitteerde vervangen door Cornelis van Halewyn (SAB: RW). In 
september 1481 verloor Thomas Bonin een proces tegen zijn moeder (SAB: SV, 131r). 
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 Naam Peyaert, Jan 

 Politieke carrière Gent: gedele 86 (bestand Gent). 

 Beroep Kuiper (Hancké, 'Conflict', II, 146). 
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 Naam Peystere, Boudewijn de 

 Politieke carrière Gent: gedele 76 (bestand Gent). 

 Beroep Meersenier of goudsmid (Hancké, 'Conflict', II, 146). 

 Bezit Hij leende de stad 6 lb gr in november 1487 (SAG: 400, 29, 311r). 
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 Naam Peystere, Jan de (1) 

 Data ?-1488 of 1489 (hij stierf tijdens zijn ambtstermijn als schepen - Hancké, 'Conflict',  
 II, 146 en SAG: 400, 30, 76v). 

 Politieke carrière Gent: keure 88 (bestand Gent). 

 Beroep Olieslager (Hancké, 'Conflict', II, 146). 
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 Naam Peystere, Jan de (2) 

 Antecedenten fs Willem of fs Boudin (Hancké, 'Conflict', II, 146). 

 Politieke carrière Gent: gedele 81, 89, 95, 97, 00, 05, 07; deken der timmerlieden 89 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: van 1 tot 5 juni 1490 onderhandelde hij met Engelbert van Nassau te Brugge 
  (SAG: 400, 30, 265v). 

 Beroep Timmerman (Hancké, 'Conflict', II, 146). 

 Bezit Hij woonde 'up tSant' (SAG: 212, 1, 79r). In de verplichte lening droegen zowel  
 JdP fs Boudin als JdP fs Willem een som bij (Hancké, 'Conflict', II, 146). 

 Verbanning 29/7/1485, voor vijftig jaar uit het graafschap Vlaanderen, door Gent, omdat hij het  
 in de revolte van juli 1485 tegen Maximiliaan opgenomen had (SAG: 212, 1, 79r).  
 Maximiliaan gaf hem gratie in maart 1486 (SAG: 94, 744); hetgeen bevestigd wordt  
 door de 8 lb gr die hij aan de stad betaalde voor de gratie van ban die hij in 1486  
 ontvangen had (SAG: 400, 29, 143v). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1625

 Naam Pic, Geraard de 

 Politieke carrière Gent: keure 88 (bestand Gent). 

 Beroep Ledertouwer (Hancké, 'Conflict', II, 146). 

 Bezit In de oorlogsbelasting van 1477 droeg hij 50 gr bij (Hancké, 'Conflict', II, 147). In  
 de verplichte lening van 1492 betaalde hij 320 gr waarvan er 240 werden  
 terugbetaald (Hancké, 'Conflict', II, 147). 

 Verbanning 27/1/1486, voor vijftig jaar uit het graafschap omdat hij (samen met de moeder van  
 Adriaan Vilain en anderen) een aanslag zou beraamd hebben op de wethouders in  
 de stad (SAG: 212, 1, 84r). 
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 Naam Pic, Jan de 

 Politieke carrière Gent: keure 82, november87 (bestand Gent). 

 Beroep Ledertouwer of houtbreker (Hancké, 'Conflict', II, 147). 

 Bezit In de verplichte lening van 1492 droeg hij 480 gr bij die later werden terugbetaald  
 (Hancké, 'Conflict', II, 147). 

 Rol in de opstand Het bestand 'Gent' laat hem in juni 1485 als overdeken der neringen optreden, maar  
 dit klopt niet. Mathijs Pehaert nam immers die functie waar (zie diens fiche). 

 Bronnen 
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 Naam Picavet, Joris 

 Titel Ridder v1/3/81 

 Data ?-18/12/1490 (Despars, 'Cronycke', IV, 492). 

 Antecedenten fs Germain (klerk van Filips de Goede te Rijsel, zie Schandel, 'De l'ombre', 82-3).  
 Zijn broer sneuvelde in de slag om Diksmuide in mei 1489 (Molinet, 'Chroniques', 136). 

 Politieke carrière Vorst: Brugs schout 18/8/88-13/7/89 (ARA: Rk. 13781, 90r); kapitein van de stad  
 van augustus tot december 1490 (Despars, Cronycke, IV, 462). 

 Taken-diensten -Vorst: in maart 1481 was hij luitenant van de kapitein van Lille (ADN: B 17737,  
 'Picavet'), 
 -Gent: op 18/1/1490 betaalde Gent hem 10 lb gr voor een reis die hij 'uut laste van  
 den Drien Leden slants' ondernam naar Frankrijk (SAG: 20, 8, 42r). 

 Leenbezit Een Joris Picavet had een leen met een jaarlijkse opbrengst van 40 lb in het  
 Rijselse (Cools, 'Met raad', 221). 

 Rol in de opstand Hij werd op 1/3/1481 door Maximiliaan te Gent geridderd als luitenant van de  
 kapitein van Lille (ADN: B 17737, 'Picavet'). Op 18/8/1488 werd hij tot schout  
 benoemd door hertog Filips in zijn raad (benoemingsbrief in SAB: CA, 12, 68v,  
 maar hij liet geen rekening achter); hij had voornamelijk militaire taken (Despars,  
 'Cronycke', IV, 420 en 426). In juni 1489 werd hij in Diksmuide gevangen  
 genomen door Daniel van Praet na een nederlaag in het westkwartier (ARA: Rk.  
 13781, 90r; Despars, 'Cronycke', IV, 436 en Vorsterman, 'Die excellente cronike',  
 261v). Hij werd daarop vervangen door Willem Moreel op 13/7/1489 (ARA: Rk.  
 13781, 90r). In december 1490 werd Pikavet vrijgelaten (Despars, 'Cronycke', IV,  
 447). Hij werd weer tot kapitein aangesteld in augustus 1490 (Despars, 'Cronycke', 
  IV, 462). Hij werd door de troepen van Engelbert van Nassau gevangen genomen  
 op 28/11/1490 op de brug tussen Oostkerke en Damme (Despars, 'Cronycke', IV,  
 485). Hij werd uit de Vrede van Damme gesloten en terechtgesteld (Despars,  
 'Cronycke', IV, 492 en ARA: Rk. 13782, 17r). 
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 Naam Pierins, Nicasius 

 Data ?-05/10/1488 (hij werd begraven in de Sint-Jacobskerk; RAG: RV, 34315, 121v). 

 Huwelijk x Marie van der Veste, fa Willem, die stierf in oktober 1485 (SAB: WRSJan, 6, 43v). 

 Politieke carrière Brugge: gecommitteerde april77-84, feb88-88 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: in maart 1477 schoten Willem Moreel, Casin Pierins en Jan de Plaet de  
 stad voor voor de koop van 5 ton salpeter 'weghende net 3487 lb te 2 lb 10 s gr  
 thondert' bij Anselmus Adornes (SAB: SR76, 128r). Begin april werden hij en  
 negen andere personen die door de negen leden verkozen waren 6 lb gr betaald om  
 naar Gent te reizen en een nieuw privilege te eisen waarin het Brugse Vrije als lid  
 geschrapt werd (SAB: SR76, 130v-131r). Geraard de Groote, Willem de Gelder,  
 Casin Pierins en Adriaan Kaervoet werden in juli 1477 naar Sluis gezonden 'omme  
 te remedyerne ende te helpen of legghen zekere ghescillen uutstaende tusschen  
 eenighe persoonen van der voorseide stede van der Sluus' (SAB: SR76, 137r en 77,  
 59r). In de schepenjaren 1478-79 hield hij samen met Frans van Bassevelde het  
 'bouc van de fortificacie' bij van de stad Brugge (SAB: SR78, 83r; SR79, 84v). In de 
  periode van augustus 1477 tot augustus 1480 ontving hij samen met Pieter van  
 Muelenbeke de assizen op het graan (SAB: SR76, 26v; 77, 27v; 78, 46v; 79, 45r).  
 In 1488 werd hij door het nieuwe stadsbestuur aangesteld om de graanverkoop te  
 regelen (SAB: SRfeb88, 143r). 

 Sociaal kapitaal Hij was samen met Jacob Dheere fs Antonis voogd van de kinderen van Cornelis  
 van den Doorne x Margriete de Witte, fa Jacob (SAB: WRSN, 5, 119r en PR85,  
 36v). Arnout van der Veste en Maertin Oliviers waren voogden van zijn kinderen  
 toen zijn vrouw overleed (SAB: WRSJan, 6, 43v). 

 Bezit In februari 1478 leende hij 127 lb 10 s van 40 gr aan Maximiliaan op de  
 kroonjuwelen (ADN: B 3495, 123686). Hij leende 6 lb gr aan de stad Brugge in  
 mei 1480 als bewoner van het Sint-Niklaaszestendeel (SAB: SR80, 200v). Hij  
 leende 50 lb gr aan de stad Brugge in mei 1482 (SAB: SR81, 190v). In december  
 1483 ontving hij van Hendrik Nieulant een rente van 15 lb gr op de stad Brugge,  
 die in 1479 door Willem Moreel gekocht was (SAB: FB, 859, 8). Hij kocht een  
 rentebrief van 6 lb gr op de drie steden van het graafschap Vlaanderen in april 1485  
 (SAB: OR, 4, 148r). De stad kocht hem in het schepenjaar juli 1485 de rentebrief  
 van 1481 af, hetgeen hem 155 lb gr opleverde (SAB: SR85, 185r). Hij leende 6 lb gr 
  aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 197r). In juni 1487 leende hij 100 lb gr aan  
 Maximiliaan op enkele kroonjuwelen (ADN: B 3496, 123693). Hij verkocht de  
 aangeslagen goederen van Michiel Dheere in 1488 (SAB: SRfeb88, 142r). 

 Rol in de opstand Op een onbekend tijdstip had hij samen met Geraard de Groote, Donaas de Moor en 
  Sanders du Bosquiel geld geleend aan Karel de Stoute, op de tol van Sluis, maar  
 door de afschaffing van die tol in 1477, eiste hij op 29/5/1477 van de Rekenkamer  
 van Rijsel garanties voor de terugbetaling van de lening (ADN: B 17726, 'Recette  
 Générale, Empruntes'). In juli 1485 werd hij gevangen genomen te Brugge (SAB:  
 SR85, 123r). In juni 1487 was hij één van de zeven personen die de kroonjuwelen  
 bewaarden op dewelke 40 Bruggelingen elk 100 lb gr aan Maximiliaan geleend  
 hadden (ADN: B 3496, 123692). 
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 Naam       Piers, Nicolas 

 Politieke carrière Brugge: schepen 88, raadslid 78; deken der handschoenmakers 80, 88, dec90, 93  
 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: in juli 1490 was hij vertegenwoordiger van de negen leden in de Brugse  
 delegatie die in Brussel de revaluatie van de munt met Engelbert van Nassau  
 besprak (SAB: SR89, 145r). 

 Beroep Handschoenmaker (SAB: RW). 

 Sociaal kapitaal In november 1487 was hij borg over Lodewijk Steylin jr. (SAB: CSK87, 46v). In  
 1494 was hij voogd van de kinderen van Frans van Bassevelde (SAB: WRSJac, 6, 82r). 

 Bezit Hij leende 4 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het Sint- 
 Janszestendeel (SAB: SR80, 189v). Hij leende 720 gr in oktober en 1200 gr in  
 december 1490 aan de stad Brugge, als bewoner van het Sint-Jakobszestendeel  
 (Blockmans, 'De belastingbetalers', 264). 

 Rol in de opstand In augustus 1490 maakte hij deel uit van de nieuwe 'gouvernemente' van Brugge  
 (Despars, 'Cronycke', IV, 463). 
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 Naam Piet, Maarten van der 

 Beroep Coeschipper (Despars, 'Cronycke', IV, 489). 

 Rol in de opstand De slotenmaker Maarten vander Piet kreeg 2 lb  gr toen hij gewond geraakte in het  
 beleg van Middelburg in maart 1488 (SAB: CSK87, 93v). Hij werd buiten de Vrede 
  van Damme van 6/12/1490 gesloten (Despars, 'Cronycke', IV, 489). 
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 Naam Pieters, Cornelis 

 Naamgenoten Een meester Cornelis Pieters was gestorven voor 1485 (SAB: SR85, 157v) en  
 gehuwd met Mergriete Melis (ARA: Rk. 13710, 120r en RAG: RV, 7512, 172r). 

 Huwelijk x Kateline van Waverant (SAB: PR92, 40v). 

 Nageslacht Kateline x Laureins de Mutere, oorlogstresorier van Maximiliaan (SAB: PR92, 40v). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid dec90 (SAB: RW). 

 Rol in de opstand Hij behoorde tot de vredesgezinde strekking die in november 1490 besloot de  
 vrede van Damme te aanvaarden (Despars, 'Cronycke', IV, 485). 
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 Naam Pieters, Jan 

 Titel Doctor in de rechten (Kerckhoffs-De Hey, 'De Grote Raad', 108). 

 Antecedenten fs Cornelis x Margriete Melis (Kerckhoffs-De Hey, 'De Grote Raad', 108). 

 Huwelijk x Loyse van Nieuwenhove, fa Jan (Gailliard, 'Bruges', IV, 90). 

 Nageslacht Charles (x' X van Pottelsberghe, x² X van Steeland), François (x Jeanne van  
 Shengen), Margriete (x X Rolin), Claire, Magdalena, Jan, Hiëronymus (x Margriete  
 Faurel) en Lysbette (meerdere kinderen waren in het stadsbestuur van Mechelen  
 werkzaam; Kerckhoffs-De Hey, 'De Grote Raad', 108). 

 Politieke carrière -Vorst: baljuw van Dendermonde 66-68; raadsheer in de Raad van Vlaanderen  
 17/5/82-12/89 (KB: Ms 20642, 169r-170v); president van de Grote Raad te  
 Mechelen vanaf 1504 (Kerckhoffs-De Hey). 
 -Brugge: meester Jan Pieters was secretaris van de schepenbank 78-81 (SAB: SR78,  
 58r; SR80, 63r; SR81, 57r). 

 Taken-diensten -Vorst: hij was commissaris van de wetsvernieuwing te Gent in 1487 (SAG: 400,  
 29, 252v). 
 -Brugge: meester Jan Pieters bevond zich in oktober 1478 te Savoye om  
 waarschijnlijk zaken in het verband met de Vlaamse bestreving om Jacob van  
 Savoye naar Vlaanderen terug te doen keren (SAB: SR78, 63v). Op 16/11/1480  
 reisde hij naar Gent bij Maximiliaan (en later naar Mechelen) om het hof uitleg over  
 het proces tussen de stad Brugge en de graaf van Sint-Pol te vragen (SAB: SR80,  
 71r). Op 14/5/1481 reisde hij naar 's-Hertogenbosch bij Maximiliaan om met hem te 
  onderhandelen 'angaende der approbacie van der contracte van der thoolne' (SAB:  
 SR80, 82r). In juni 1481 reisde hij met Antonis Losschaert naar Adolf van Kleef bij 
  Maria van Bourgondië en te Nijmegen bij Maximiliaan om hen over 'secrete zaken'  
 in te lichten (SAB: SR80, 88r). 

 Bezit Hij bezat een gedeelte van een huis te Nieuwpoort (SAB: PR92, 48r). Zijn  
 testament werd opgesteld in 1535 (kort samengevat bij Kerckhoffs-De Hey, 'De  
 Grote Raad', 108): hij bezat landerijen en renten in Zeeland, Brabant, Vlaanderen en 
  Mechelen. In 1508 had hij schorren in het Zwartegat van Willem van Croÿ gekocht 
  (Kerckhoffs-De Hey, 'De Grote Raad', 108). Hij ontving 24 gr daggeld in de Raad  
 van Vlaanderen (ADN: B 4123, 114r). 

 Rol in de opstand Op 23/5/1488 werd hij door de regentschapsraad benoemd tot raadsheer in de Raad 
  van Vlaanderen (RAG: RV, 7513, 5r). 

 Bronnen Karagiannis, 'De functionarissen', 98-100 en Kerckhoffs-De Hey, 'De Grote Raad',  
 108-9. 
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 Naam Pieters, Victor 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 91 (SAB: RW). 

 Beroep Makelaar (SAB: RW: hij was vinder van dat ambacht in december 1490). 

 Bezit Hij leende 1 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 188r). Hij leende 720 gr in  
 oktober en 2000 gr in december 1490 aan de stad Brugge, als bewoner van het Sint- 
 Jakobszestendeel (Blockmans, 'De belastingbetalers', 264). 
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 Naam Plaet, Jan de 

 Naamgenoten Jacob de Plaet was Brugs oorlogstresorier in 1488 (SAB: SR88, 32v). 

 Data ?-25/12/1486 (hij werd begraven in de Sint-Salvatorskathedraal; Vermeersch,  
 'Grafmonumenten', II, 331). 

 Nageslacht Hij had een dochter Jacqueline (ARA: Rk. 17404, 4r). 

 Politieke carrière Brugge: gecommitteerde april77-april82; deken der makelaars 74, 82 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: in het najaar van 1477 gaat hij samen met Jan de Plaet in opdracht van de  
 stad het geld ophalen dat het Brugse Vrije aan Brugge diende te betalen, als  
 onderdeel van de betaling voor de Brugse troepen (RAB: BVR, 214, 36v). In het  

schepenjaar 1478 hield hij het 'bouc van stoffe ende wercke' van de stad Brugge bij (SAB: 
SR78, 81v). 

 Beroep Makelaar (SAB: RW). 

 Sociaal kapitaal Jan Weyts en Jan van Doorne waren voogden van diens kinderen in 1507 (SAB:  
 WRC, 5, 57r). 

 Leenbezit Een 'zeer vermogende' Jan de Plaet bedijkte vanaf 1462 de Sint-Kruispolder 'buiten 
  de ware' (Gottschalk, 'Historische Geografie', I, 81-2). In 1468 had hij  
 verschillende grote lenen in de parochie Cadzand (RAB: BB, 64, 77r-78r). In 1482  
 dijkte koopman Jan de Plaet een polder op de Zuudzee in (Gottschalk, 'Historische  
 geografie', I, 108). In 1487 liet hij zijn dochter een leen te Cadzand en te Moerkerke  
 na (ARA: Rk. 17404, 4r), na haar dood een jaar later ging dit leen over naar de  
 vrouw van Paul de Baenst (ARA: Rk. 17406, 2r). 

 Bezit In maart 1477 kochten Willem Moreel, Casin Pierins en Jan de Plaet 5 ton salpeter  
 'weghende net 3487 lb te 2 lb 10 s gr thondert' voor de stad Brugge (SAB: SR76,  
 128r). In de lening van juni 1478 droeg hij 10 lb gr bij aan de Brugse stadskas  
 (SAB: SR80, 49r). 
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 Naam Plaine, Thomas de 

 Titel Meester v1479 en licentiaat in beide rechten 
 Heer van Magny-sur-Thil, Courcelles, la Roche, Tar, Marlien, Berlaer etc. 

 Data ?-20/03/1507 (hij werd begraven in de Karmelietenkerk te Mechelen; Dumolyn,  
 'Het hogere personeel', 1174). 

 Antecedenten fs Humbert, heer van Martry, telg van belangrijke oude Bourgondische familie en  
 rijk koopman en financiële vertrouweling van Filips de Goede, x' Isabella  
 Bouesseau; x² Isabella de Thoisy, zus van kanselier Jehan (Dumolyn, 'Het hogere’ 1174). 

 Huwelijk x Jehanne Gros, fa Jean (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1174). 

 Nageslacht Geraard, later hoofd van de Geheime Raad; Humbert x Johanna van Liere; Isabella x  
 Steven van Lombyse, heer van Caestre (of is het Robert, zie diens fiche?); Jacob  
 (later soeverein-baljuw van Vlaanderen); Thomasine x Charles de Poupet;  
 Philippote x Jehan de Lannoy, heer van Maingoval (Dumolyn, 'Het hogere  
 personeel', 1174 en Kerckhoffs-De Hey, 'De Grote Raad', 113). 

 Politieke carrière Vorst: president van de Raad van Vlaanderen 11/7/75-16/5/77; raadsheer van Maria 
  26/3/77-82; president van het Parlement van Dijon vanaf 12/83; in 84 weer in  
 Maximiliaans dienst; president van de Grote Raad op 20/12/87 en 30/4/92- 
 15/12/96 (vanaf dan kanselier van Bourgondië) - zie Dumolyn; kamerheer van  
 Filips de Schone v28/6/95 (Cauchies, 'De la "régenterie"). 

 Taken-diensten -Vorst: eind 1476 ontving hij te Brugge een Engelse ambassade die er  
 onderhandelde over onder andere de stapel te Calais (ADN: B 2118, 258r). In mei  
 1477 reisde hij naar Engeland in opdracht van Maria van Bourgondië (ADN: B  
 2118, 258v). In mei 1480 ondernam hij een diplomatieke reis naar Engeland om er  
 samen met Margaretha van York bij de Engelse koning te overleggen over het  
 huwelijk van diens dochter Anna en Filips de Schone (ADN: B 2121, 327v en B  
 431, 17738). In augustus 1480 onderhandelde hij te Londen over troepen die  
 Edward naar Vlaanderen zou sturen (ADN: B 18823, 23692 en Bartier, 'Légistes', 376).  
 -Brugge: hij leverde juridische bijstand aan de stad in 1478 (SAB: SR78, 178v). 

 Cultureel veld Hij was lid van de Barbarabroederschap van de Gentse Sint-Jacobsparochie en van die van 
Sint-Anna van de Sint-Niklaasparochie te Gent (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1175). 

 Leenbezit In 1504 verkreeg hij de heerlijkheid Gestel (bij Mechelen) (Dumolyn, 'Het hogere  
 personeel', 1175). 

 Bezit Hij had een grote wedde: volgens Wielant een salaris van 1200 gulden en als  
 kanselier een jaargeld van 2000 franc (zie Kerckhoffs-De Hey, 'De Grote Raad',  
 113). In 1479 ontving hij 300 lb van 40 gr omwille van de verliezen in de oorlog  
 tegen de Fransen (ADN: B 2118, 313v). Omdat hij gevaar liep zijn Bourgondische  
 goederen te verliezen in 1492 kreeg hij hiervoor een vergoeding van Maximiliaan  
 van 1200 franc per jaar zolang hij president zou blijven (Dumolyn, 'Het hogere  
 personeel', 1175). Hij kreeg ook 300 lb van 40 gr compensatie voor verloren  
 goederen in Bourgondië uit de aangeslagen goederen van de Fransen in 1479. In  
 1482 ontving hij 422 lb 8 s van 40 gr voor een reis naar Engeland (ADN: B 2127,  
 291v). In april 1492 bepaalde Maximiliaan dat hij een jaargeld van 1500 lb van 40  
 gr zou ontvangen (ADN: B 2144, 76v). Hij bezat een huis in Gent in 1500 en één  
 in Brussel in 1499 (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1175). 

 Rol in de opstand Maria van Bourgondië nam hem, als vertegenwoordiger van Bourgogne, op in haar eerste 
hofhouding in 1477 (ARA: MD 174, 32r en RAG: RV, 34323). Na de dood van Karel de 
Stoute maakte hij deel uit van de raad van Maria van Bourgondië (zie bijvoorbeeld SAB: 
PO, 1147). Toen Maximiliaan in augustus 1493 zijn keizerskroon zou ontvangen, weigerde 
hij naar Gent af te reizen om Vlaanderen te komen bezweren. Onder andere Thomas de 
Plaine deed het in diens plaats (Blockmans, 'De volksvertegenwoordiging', 317 en SAG: 
94, 790). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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Naam Poele, Jan van den 

 Naamgenoten Een Jan van den Poele was overdeken der neringen van 1466 tot 1468, hij werd  
 opgevolgd door Mathijs Pehaert (bestand Gent). 

 Politieke carrière Gent: gedele 72; keure 76; ontvanger 73; secretaris van gedele juni85-juli85  
 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: hij pachtte meermaals assizen in de periode 1458-1475 (Hancké, 'Conflict', II, 
  148). 

 Beroep Timmerman ('Memorieboek', 300). 

 Sociaal kapitaal Hij was één van de borgen van Jan van Melle die na diens dood een som dienden af  
 te staan aan de stad Gent (SAG: 400, 27, 133v). 

 Bezit In de verplichte lening van 1492 droeg zijn weduwe 118 gr bij die later werden  
 terugbetaald (Hancké, 'Conflict', II, 148). 

 Rol in de opstand Jan van de Poele bleef gespaard bij de executies van maart 1477, 'ghemerct dat hy  
 ombesculdich vonden was' (Memorieboek, 300). 

 Verbanning 14/8/1477 (samen met Gillis Jacquemijns, Jan Obrecht en Jacob van den Hane),  
 voor 50 jaar uit Vlaanderen, 'omme dat zij, scepenen zijnde, pachters ende  
 deelnemers van pachte gheweest hebben van den stede goede, contrarie den  
 previlege van diere die zij bezwoeren hadden ten ancommene van haerlieder  
 scependomme' (SAG: 212, 1, 13v). In juni 1485 betaalt hij 2 lb gr aan de stad omdat 
  hij gratie van ban verkregen had (SAG: 400, 28, 423r). 
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 Naam Poelvoet, Joris 

 Politieke carrière Brugge: raadslid april82 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: hij vertegenwoordigde de stad bij onderhandelingen over de vrede van  
 Damme in november 1490 (Despars, 'Cronycke', IV, 480 en 486). 

 Beroep Kousschepper (Despars, 'Cronycke', IV, 481). 

 Bezit Hij huurde een stalletje van de meerseniers en de coussceppers in Brugge in 1476- 
 83 (SAB: SR76, 8r/10v; SR82, 19r/20v etc.). Hij leende 1 lb gr aan de stad Brugge  
 in mei 1480 als bewoner van het Sint-Donaaszestendeel; deze werd het jaar daarop  
 terugbetaald (SAB: SR80, 192v). Hij leende 1 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB:  
 SR86, 190r). Hij leende 240 gr in mei en 480 gr in juli 1488 en 360 gr in oktober  
 en 1600 gr in december 1490 aan de stad Brugge, als bewoner van het Sint- 
 Jakobszestendeel (Blockmans, 'De belastingbetalers', 264). 

 Rol in de opstand In 1480 betaalde hij 1 lb par boete aan de schout (ARA: Rk. 13781, 28v). 
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 Naam Polheim (zu Wels), Martin von 

 Titel Baron van Polheim zu Wels 
 Ridder 

 Naamgenoten Een zekere Bernard von Polheim vervulde een diplomatieke functie voor  
 Maximiliaan in februari 1480 (ADN: B 2121, 313r). 

 Data ca. 1458-02/06/1498 (Cools). 

 Antecedenten fs Reinprecht III en Elisabeth van Staremberg (Cools, 'Mannen met macht', 280). 

 Huwelijk x' Maria van Borssele (in 1489), fa Wolfert (Cools, 'Mannen met macht', 280 en  
 Noflatscher, 'Räte', 262-3). Het huwelijk was eerst gepland met een andere dochter  
 maar zij trok er van onder met Walraven van Brederode (Cools, 'Mannen met macht',  
 280); x² Regina von Liechtenstein zu Karneid, in 1493 (Cools, 'Mannen met macht', 
  280). 

 Nageslacht Hij had een zoon uit zijn tweede huwelijk: Sigismond Lodewijk (°1493) (Cools,  
 'Mannen met macht', 280). Hij had ook een zoon Wolfgang (Despars, 'Cronycke', IV, 
  339). 

 Politieke carrière Vorst: hij behoorde tot de hofhouding van Maximiliaan toen die in de Nederlanden  
 aankwam (zie Noflatscher, 'Räte', 54); kamerheer en raadgever van Maximiliaan 77- 
 98 (Cools). 

 Taken-diensten Vorst: hij nam soms deel aan de veldtochten van Maximiliaan, bijvoorbeeld te  
 Guinegatte (Cools, 'Mannen met macht', 280); maar voornamelijk Wolfgang van  
 Polheim voerde tal van militaire opdrachten uit voor Maximiliaan (ADN: B 2129,  
 nr. 69157). Maarten was eerder een raadgever en een diplomaat. Hij werd  
 bijvoorbeeld belast met een missie van zo'n 200 gewapende mannen naar Noord- 
 Frankrijk in 1477 (ADN: B 2112, nr. 68064). In maart 1481 ondernam hij een  
 diplomatieke reis naar Frankrijk, samen met Wolfgang van Polheim en Baudouin de  
 Lannoy (ADN: B 2124, 173v/183v en RAG: V3, 243, '1478'). Hij speelde ook een  
 rol in de hertogelijke financiën, vanaf 1477 beheerde hij de persoonlijke uitgaven  
 van Maximiliaan (ADN: B 2115, 136r-138r); in 1480 beheerde hij op die manier  
 2575 lb 10 s van 40 gr/lb als uitgaven voor het hotel van de hertog (B 2121, 567r). 

 Sociaal kapitaal De Polheims behoorden tot het directe Duitse hofnetwerk van Maximiliaan. Martin  
 groeide met hem op (Cools, 'Mannen met macht', 280-1 en Heinig, 'Martin', 220). 

 Cultureel veld Hij werd ridder van het Gulden Vlies in mei 1481 (Heinig). 

 Leenbezit In augustus 1480 beloofde Maximiliaan hem de heerlijkheid 'Lumpinen' die hij van  
 Willem van Arenberg geconfisqueerd had (ADN: B 2121, 350r). 

 Bezit Op 10/11/1477 kreeg hij van Maximiliaan en Marie een lijfrente van 36 lb 13 s 4 d  
 voor de vele diensten die hij voor hen deed (ADN: B 2112, nr. 68063). Als  
 kamerheer kreeg hij vanaf 4/2/1479 een jaargeld van 1200 ecu van 48 gr i.p.v. de  
 1084 lb van 40 gr die hij jaarlijks met schildknaap Vijt van Volkenstein diende te  
 delen. Deze had hij gekregen 'en considerant des bons et loyaulx services que lui a  
 faiz parcedevant et des son enfance, comme encoires fait journellement en pluiseurs  
 et diverses manieres a grant soing traveil et dilligence', maar nu kreeg hij een  
 verhoogd persoonlijk jaargeld door de 'grace especial' van de aartshertog, ook  
 omdat hij zes paarden te onderhouden had 'a la maniere d'Alemaigne' (ADN: B  
 2121, 88v-89r; ook uitbetaald in 1481, B 2124, 72v). Ook Wolfgang kreeg een  
 dotatie van 1200 ecu 'pour consideracion des bons loyaulx et coutumelz services  
 qui lui a faiz parcedevant des son enfance fait journelement en pluiseurs et diverses  
 manieres et espere que faire luy devra ou temps advenir de bien en mieulx;  
 meismement qu'il est estraingier et loings arriere des siens et qu'il n'a aucune chose  
 pour soy entretenir en son service' (ADN: B 2121, 89v) - zijn vader kreeg eveneens 
  een schadevergoeding voor zijn gevangenschap te Guinegatte (zie B 2121, 459r).  
 Op 12/5/1479 ontving hij van Maximiliaan een geconfisqueerde rente op de  
 inkomsten van de stad Brugge van 'vijand' Jehan Coussaert (ADN: B 2118, 298v).  
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 Op 7/11/1479 schonk Maximiliaan hem 174 lb van 40 gr omdat hij door een ziekte  
 maandenlang geen salaris had ontvangen (ADN: B 2118, 303r). Op 1/12/1479  
 veranderde zijn salaris nogmaals; van dan af ontving hij een jaargeld van 1095 lb  
 van 40 gr (ADN: B 2118, 108v). Op 3/1/1480 ontving hij 120 lb van 40 gr van  
 Maximiliaan om te genezen van de kwetsuur die hij in de slag van Viefville had  
 opgelopen (ADN: B 2121, 443r). Zes dagen later ontving hij, alweer samen met de  
 heer van Volkenstein, 1200 lb van 40 gr uit geconfisqueerd bezit van Fransen  
 (ADN: B 2121, 443r). Later in 1480 ontving hij van Maximiliaan het  
 geconfisqueerde heerlijkheid van 'Lumpinen' die Willem van Arenberg  
 toebehoorde, omdat deze 'tient party contraire a mes dits seigneurs, le duc et a  
 Liege' (ADN: B 2121, 350r). In 1481 en 1482 ontving hij een jaargeld van 1200  
 escus van 48 gr (ADN: B 2124, 70r/2127, 78r). In oktober 1485 ontving Wolfgang 
  van Polheim 1000 lb van 40 gr voor een achterstallig loon van 1483 (ADN: B  
 2132, nr. 69345). In 1489 leende Wolfgang van Polheim 1100 escuz d'or aan  
 Maximiliaan voor diens zaken in Bretagne (ADN: B 2139, 69737). In 1492 ontving 
  hij van Maximiliaan 1139 lb van 40 gr achterstallig loon voor de periode 1483-88; 
  Wolfgang ontving 1565 lb 12 s (ADN: B 2142, 2²v). In februari 1495 verklaarde  
 de Grote Raad het verzet van Walraven van Brederode en Filips van Bourgondië  
 tegen een inbeslagname en een openbare verkoop van goederen door Maarten von  
 Polheim bij Ridderkerk van Brederode ongegrond (De Smidt & Strubbe,  
 'Chronologische lijst', I, 284-5; 310: het proces liep door in 1497). 
 
 Rol in de opstand Beide Polheims (Martin en Wolfgang) verbleven aan het hof van Maximiliaan en  
 voerden er getrouw het beleid uit. Hij hielp bijvoorbeeld bij de renteverkoop te  
 Brugge in 1477 en 1479 (aldus een toegevoegd briefje in ADN: B 4122, 100r). Hij  
 leende ook geld aan Maximiliaan (Heinig, 'Martin', 221). Martin beheerde  
 voornamelijk Maximiliaans persoonlijke financiën, reeds vanaf 1477 (zie  
 bijvoorbeeld ADN: B 2115, 137v; 2118, 385r). Wolfgang en Maarten Polheim  
 werden te Guinegatte krijgsgevangen gemaakt en na de betaling van losgeld  
 vrijgelaten, dit in de loop van de onderhandelingen naar aanloop van de Vrede van  
 Arras (Cools, 'Mannen met macht', 280-1, zie ADN: B 2121, 459r en Dubois,  
 'Autour du traité', 135). Op 14/6/1484 nam hij deel aan de buitengewone  
 vergadering van het Gulden Vlies te Dendermonde om een vergelijk in het  
 politieke geschil te vinden (ADN: B 1286, 17777 en de Reiffenberg, 'Histoire',  
 138). Hij behoorde tot de Raad van Maximiliaan die op 28/6/1485 de vrede te  
 Brugge uitsprak (SAG: 94, 737 en Despars, 'Cronycke', IV, 262). Op 18/10/1485  
 maakte hij deel uit van Maximiliaans raad die het Brugse Vrije weer lid maakte van  
 Vlaanderen (ADN: B 1703, 139v). Hij bevond zich op de grootse ceremonie die  
 Maximiliaan tot Rooms-koning kroonde te Frankfurt in 1486 (Molinet,  
 'Chroniques', I, 483). Op 26/12/1486 stond hij samen met Wolfgang van Polheim  
 en andere raadsheren van Maximiliaan garant voor een lening van 10000 ecus van  
 48 gr die Pieter Lanchals op de stad Brugge nam (RAG: FPR, 216). Eind 1487  
 maakte hij deel uit van de nieuwe financiële raad die Maximiliaan ingericht had  
 (Walther, 'Die burgundischen Zentralbehörden', 55). Wolfgang en Martin von  
 Polheim werden te Brugge als gijzelaar vast gehouden in 1488 en op 23/5/1488  
 naar Gent gevoerd en er in het Gravensteen opgesloten (KB: Ms 1132, 171 en  
 SAG: 400, 29, 413v/416r). In juni 1488 mocht 'der weduwe int Scaeck' te Brugge  
 paarden en juwelen van hem verkopen voor de schuld die hij bij haar had (SAB:  
 CSK87, 117v). Hij werd door Gent begin januari 1489 meegegeven aan Philippe  
 de Crèvecoeur als wisselgeld voor de oorlog (Despars, 'Cronycke', IV, 430 en SAG: 
  93, 7, 65r). Deze liet hem samen met Filips van Nassau weer gaan op 30/4/1490  
 (Harsgor, 'Recherches', II, 1100). Rond deze periode is hij Maria van Borssele, fa  
 Wolfert gehuwd. Van Gent en Cools melden 1489 als huwelijksdatum, maar toen  
 zat hij gevangen. Eerder had Maximiliaan hem Margaretha van Borssele beloofd,  
 maar deze was clandestien gehuwd met Walraven van Brederode, broer van  
 opstandeling Frans, die in augustus 1490 hiervoor gratie kreeg (Van Gent,  
 'Pertijelike saken', 378). Eind 1490 liet hij zich persoonlijk in met de  
 beschuldiging van Adolf van Kleef en Lodewijk van Gruuthuze voor het Gulden  
 Vlies (de Reiffenberg, 'Histoire', 187). In de jaren 1490-91 trad Maarten op als  
 diplomaat ivm het huwelijk tussen Anne de Bretagne en Maximiliaan (Labande- 
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 Mailfert, 'Charles VIII', 93). In mei 1491 was hij aanwezig op het kapittel van het  
 Gulden Vlies te Mechelen toen Adolf van Kleef en Lodewijk van Gruuthuze  
 aangeklaagd werden (Sterchi, 'Uber den Umgang', 531). In februari 1492 besliep hij 
  Anne de Bretagne, in naam van Maximiliaan (De Doppere, 'Chronique', 20). 

 Bronnen Cools, 'Mannen met macht', 280-1 en Heinig, 'Martin', in: R. De Smedt, 'Les  
 chevaliers', 220-222. 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1641

 Naam Polleijt, Joos 

 Data ?-voor 10/1492 (ADN: B 17761, 'Gand. Eglise Saint-Pharaïlde'). 

 Politieke carrière -Vorst: raadsheer-commissaris in de Raad van Vlaanderen 8/85-23/5/88 en er  
 ontvanger van exploten 12/89-dood (KB: Ms 20642, 169r-170v). 
 -Gent: keure 78, 82; herekiezer juli85; erfscheeder 73-74, 80-81 (bestand Gent). 

 Taken-diensten -Gent: in september 1482 reisde hij voor Gent naar Biervliet voor zaken 'angaende  
 der welvaert van den lande' (SAG: 400, 28, 114r). Op 28/5/1483 reisde hij te  
 Brugge om te onderhandelen over de regentschapsraad (116r). 
 -Vorst: in 1487 ontving hij de Gentse spijker (ADN: B 17752, 'Gand. Espier'). 

 Beroep Timmerman (Hancké, 'Conflict', II, 149). 

 Sociaal kapitaal Hij betaalde een boete voor Gillis Jacquemijns (SAG: 400, 27, 143v). 

 Bezit Hij kocht goederen uit het geconfisqueerde bezit van Jan van Melle (Blockmans,  
 'Peilingen', 257-62). Hij leverde 100 gr laken aan de stad in 1482 (Hancké,  
 'Conflict', II, 149). Hij huurde een torentje van de vesting aan de Waalpoort zijn  
 hele leven lang voor 3 s gr (SAG: 400, 25, 75v). 

 Rol in de opstand In de baljuwsrekening van 1478-1481 werd hij veroordeeld tot een boete van  
 12000 gr voor graanhandel tegen voorgeboden van de stad (Hancké, 'Conflict', II,  
 149). In oktober 1487 vroeg de rekenkamer hem dringend zijn rekening van de  
 spijker op te sturen (ADN: B 17752, 'Gand. Espier'). 
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 Naam Poorte, Frans van der 

 Naamgenoten Jan van der Poortere was in 1485-87 baljuw van de Zaal van Ieper (ADN: B 4123,  
 81r en RAG: RV, 955, 42r) en was de ontvanger van de conciergewoning van de  
 Zaal te Ieper 1486-7 (databank domeinbeheer). 

 Politieke carrière Ieper: voogd 71, 15/2/75-26/2/77; schepen 74; raad 70, 73, 1/3/77, 78, 82, 83, 84  
 (KB: M 103, II). 

 Rol in de opstand Op 29/4/1477 werd hij te Ieper gevangen gezet 'by laste van der vorseide  
 ghemeene'; maar op 4/8 kwam hij weer vrij na een veroordeling van een boete van  
 500 lb (Diegerick, 'Episode', 446). Hij werd buiten de vrede van juni 1485  
 gesloten (Despars, 'Cronycke', IV, 262). 
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 Naam Poorte, Joos van de 

 Politieke carrière Ieper: raad 71, 15/2/75-26/2/77; schepen 78 (KB: M 103, II). 
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 Naam Poorte, Karel van der 

 Antecedenten ? fs Joost x Marie Maertens (zie Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1184-5). 

 Politieke carrière vorst: raadsheer in de Raad van Vlaanderen 10/87-21/12/92 (KB: Ms 20642, 169r- 
 170v). 

 Bezit Hij ontving een daggeld van 24 s par in 1487 (ADN: B 4123, 114v). 

 Rol in de opstand Hij verving Jacob de Ruddere als raadsheer op 13/8/1487 (ADN: B 4123, 114v).  
 Op 23/5/1488 werd hij door de regentschapsraad herbenoemd tot raadsheer in de  
 Raad van Vlaanderen (RAG: RV, 7513, 5r). 

 Bronnen Karagiannis, 'De functionarissen', 103-4. 
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 Naam Poortere, Jan de 

 Politieke carrière -Vorst: baljuw van Wetteren, Schellebelle en Wanzele 18/7/88-20/11/89 (ARA:  
 Rk., 14536). 
 -Gent: herekiezer 77 (bestand Gent). 

 Beroep Schipper (Hancké, 'Conflict', II, 149). 

 Bezit In 1477 droeg hij 4,06 gr bij in de oorlogsbelasting (Hancké, 'Conflict', II, 149). In  
 de verplichte lening betaalde hij 240 gr die later werden terugbetaald (Hancké,  
 'Conflict', II, 149). 
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 Naam Porte, Pieter de la 

 Rol in de opstand Hij werd opgesloten in november 1490 te Brugge toen hij eiste de oorlog verder te  
 zetten (Despars, 'Cronycke', IV, 486). Hij werd buiten de Vrede van Damme van  
 6/12/1490 gesloten (Despars, 'Cronycke', IV, 489). 
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 Naam Pot, Laureins de 

 Politieke carrière Gent: gedele 92 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: in de verplichte lening van 1492 was hij ontvanger in de  
opperkoninkstavelrij van Jacob van den Abeele en in die van Martin Cockuut (Hancké, 
'Conflict', II, 150). 

 Confiscatie 1488-9: 1200 gr voor huur van een huis aan de Sint-Michielsbrug, 460 gr voor  
 pacht te Lotenhulle en 156 gr voor de koop van hout (Hancké, 'Conflict', II, 150). 
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 Naam Pottelsberghe, Jan van 

 Naamgenoten Een jonkheer Jan van Pottelsberghe fs Clais stierf in 1525; een andere Jan fs Clais,  
 heer van Gavere, stierf in 1532 of 1533 (Despodt, 'Dat du best', III, 1.3/066 of  
 1.6/066). 

Willem van Pottelsberghe werd op 3/8/1485 baljuw van Hulst benoemd door Maximiliaan 
(ADN: B 33, 124r). 

 Politieke carrière Vorst: onderbaljuw van Gent 77-82 (SAG: 400, 26, 32v; 27, 49r ea), 15/10/85- 
 26/6/86, van 3/2/86 tot 21/5/86 hoogbaljuw (ARA: Rk. 14118, 57r), terug  
 onderbaljuw na 1492 (SAG: 212, 1, 111v). 

 Taken-diensten Gent: hij haalde Zegher Hellebrant uit een Aardenburgse gevangenis in november  
 1477 (SAG: 400, 26, 86v); hij voerde militaire taken voor Gent uit in 1478 (SAG:  
 400, 26, 90v, 92v). Hij trok in mei 1478 naar Antwerpen om Maximiliaan te  
 overtuigen naar Gent te komen (92v). 

 Leenbezit In 1486 verkocht hij samen met de erfgenamen van Lieven Utenhole een leen in  
 Mannekensvere voor 64 lb gr (ARA: Rk. 13710, 120v). 

 Bezit Als onderbaljuw ontving hij een jaarloon van 60 lb par (ARA: Rk. 14118, 62r). In  
 oktober 1485 dienden de kinderen van Pieter van Canebeke een lening van 18 lb gr 
  aan Jan terug te betalen (RAG: RV, 955, 34v). In de verplichte lening van 1492  
 droeg zijn weduwe 120 gr bij die later werden terugbetaald (Hancké, 'Conflict', II, 150). 

 Rol in de opstand In 1484-5 werd hij door de Gentse baljuw ondervraagd voor 'woorden bij hem  
 ghesproken angaende de paeyse van den lande' (Hancké, 'Conflict', II, 150). Na de  
 Vrede van Gent werd hij onderbaljuw en diende hij de functies van de hoogbaljuw  
 uit te oefenen toen deze ziek was (SAG: 94, 741 en 93, 7, 45r). Op 21/5/1486  
 benoemde Maximiliaan Jan van Cruininghen tot Gents baljuw, waardoor hij weer  
 onderbaljuw werd, hij liet een afzonderlijke rekening als hoogbaljuw na (SAG: 94, 
  742; ARA, Rk 14118, 59r en Fris, 'Les baillis', 410). 

 Confiscatie 1488-9: 4080 gr voor 'catteylen' en juwelen (Hancké, 'Conflict', II, 150). 

 Verbanning 4/6/1485, 'omme dat hij onlancx vele quade ende dangereuse woorden ghesyt ende  
 gheproken heeft' over graaf Filips (SAG: 212, 1, 78r). 

 Extra Medio 1482 trad Geerard van Lede op als onderbaljuw van de stad Gent (SAG:  
 400, 28, 114v). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1649

 Naam Pottelsberghe, Nikolaas 

 Naamgenoten Was Lieven van Pottelsberghe, raadsheer in de Raad van Vlaanderen onder Karel V, 
  familie (zie Van Peteghem, 'De Raad', 266-274)? Deze ontving de 'renenghes de  
 Flandres' in 1485 (ADN: B 2132, nr. 69337). 

 Antecedenten fs Nikolaas (alias 'le Grand'), heer van Berghe, x Ermengarde van Royen, fa Olivier,  
 heer van Paddeschoote, met andere zoon Jan. Vader Nikolaas was daarvoor gehuwd  
 met Isabelle de Visch (alias 'de la Chapelle', fa Theodore) met kinderen Jooszine,  
 Willem en Jacob (Karagiannis, 'De functionarissen', 104). 

 Huwelijk x' Ide Heymans (alias 'le Monfort); x² ? (Karagiannis). 

 Politieke carrière Vorst: raadsheer-commissaris in de Raad van Vlaanderen 77-81 en 92-? (KB: Ms  
 20642, 170v en Karagiannis) 

 Bronnen Karagiannis, 'De functionarissen', 104-5. 
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 Naam Pottere, Lieven de 

 Politieke carrière Gent: gedele 37; keure 48, 67, februari77; deken der grauwwerkers 45-9; overdeken 
  der neringen 49-50 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: de stad betaalde hem 360 gr voor krijgsdiensten terug in 1477 (Hancké,  
 'Conflict', II, 150). 

 Leenbezit Een Lieven de Pottere overleed in 1488 of 1489, hij liet hierbij het leen 'Ten  
 Duerpe' na te Heusden aan Jan en Denijs Heyman (ARA: Rk. 14160, 76r). 

 Bezit In 1477 droeg hij 192 gr bij in de oorlogsbelasting (Hancké, 'Conflict', II, 150). 

 Rol in de opstand Een paard van Lieven de Pottere doodde in 1477 een kind dat nadien  
 geconfisqueerd werd door de baljuw ter waarde van 22 lb 16 s gr (ARA, Rk. 14117, 76r). 
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 Naam Poucke, Jan van (1) 

 Data ?-15/3/1477 (Dagboek van Gent, II, 251). 

 Politieke carrière Gent: gedele 70; keure 62, 65, 72, 75; stedekiezer 64; overdeken der neringen 60- 
 61; ontvanger-boekhouder 63, 66; deken der schippers 58, 75-76 (neringen) (Gent). 

 Taken-diensten Gent: hij pachtte de assizen op het inbrouwen bier in 1457 (Hancké, 'Conflict', II,  

 Beroep Schipper (Hancké, 'Conflict', II, 151). 
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 Naam Poucke, Jan van (2) 

 Titel Heer van Winghene 

 Politieke carrière Vorst: hoogbaljuw van Gent 12/6/91-21/11/91 (Fris, 'Les baillis', 411). 

 Taken-diensten Gent: hij voerde Gentse troepen aan in juni 1491 (SAG: 400, 30, 357v). 

 Rol in de opstand Jan van Coppenhole en Remeeus Hubert stelden hem als baljuw aan ter vervanging  
 van Denijs van Moerbeke. Op 17/11/1491 zweerde hij trouw aan Filips de Schone  
 en aan Filips van Kleef (SAG: 93, 7, 95v), maar het mocht niet baten, enkele dagen  
 erna beschuldigde Jan van Coppenhole hem van samenzwering met Maximiliaan.  
 Hij eiste immers een berechting van de moordenaars van Hubrecht van Lueribrouc.  
 Hij werd aan Filips van Kleef overgeleverd (Fris, 'Les baillis', 411). Volgens  
 Molinet leidde hij Gentse troepen eind 1491 in de slag bij Dendermonde en werd  
 hij daarin gevangen genomen door troepen van Maximiliaan (Molinet,  
 'Chroniques', II, 233). 
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 Naam Pourcelot, Jacques 

 Data ?-23/12/1481 (Jean, 'La chambre', 334). 

 Antecedenten fs Guillaume x Marguerite X (Jean, 'La chambre', 334). 

 Huwelijk Hij huwde met de dochter van 'le premier sommelier de corps du duc de Bourgogne', 
  Jehan le Tourneur (Jean, 'La chambre', 334 en Dumolyn, 'Het hogere personeel',  

 Politieke carrière Vorst: klerk van de Rekenkamer te Rijsel 47-56 en er rekenmeester vanaf 1471 tot  
 aan zijn dood (Jean, 'La chambre', 334). 

 Sociaal kapitaal In processen trad hij meermaals op voor Guillaume Poupet voor wie hij tien jaar  
 klerk was (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1192). 

 Leenbezit Hij bezat een leen te Rijsel (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1192). 

 Bezit In 1479 ontving hij 400 lb gr uit de 'recette générale' (ADN: B 2118, 100r). 

 Rol in de opstand In 1477 eisten de Leden bij Maria van Bourgondië zijn ontslag omdat hij van  
 'vreemde' afkomst was, ze gaf toe maar toch bleef hij in functie (Dumolyn, 'Het  
 hogere personeel', 1193). Op 8/8/1477 bevestigde Maria hem in zijn functie in de  
 Rekenkamer (ADN: B 1610, 182v-183v). 

 Bronnen Jean, 'La chambre', 334 en Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1192-3. 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1654

 Naam Praet, Daneel van 

 Titel Heer van de Merwede (v1473) 
 Heer van Moerkerke 

 Naamgenoten Jan van Praet (schildknaap van Maximiliaan en Filips de Schone in 1490) was  
 commissaris van de wetsvernieuwing te Gent in 1490 (SAG: 400, 30, 271r).  
 Maximiliaan benoemde deze schildknaap op 4/1/1490 tot waterbaljuw van Sluis  
 (ADN: B 33, 159v). 
 Joost van Praet was raadgever en kamerheer van de hertog in 1492 (ADN: B 2144, 79r). 

 Data ca. 1438 - ? (RAG: RV, 34315, 68r). 

 Antecedenten fs Lodewijk x Jacqueline van Eessene (Gailliard, 'Bruges', III, 61). 

 Huwelijk x Godelieve de Hertoghe (Gailliard, 'Bruges', III, 61). 

 Nageslacht Margriete x Gerard van Arckel (Gailliard, 'Bruges', III, 61). 

 Politieke carrière -Vorst: souverein-baljuw van Vlaanderen 12/4/85-1/88 en 12/89-?; raadsheer- 
 kamerling van Maximiliaan v1478 (SAB: PO, II, nr. 30 en ARA: Rk. 13522, 1r). 
 -Vrije: commune 80*, 96*, 03*, 05* (lijsten Vrije). 

 Taken-diensten -Vorst: hij voerde enkele militaire opdrachten uit voor Maximiliaan (Cools,  
 'Mannen met macht', 266), voornamelijk vanaf 1482 (ADN: B 2129, nr. 69156). In  
 april 1487 verving hij kort Filips van Huerne als commissaris van de  
 wetsvernieuwingen in Vlaanderen (RAB: AW, 1478). In 1487 leidde hij de Franse  
 oorlog van Maximiliaan (Molinet, 'Chroniques', I, 566). Hij was de aanvoerder van  
 troepen te Sint-Winoksbergen in 1488 (ADN: B 2137, nr. 69611) en van troepen  
 die het opnamen tegen Filips van Kleef te Sluis in 1489-92 (zie Despars,  
 'Cronycke', IV, 435, 509). Hij was kapitein van Nieuwpoort in het voorjaar van  
 1489 (Molinet, 'Chroniques', II, 88). Hij was commissaris voor de wetsvernieuwing 
  te Ieper op 29/8/1485 (i.p.v. Filips van Huerne) (KB, M 103, II), in het Brugse  
 Vrije op 20/2/1486 en in september 1491 (RAB: BVR, 223, 10v; 230, 84v). Na de  
 Vrede van Cadzand was hij 'dijcgrave van het Oostquartier', in het Brugse Vrije  
 (Gottschalk, 'Historische geografie', I, 105). 

-Brugge: hij opereerde meermaals als militair aanvoerder van de troepen van Brugge en het 
Vrije in Sint-Omaars en omstreken in 1477-79 (SAB: SR76, 59r; 77, 161r; 79, 158r). 

 Sociaal kapitaal Cornelis Metteneye was 'steenwaerdere' over hem in januari 1486 (SAB: SR85, 166v). 

 Leenbezit In 1476 diende hij, ten gevolge van een vonnis van de Grote Raad, vier lenen te  
 Reninge en Havekapelle te verkopen omdat hij een schuld van 31 lb 5 s gr niet aan  
 Loys Bonin had kunnen terugbetalen. In 1479 poogde hij, in zijn functie als  
 raadsheer van Maximiliaan en met toedoen van Jean Joly, deze verkoop voor de  
 Grote Raad ongedaan te maken. Tevergeefs, want deze vraag was onrechtmatig  
 (ARA: GR, 796, 130r-v). In 1473 erfde hij de heerlijkheid Merwede van zijn broer  
 Frank. De belangrijkste lenen lagen in Holland (Cools, 'Mannen met macht', 266).  
 In juni 1481 en in september 1491 verklaarde de Grote Raad een beroep van  
 Adriaan van Drongelen en Daneel van Ranst tegen een vonnis van het Hof van  
 Holland, dat de ambachtsheerlijkheid van Zijdewind aan Daniël van Praet had  
 toegewezen, ongegrond (De Smidt & Strubbe, 'Chronologische lijsten', 190 en  
 245). 
 
 Bezit In november 1477 nam Maximiliaan hem, voor 24 s daags, op in zijn hofhouding  
 (Gachard, 'Analectes', 5, 117). In januari 1478 droeg hij een losrente van 3 lb gr op  
 de stad Brugge over aan Bertelmeeus Luggevoorde (SAB: PO, I, suplement, 51). In  
 februari 1478 gaf hij aan Joos van der Strate een losrente van 3 lb gr op de stad  
 Brugge (SAB: PO, II, nr. 30). Voor militaire diensten aan het Brugse Vrije ontving  
 hij in 1479-80 1200 lb par (RAB: BVR, 216, 148v). Voor militaire diensten aan de  
 stad Brugge ontving hij in 1480 200 lb gr (SAB: SR79, 158r en SAB: CA, 14,  
 310r). In het schepenjaar 91 ontving hij 80 lb gr laken van de stad Brugge (SAB:  
 SR91, 183r). Het jaar erna 10 lb gr voor een vroegere lening aan de stad (SAB:  
 SR92, 185r). 
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 Rol in de opstand In april 1477 zou hij als kapitein van het Westvrije ('zo hy hem zelven  
 intituleirde') gevangen gezet worden in Brugge door de baljuw van het Brugse  
 Vrije Jacob van Halewijn, maar hij kon net op tijd naar Gent vluchten (Despars,  
 'Cronycke', IV, 130). In 1478 voerde hij een ordonnantiebende van vijftig 'lances'  
 aan (Guillaume, 'Histoire', 54). Hij behoorde tot de onderzoekscommissie die in  
 oktober 1478 de verantwoordelijken van de opstand van Ieper van 1477 diende te  
 berechten (Justice, 'La répression', 46). In augustus 1479 werd hij door de Fransen  
 gevangen genomen maar snel losgelaten (SAB: SR79, 158r). Hij eiste hiervoor  
 compensatie bij de Brugse schepenbank. Deze weigerde hem een maandloon toe te  
 kennen, maar paaide hem met een eenmalige som van 200 lb gr (SAB: CA, 14, 310r).  
 Op 15/7/1485 benoemde Maximiliaan hem te Gent nogmaals tot souverein-baljuw  
 van Vlaanderen (Molinet, 'Chroniques', I, 469). Op 22/9/1485 legde hij zijn eed als 
  souverein-baljuw af (ADN: B 33, 131v). In februari 1486 tikte de rekenkamer hem  
 op de vingers: een luitenant van hem zou lege gezegelde brieven verkopen,  
 praktijken die hij niet mag toelaten (ADN: B 17748, 'Flandre. Souverain bailli').  
 Als souverein-baljuw voerde hij een strenge repressie tov de Vlaamse  
 opstandelingen in de periode 1485-1488 (Proost, 'Recherches', 296; zie ook ARA,  
 Rk 13522). Hij werd persoonlijk aangeklaagd op de spoedvergadering van de Drie  
 Leden in januari 1488 omdat hij de bescherming van de onderdanen niet kon  
 garanderen (Despars, 'Cronycke', IV, 315). Hij werd door Brugge vogelvrij  
 verklaard op 16/3/1488 voor 100 lb gr (Despars, 'Cronycke', IV, 391 en Diegerick,  
 'Correspondance', 94). Op 9/7/1488 nam Adriaan Vilain van Liedekerke diens  
 functie over (zie diens fiche). Hij was één van de aanvoerders van het leger van  
 Maximiliaan dat in het voorjaar van 1489 het westkwartier heroverde op de  
 Vlamingen (Despars, 'Cronycke', IV, 419 en Molinet, 'Chroniques', II, 88). In  
 februari 1489 hielp hij met de val van Saint-Omer (ADN: B 975, nr. 16443²). Op  
 16/1/1490 liet hij een Bruggeling onthoofden op de Grote Markt als souverein- 
 baljuw ('t Boeck, 411) en in 1491 sprak hij gratie uit over een Gentenaar (SAG: 94, 
  777). In 1492 ruimde hij het Westland op en roeide hij de laatste haarden van  
 rebellie uit (RAB: BVR, 230, 85v). In 1492 tekende hij de Vrede van Sluis (Cools,  
 'Mannen met macht', 266). 

 Verbanning 19/6/1482, voor vijftig jaar uit het graafschap door Gent (samen met Anthonis van  
 der Vichte, Cornelis van Boonem en Jacob de Fraye), omdat ze 'jeghen ende  
 contrarie den Drie Leden slands van Vlaendren partielic […] vergaderinghen  
 ghehouden hebben bij daghe ende nachte, practiserende, machinerende ende  
 haerlieder beste doende omme dit goede land van Vlaendren te stellene in divisien  
 ende orloghen ende deen stede jeghen dandere in ghescrifte ende onghenouchten  
 omme bij dien te bet te commene te haerlieder quader meeninghe ende diverssche  
 goede mannen die gheerne soucken zouden de welvaert ende eendrachticheden van  
 den voorseiden lande te doen ontlivene ende te bedervene' (SAG: 212, 1, 61r). 

 Extra In december 1485 verloor hij een proces voor de Raad van Vlaanderen tegen Filips  
 van Bourgondië-Beveren i.v.m. de heerlijkheid Zonnebeke, afhankelijk van de  
 heerlijkheid Beveren. Daneel had namelijk, tegen het feodaal recht in, een inwoner  
 van de heerlijkheid gevangen genomen (RAG: RV, 692, 11 en RV, 7512, 260v). In  
 1488 voerde hij een proces voor de Grote Raad tegen Antoine, heer van Marbaix  
 over de losprijs van krijgsgevangenen te Sluis (De Smidt & Strubbe,  
 'Chronologische lijsten', 430). Ook in 1496 trad hij als souverein-baljuw op - toen 
  nam hij het op voor Monfrant van Rokeghem in een voor de Grote Raad gewonnen  
 proces tegen de magistraat van het Vrije die Rokeghem verbannen had (De Smidt &  
 Strubbe, 'Chronologische lijsten', 304). 

 Bronnen Cools, 'Mannen met macht', 266-7. 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Praet, Lieven van 

 Politieke carrière Gent: gedele 90; stedekiezer juni85 (bestand Gent) 

 Taken-diensten Gent: in 1477 betaalde de stad hem 120 gr terug voor krijgsdiensten (Hancké,  
 'Conflict', II, 151). 

 Beroep Volder of bakker (Hancké, 'Conflict', II, 151). 

 Bezit In de verplichte lening van 1492 droeg hij 240 gr bij die later werden terugbetaald  
 (Hancké, 'Conflict', II, 151). 

 Verbanning In 1487 betaalde bakker Lieven van Praet 2 lb gr aan de stad omwille van de gratie  
 die hij ontvangen had (SAG: 400, 29, 261r). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Premecques, Gaspard de 

 Titel Schildknaap v1491 (ADN: B 33, 171v). 

 Naamgenoten Jan van Premesques: schepen Ieper 80 (KB, M 103, II). 
 Wulrave van Premecques: schepen 84; raad 85, 87, 89 (KB: M 103, II). 

 Data ?-31/08/1498 (Gachard, 'Inventaire', II, 425). 

 Huwelijk x Adriana van den Broucke (ARA: Rk. 17412, 1r). 

 Nageslacht Hij had een zoon Colart (ARA: Rk. 17412, 1r). 

 Politieke carrière -Vorst: raadsheer in de Raad van Vlaanderen 17/5/82-7/6/85 en 23/5/88-12/89  
 (KB: Ms 20642, 169r-170v); baljuw van Ieper 27/6/91-5/5/99 (Gachard,  
 'Inventaire', II, 425); kamerheer van Filips de Schone v28/6/95 (Cauchies, 'De la  
 "régenterie"). 

 Taken-diensten Brugge: samen met Jacob de Smitere bezocht hij in opdracht van de stad Brugge  
 Sint-Anna-ter-Muiden (SAB: SR83, 171v). 

 Leenbezit In 1475 had hij een leen 'Sequedin' in het Rijselse, met een jaarlijkse opbrengst van 
  30 lb (Cools, 'Met raad', 227). Hij had een leen in Gistel, het goed 'Ten Wale' te  

Lissewege en enkele renten op de Grote Brief en op gronden te Sint-Kruis (ARA: 17412, 
1r). 

 Rol in de opstand Hij was, als vertegenwoordiger van de Drie Leden, lid van de regentschapsraad in  
 augustus 1484 (RAG: OV, 833). Hij werd buiten de vrede van juni 1485 gesloten  
 (Despars, 'Cronycke', IV, 262). Op 23/5/1488 werd hij door de regentschapsraad  
 benoemd tot rekwestmeester in de Raad van Vlaanderen (RAG: RV, 7513, 5r). Op  
 27/6/1491 benoemde Maximiliaan hem tot baljuw van Ieper (ADN: B 33, 171v). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Preumbout, Christiaen 

 Politieke carrière -Vrije: schepen feb88-88 (lijsten Vrije). 
 -Brugge: schepen 03 (SAB: RW). 

 Bezit Hij leende 1080 gr in oktober en 2760 gr in december 1490 aan de stad Brugge, als  
 bewoner van het Sint-Donaaszestendeel (Blockmans, 'De belastingbetalers', 265). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Prevost, Nicolas le 

 Data ?-1493 (Jean, 'La chambre', 321). 

 Antecedenten fs Willem x Johanna van de Walle (RAG: FB, 448). 

 Huwelijk x Jehanne de le Porte (SAB: Adornes, 379). 

 Nageslacht Hij had een bastaarddochter Clara (RAG: FB, 448). 

 Politieke carrière Vorst: auditeur in de Rekenkamer van Mechelen 12/73-2/77; generaal ontvanger  
 1/9/77-31/12/79; rekenmeester in de Rekenkamer te Rijsel 1/1/80-93 (Dumolyn). 

 Taken-diensten Vorst: hij ondernam meerdere diplomatieke missies voor de vorst in 1480 (zie  
 bijvoorbeeld ADN: B 2121, 344r, 346v). In september 1481 reisde hij naar  
 Dordrecht (ADN: B 2124, 180r). In de aanvang van 1482 reisde hij meermaals naar  
 Holland (opsomming van de vele reizen op ADN: B 2127, 173r/v). Ook in 1492  
 voerde hij verscheidene financiële taken uit (ADN: B 2144, 150r). 

 Sociaal kapitaal In 1468 was hij reeds in dienst van het Bourgondische hof (Greve & Lebailly,  
 'Comptes', 179). Jean Carondelet koos radicaal zijn partij toen Nicolaas in  
 aanvaring kwam met Hypolyte Berthoz ivm zijn benoeming tot rekenmeester in  
 Rijsel (ADN: B 17732, 'Le Prévost'). 

 Leenbezit In juli 1490 kocht hij een aanzienlijk leen te Noyelle van Jan en Hubert Gommer  
 voor 87 gouden florijnen (RAG: FB, 449). 

 Bezit Als algemeen ontvanger ontving hij een daggeld van 96 gr (ADN: B 2115, 39v en  
 B 2121, 1v). In september 1481 kreeg hij 110 s van 40 gr/lb voor diensten in  
 Gelder (ADN: B 2124, 217r). In februari 1482 kreeg hij een extra gift van 11 lb van  
 40 gr voor diensten in Gelder (ADN: B 2127, 194r); en in juli 144 lb van 40 gr  
 voor de geboorte van een kind en de aankoop van vaatwerk voor de hertog (221r).  
 Hij ontving in 1487 een jaargeld van 200 lb par en een toelage van 80 lb par als  

rekenmeester (ADN: B 4123, 116r). Een testament van zijn hand uit 1488 bleef bewaard 
(RAG: FB, 448). 

 Rol in de opstand Op 28/8/1477 werd hij aangesteld als algemeen ontvanger (ADN: B 2115, 39v en  
 B 2114, 12v). Eind 1479 werd hij afgezet omdat de 'tresorie des guerres' opging in  
 de 'recette générale' en Louis Quarré de taken van de 'receveur générale' op zich nam 
  (ADN: B 2121, 1r). Op 25/2/1480 bevestigde Maximiliaan zijn benoeming als  
 rekenmeester te Rijsel (ADN: B 17732, 'Le Prévost'; B 1610, 281r en 1611, 22v),  
 dit tot groot protest van Hypolyte de Berthoz die zo zijn beloofde benoeming aan  
 zich zag voorbijgaan (ADN: B 17732, 'Berthoz' en 'Le Prévost'). In juli 1480  
 drong Maximiliaan nogmaals aan op een snelle benoeming van Nicolas, 'faciat sine  
 difficultate', vulde Maximiliaan op de oorkonde aan (ADN: B 17732, 'Le Prévost').  
 Op 11/9 benoemde Maximiliaan en op 20/9/1480 Maria hem nogmaals tot eerste  
 rekenmeester (ADN: B 17732, 'Le Prévost'; B 1611, 15r en Bartier, 'Légistes', 300). 
  Op 24/7/1483 legde hij de eed van rekenmeester af voor Filips de Schone (ADN: B 
  17743, 'Chambres des comptes, serment des membres'). 

 Extra Hij werd soms 'Charrolois herault d'armes de mon dit seigneur' genoemd (zie  
 bijvoorbeeld ADN: B 2121, 374r). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Provin, Jan van 

 Politieke carrière Vrije: schepen feb88, 88* (lijsten Vrije). 

 Taken-diensten Vorst: hij was ontvanger van de houtkap te Houthulst in 1472 (databank  
 domeinbeheer - of betreft het een andere persoon)? 

 Bezit Hij leende 360 gr in oktober 1490 aan de stad Brugge, als bewoner van het Sint- 
 Donaaszestendeel (Blockmans, 'De belastingbetalers', 264). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Provin, Pauwels 

 Titel Meester 

 Huwelijk x Marguerite van Kegele, fa Jan x Catherine van Steeland (Karagiannis, 'De  
 functionarissen', 107). 

 Nageslacht Adolf x Marguerite de Mortagne Potelles (fa Antoine, heer van Eecke); Dominique  
 x Jeanne Gribonval (beiden hadden een politieke carrière in het Brugse Vrije,  
 Karagiannis, 'De functionarissen', 107). 

 Politieke carrière Vorst: raadsheer-commissaris in de Raad van Vlaanderen 6/9/83-15/7/85 (KB: Ms  
 20642, 169r); secretaris van de hertog 83 (ARA: Rk. 20381, 1r). 

 Taken-diensten -Gent: in augustus 1483 controleerde hij de staat van de grafelijke juwelen te  
 Brugge (ADN: B 2131, nr. 69255²). In november 1483 en februari 1484 diende hij  
 van de regentschapsraad enkele juridische taken te Parijs uit te voeren (ADN: B  
 2131, nrs. 69255 en 69224). In juli 1490 onderhandelde hij voor het lid van de  
 poorterij met Filips van Kleef te Sluis (SAG: 400, 30, 268r). 
 -Brugge: in mei 1484 vertaalde hij enkele documenten vanuit het Frans voor de  
 stad (SAB: SR83, 170v). 

 Sociaal kapitaal In 1476 was hij de persoonlijke secretaris van Anna van Bourgondië, de  
 echtgenote van Adolf van Kleef (HHS, NU, 1476, VIII, 3 en 25). 

 Rol in de opstand De schepenen van de stad Gent veroordeelden hem in de periode 1483-5 tot een  
 boete van 10 lb par wegens ongeoorloofde lakenhandel (ARA: Rk. 14118, 52r). 

 Bronnen Karagiannis, 'De functionarissen', 106-7. 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Putte, Joos van de 

 Politieke carrière Gent: herekiezer 86 (bestand Gent). 

 Bezit Eind 1488 ontving hij 6 lb gr uit de Gentse oorlogskas omwille van achterstallige  
 betalingen uit de periode van oktober 1485 tot april 1488, verschenen van de 2 lb  
 gr rente die zijn vader op de Drie Leden kocht in 1485 (SAG: 20, 6, 129r). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Putte, Melchior van de 

 Politieke carrière Ieper: schepen 81, 84, 29/8/85, 87; hoofdman van de poorterie 82; hoofdman van de  
 Gemeene Neringen 83, 92, 94; hoofdman van de vulderie 85; hoofdman van de  
 draperie 88 (KB: M 103, II). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Pype, Willem 

 Data ?-29/06/1491 (Dagboek van Gent, II, 267). 

 Politieke carrière Gent: gedele 88; keure 90 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: in 1489 deed hij in opdracht van Lieven Yoens uitgaven voor de Gentse  
 oorlogsrekeningen, hij betaalde onder andere de Franse troepen uit (SAG: 20, 6,  
 99r-105v en 7, 242r). Begin juni 1491 maakte hij deel uit van de Gentse delegatie  
 die naar Mechelen reisde (SAG: 400, 30, 418v). 

 Beroep Kruidenier (Hancké, 'Conflict', II, 147). 

 Bezit In de verplichte lening van 1492 droeg hij 840 gr bij die later werden terugbetaald  
 (Hancké, 'Conflict', II, 147). 

 Rol in de opstand Als Gents gedeputeerde werd hij feestelijk onthaald in Brugge op 10/2/1488  
 (Despars, 'Cronycke', IV, 337). Nadat hij in 1491 beschuldigd werd van het  
 achterhouden van collaties werd hij te Gent onthoofd (Hancké, 'Conflict', II, 147). 

 Extra In 1479 werd hij veroordeeld tot het betalen van een boete van 38 s 5 d 1 ob gr  
 omdat hij wijn met 'onghehijcter mate' verkocht had (SAG: 400, 27, 10r). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Quaetyonck, Pieter 

 Politieke carrière vorst: ruwaard van Diksmuide 77 (ADN: B 4120, 36v). 

 Taken-diensten vorst: hij was de ontvanger van het grutegeld van Sluis van 12 tot 24/10/92  
 (databank domeinbeheer). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Quarré, Louis 

 Titel Ridder v1500 (de Reiffenberg, 'Histoire', 237). 

 Data ?-25/11/1519 (De Herckenrode, 'Nobiliaire', II, 1602). 

 Antecedenten fs Philippe x Philippotte de Sartel; met andere kinderen: Jan x Elisabeth van  
 Bouchem en Pauline x Hugues du Mont (De Herckenrode, 'Nobiliaire', II, 1602). 

 Huwelijk x Barbara Croesinc, fa Jacob x Maria van der Does (De Herckenrode, 'Nobiliaire', II,  
 1602 en SAB: SR, 80, 152v). 

 Nageslacht Jan x Catherine Ruychroch, Maximilien x' Anna van Eetvelde, x² Marie t'Seraerts en  
 Jehanne x' Hendri van der Werve, x² Lodewijk t'Seraerts (De Herckenrode,  
 'Nobiliaire', II, 1602). 

 Politieke carrière Vorst: oorlogsschatmeester 77-80 (ADN: B 2114, nrs. 68293, 68273 ev; B 2118,  
 85v etc.); generaal ontvanger 1/1/80-10/1/92; ontvanger van de orde van het  
 Gulden Vlies v84 (ADN: B 2130, 1r). 

 Taken-diensten vorst: in 1477 was hij verantwoordelijk voor de uitbetaling van de lonen 'de ceulx  
 de la chappelle domesticque de notre hostel' (ADN: B 17725, 'Quarré'). 

 Cultureel veld Hij zou in 1488 een manuscript en een triptiek besteld hebben (Bartier, 'Légistes', 277). 

 Bezit Hij ontving in 1477 een 'pension' van 27 lb (van 40 gr) 18 s (ADN: B 2115, 36v)  
 en een daggeld van 18 s per dag (37v). Op 12/6/1479 verhoogde Maximiliaan dit  
 tot 64 gr (ADN: B 2118, 102v). In december 1479 ontving hij zilverwerk en giften  
 ter waarde van 240 lb van 40 gr voor zijn huwelijk in Den Haag (ADN: B 2118,  
 296v). In 1480 werd dat 80 gr per dag (ADN: B 2121, 1v). In 1481 of 1482 weer 48 
  gr (ADN: B 2127, 85v). In 1484 ontving hij  878 lb 8 s van 40 gr (ADN: B 2130,  
 75r). In 1486 ontving hij 876 lb van 40 gr (ADN: B 2133, 99r). In 1488 bracht zijn 
  loon van algemeen ontvanger 878 lb 8 s op en dat van ontvanger van het Gulden  
 Vlies nog eens 120 lb van 40 gr (ADN: B 2136, 68r). In 1489 of het jaar nadien  
 ontving hij daarvoor in totaal 1056 lb van 40 gr (ADN: B 2138, 102r; 2140, 158r). 
  In 1492 huurde hij een kamer in de 'Rooden Leeuw' te Mechelen (Doehaerd,  
 'Etudes', II, 274). 
 
 Rol in de opstand In 1476 regelde hij financiële taken in de hofhouding van Karel de Stoute en  
 betaalde hij eveneens troepen (ADN: B 2108, 48v en 54v). In 1480 liet  
 Maximiliaan de 'tresorie de la guerre' en de 'recette generale' samensmelten waarop  
 'tresorier de la guerre' Louis Quarré ook algemeen ontvanger werd (ADN: B 2121,  
 1r). In april 1483 bepaalden de Vlaamse Leden dat Gheerolf van der Haghe voortaan 
  zijn rekeningen, wat althans de Vlaamse inkomsten betrof, zou waarnemen (ADN:  
 B 33, 83v). Op 12/11/1488 schold Maximiliaan hem alle schulden die hij aan Gent,  
 Brugge, Ieper, Brussel, Leuven en hun aanhangers had, kwijt (ADN: B 1611, 207r). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Quicke, Mattheeus de 

 Politieke carrière Gent: pensionaris van keure 77-19/6/80 (SAG: 400, 27, 96r). 

 Taken-diensten Gent: in juni 1477 trok hij op missie naar de hertogin van Savoye (94r) en naar  
 Maximiliaan te Rijsel (95r). In september 1479 reisde hij voor de stad naar Brugge  
 (27, 86r). In januari 1480 reisde hij voor de stad naar Brugge 'omme te ramene  
 zekere conclusien' met Maximiliaan (86v). In maart 1480 onderhandelde hij te  
 Antwerpen met de bisschop van Doornik over de verbanning van Willem van der  
 Scaghe (88v) en later reisde hij hiervoor zelfs naar Holland bij Maximiliaan (90r). 

 Extra Zijn functie als pensionaris van de keure stopte op 19/6/1480; hij werd vervangen  
 door Joos Yoens (SAG: 400, 27, 96r). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Quistecoorne, Adriaan 

 Politieke carrière Brugge: schepen feb88 (SAB: RW). 

 Beroep Poorterie (Despars, 'Cronycke', IV, 342). 

 Bezit Hij huurde een 'thenden lote' van de stad in 1482 (SAB: SR82, 19v). 

 Extra In het schepenjaar 84 werd hij veroordeeld tot een boete van 13 s 4 d gr door de  
 stad Brugge (SAB: SR84, 34r). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Rade, Oste van den 

 Naamgenoten Pieter van den Rade leende 50 lb gr aan de stad Brugge in mei 1482 (SAB: SR81, 190r). 

 Politieke carrière Brugge: schepen 82; raadslid 84, feb88; deken der wildwerkers april77, 87 (SAB: RW). 

 Beroep Grouwwerker (Despars, 'Cronycke', IV, 342). 

 Sociaal kapitaal Jan Dhondt fs Arnout en Ghijselbrecht van den Rade waren voogden van diens  
 kinderen toen zijn vrouw Isabel stierf in juli 1486 (SAB: WRSN, 5, 190v). 

 Bezit Hij leende 1 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het Sint- 
 Niklaaszestendeel (SAB: SR80, 202v). Hij leende 30 s gr aan de stad in juni 1487  
 (SAB: SR86, 197r). 

 Extra Hij verving Pieter van Riemslede in de schepenbank van 1484 (SAB: RW). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Raloos, Jan 

 Politieke carrière Gent: gedele 88 (bestand Gent). 

 Bezit Hij leverde 540 gr laken aan de stad in 1480 (Hancké, 'Conflict', II, 154). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Rammecourt, Jacques de 

 Politieke carrière Ieper: raad 1/3/77; tresorier 90-91 (KB: M 103, II). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Rans, Hans 

 Data ?-18/12/1490 (Despars, 'Cronycke', IV, 492). 

 Politieke carrière Vorst: markgraaf van Antwerpen 

 Rol in de opstand In 1481 leidde Jan van Rans, markgraaf van Antwerpen, troepen die de oplaaiende  
 partijstrijd in Holland dienden te bezweren (Van Gent, 'Een middeleeuwse  
 crisismanager', 172). Hij werd door Brugge vogelvrij verklaard in februari 1488  
 (Despars, 'Cronycke', IV, 332). Hij leidde medio maart een troepenmacht vanuit  
 Hulst naar Brugge maar deze kon hen tegen houden (Despars, 'Cronycke', IV, 386).  
 Eigenaardig is dat hij in november 1490 wordt vermeld als militair kapitein van  
 Brugge die behoorde tot de vredesgezinde strekking die in november 1490 de  
 opstand wilde verderzetten - waarschijnlijk betreft het een andere persoon  
 (Despars, 'Cronycke', IV, 485). Hij werd daarvoor terechtgesteld op 18/12/1490  
 (Despars, 'Cronycke', IV, 492). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Rans, Joos 

 Naamgenoten Een Joos Rans overleed in mei 1507 en hij liet zijn kinderen een huis in de  
 Nieuwstraat, stukken huis in de Kerkstraat van Sint-Gillis, aan de Oliebrug en een  
 hoop onroerende goederen na (SAB: WRSN, 6, 135r). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 89; deken van het ambacht der draaiers, stoeldraaiers en  
 waslichtmakers 84, 87, dec90, 92, 97 ofwel deken van de schippers 82, 86, 88, 91,  
 94, 96, 98 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: hij maakte deel uit van de commissie die de Brugse financiën diende te  
 saneren in maart 1494 (SAB: CA, 12, 102r). 

 Beroep Draaier, stoeldraaier of waslichtmaker (SAB: RW: hij was vinder van dat ambacht in 
  april 1477 en in 1480). Ofwel was hij schipper (SAB: RW: hij was vinder van dat  
 ambacht in 1479). 

 Bezit Hij leende 360 gr in oktober 1490 aan de stad Brugge, als bewoner van het Sint- 
 Niklaaszestendeel (Blockmans, 'De belastingbetalers', 267). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Rantere, Jan de 

 Naamgenoten Willem de Rantere inde de gelden op de inkomende poorters in 1482 van de stad  
 Gent en in 1483 was hij klerk van de rekenkamer van de stad (SAG: 400, 28, 60r). 

 Politieke carrière Gent: stedekiezer 80, 82, 84; secretaris van de keure 79-84 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: ontvanger van boeten te Gent in 1481 (SAG: 400, 27, 306r). In het najaar  
 van 1483 trok hij naar Brugge om er te onderhandelen met de regentschapsraad (28, 318v). 

 Beroep Meersenier of houtbreker (Hancké, 'Conflict', II, 154). 

 Bezit Hij leverde 816 gr laken aan de stad in 1479 (Hancké, 'Conflict', II, 154). In 1481  
 en 1482 ontving hij bovenop zijn wedde 3 lb gr van de stad voor de vele diensten  
 die hij geleverd had (SAG: 400, 27, 254r/389v). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Ravenstein, Jan van 

 Titel Schildknaap 
 Ridder v1483 

 Antecedenten Bastaardzoon van Adolf van Kleef en Margriete van Huerne (De Win, 'Adolphe',  

 Huwelijk x Johanna van Lichtervelde (De Win, 'Adolphe', 132). 

 Nageslacht Johanna x Karel van Bailleul (De Herckenrode, 'Nobiliaire', I, 463). 

 Cultureel veld Zijn graftombe bleef bewaard (De Valkeneer, 'Inventaire', 147-8). 

 Leenbezit Zijn vrouw erfde het leen 'Nieuwe Roesselaere' van 170 bunder land in Yzendijke  
 dat weliswaar verdronken was (RAB: BB, 64, 44r). 

 Bezit Ontving hij in 1477 een pensioen van de hertog van 600 lb van 40 gr - of betreft  
 het hier Adolfs broer (ADN: B 2115, 36r-v)? Op 27/10/1485 bepaalde zijn vader,  
 met toestemming van Maximiliaan en Filips van Kleef (ADN: B 1611, 289v-291v)  
 dat Jan voortaan jaarlijks 600 lb par rente zou ontvangen op de heerlijkheid  
 Wijnendale, bovenop de 60 lb par voor het gouverneurschap over zijn kasteel  
 (RAB: FW, 249, 26r; zie ook Opsommer, 'Omme dat leengoed', 495). 

 Rol in de opstand Op 22/3/1477 nam Maria van Bourgondië hem als 'panetier' op in haar hofhouding  
 (RAG: RV, 34323). In november 1477 werd hij als schildknaap in de hofhouding  
 van Maximiliaan en Maria opgenomen (Gachard, 'Analectes', 5, 120). Hij vocht  
 meermaals samen met Filips, oa in januari 1483 te Houlogne waar hij door hem  
 geridderd werd (Molinet, 'Chroniques', I, 410). In 1485-6 was hij gouverneur van  
 Wijnendale in naam van zijn vader (RAB: FW, 249, 19v). Hij was vervangend  
 kapitein van Sluis van Filips van Kleef in 1488-89 (SAB: CSK87, 109r). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Raveric, Jacob 

 Data ?-13/03/1479 (Hancké, 'Conflict', II, 154). 

 Rol in de opstand Hij werd onthoofd wegens 'avoir faict commocion' (Hancké, 'Conflict', II, 154). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Raveschoote, Jan van 

 Naamgenoten Een Jan van Raveschoot overleed in mei 1498; hij liet zijn kinderen een huis in  
 Brugge en enkele renten na (SAB: WROLV, 6, 16r). 

 Data ?-11/1485 (SAB: PR85, 62r). 

 Huwelijk x Antonine de Fever, fa Jan (SAB: PR85, 62r). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 79 (als makelaar) (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: in april 1480 reisde hij naar Mechelen en Den Haag om Maximiliaan en  
 Marie te verzoeken in Brugge de Heilige Bloedprocessie bij te wonen (SAB: SR79, 73v). 

 Beroep Makelaar (Van den Abeele & Catry, 'Makelaars', 99). 

 Sociaal kapitaal In 1468 stond hij samen met Jan de Fevre borg voor een schip van de Portugese  
 koopman Luis Martins (Paviot, 'Les Portugais', 83 en 105). In november 1485  
 waren Jacob Sey en Ghelein Macharis voogden over zijn kinderen (SAB: PR85, 62r). 

 Bezit Hij leende 4 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het Sint- 
 Jacobszestendeel (SAB: SR80, 197v). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Reverdey, Jan (1) 

 Naamgenoten Een Jan Reverdey werd baljuw van Eeklo op 16/8/1480 (ADN: B 33, 60v en ARA: 
  Rk., AL, 50, 17/4/1482). 

 Rol in de opstand Hij werd buiten de Vrede van Damme van 6/12/1490 gesloten (Despars, 'Cronycke', 
  IV, 489). 
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 Naam Reverdey, Jan (2) 

 Politieke carrière Gent: hoofdman van de poorterij 23/11/87-12/1/88 (SAG: 20, 6, 4v). 

 Taken-diensten Gent: ook na zijn hoofdmanschap voerde hij nog meerdere militaire taken uit als  
 aanvoerder van Gentse troepen in 1488-9 (SAG: 20, 6, 76v/92r etc.). 

 Bezit Als Gents hoofdman ontving hij een dagloon van 4 s gr (SAG: 20, 6, 4v). 

 Rol in de opstand Hij werd als Gents hoofdman aangesteld na de revolte van november 1487, en hij  
 werd uitbetaald tot 12/1/1488; hij kreeg tevens zes bewakers mee. Op 3/4/1488  
 trad Lodewijk van Massemen op als Gents hoofdman van de poorterij (SAG: 20, 6,  

4v). In januari 1488 veroverde hij samen met andere Gentse kapiteins Hulst (SAG: 20, 6, 
143r). 
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 Naam Reyneville, Jan 

 Politieke carrière Brugge: deken van de kleine ramen 81, 86 (SAB: RW). 

 Beroep Wolwever (Despars, 'Cronycke', IV, 489 en SAB: RW: hij was vinder van de  
 lakenhalle in 1472, 1478 en in juni 1485). 

 Bezit Hij leende 3 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het Sint- 
 Donaaszestendeel (SAB: SR80, 191v). In 1482 huurde hij een stalletje 'ter trense'  
 van de stad (SAB: SR82, 21v). Hij leende 1 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB:  
 SR86, 187r). 

 Rol in de opstand In augustus 1490 maakte hij deel uit van de nieuwe 'gouvernemente' van Brugge  
 (Despars, 'Cronycke', IV, 463). Hij werd buiten de Vrede van Damme van 6/12/1490 
  gesloten (Despars, 'Cronycke', IV, 489). 

 Extra In 1486 werd Malin vanden Broucke deken in zijn plaats benoemd (SAB: RW). 
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 Naam Reyngoot, Jan 

 Politieke carrière Ieper: schepen 1/3/77 (KB: M 103, II). 
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 Naam Reyngoot, Martin 

 Data ca. 1440 (RAG: RV, 6832, 18r) - 23/05/1507 (SAB: WRSN, 6, 5r; hij werd  
 begraven in de Karmelitenkerk; Vermeersch, 'Grafmonumenten', III, 408). 

 Huwelijk x' Barbara van Rokaringhe (Vermeersch, 'Grafmonumenten', III, 408); x² Jacquemijne  
 Pierins (SAB: WRC, 5, 1v); x³ Anna D'hondt (Vermeersch, 'Grafmonumenten', III,  
 408). 

 Nageslacht Maarten x Godelieve de Saint-Hilaire (Vermeersch, 'Grafmonumenten', III, 408). 

 Politieke carrière Brugge: schepen jan90, 93; raadslid 86, hoofdman Carmers 80, 82; gecommitteerde  
 feb88-89; thesaurier 95 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: in de periode van september 1488 tot februari 1490 inde hij de assizen op  
 het Hollandse bier en de mede (SAB: SR88, 24r; SR89, 24r). In mei 1493 maakte hij  
 deel uit van de Brugse delegatie die te Mechelen met het hof onderhandelde (SAB:  
 SR92, 149r). 

 Beroep 'Appoticaire' (RAG: RV, 6832, 18r). 

 Sociaal kapitaal Samen met Jacob Gheerolf was hij in oktober 1492 voogd van de kinderen van Jan  
 Corsac x Margriete Bonin (SAB: PR92, 12r). Roeland Cordier en Adraian Clincke  
 waren voogden van diens kinderen toen zijn vrouw in november 1497 overleed  
 (SAB: WRC, 5, 1r). Hij was voogd van de bastaardzoon van Lyon Spinghel (SAB:  
 WRSN, 6, 5r). Als crediteur van Jan van Riebeke, samen met Joos de Raed, won hij  
 een proces tegen een wanbetalende huurder van een huis van Jan (SAB: CSK87,  
 33v-34r). In november 1492 maakte hij Willem Pilse, Hannekin en Klaas  
 Reyngoot, Vincent Vogaets, Daneel de Neufville, Jan van der Bourch, Jan  
 Springhel, Godevaert van Ghijselghem, Jan Burguet, Lodewijk Dierickx, Jan  
 Smout, Antonis Bierman, Olivier Bateman, Jan en Adriaan Sys en Adriaan Drabbe  
 machtig over zich (SAB: PR92, 44r). 

 Bezit In mei 1472 kochten hij en Augustijn Burget een huis in het 'sheer Jan  
 Neutsstraetkin' (RAB: BN, 5029). Hij huurde een kruideniersstalletje in Brugge in  
 1476-87 (SAB: SR76, 7v; SR82, 18r etc.). Hij leende 5 lb gr aan de stad Brugge in  
 1477 (SAB: SR76, 31r). In 1480 betaalde Maximiliaan hem 223 lb 1 s 9 d van 40  
 gr/lb voor een bestelling van kruiden - Reyngoot was immers 'marchant especier'  
 (ADN: B 2121, 535v-537r). Hij leende 4 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als  
 bewoner van het Caermerszestendeel (SAB: SR80, 204r). In maart 1486 kocht de  
 stad bij hem 8 lb 15 s 10 d gr aan specerijen die ze naar Maximiliaan in Frankfurt  
 stuurde en in februari 86 ontving hij samen met Karel Lem en Boudin Hendricx 5 lb  
 gr voor de kosten die ze deden 'in haerlieder bejainze die zij ghaven up den laetsten 
  bandach die hem hilt in ougst 85' (SAB: SR85, 169r). In maart 87 leverde hij 8 lb 1  
 s gr specerijen aan de stad (SAB: SR86, 159v). In juni 1487 leende hij 100 lb gr  
 aan Maximiliaan op enkele kroonjuwelen (ADN: B 3496, 123693). Hij leverde  
 voor 8 lb 5 d gr zwavel aan de stad in 1488 (SAB: SRfeb88, 121v). In 1488 kocht  
 de stad 112 lb 15 s 6 d gr 20 miten koren bij hem om uit te delen aan de ambachten  
 (SAB: SRfeb88, 141r). In 1488-9 leverde hij 11 lb 1 s 10 d gr zwavel aan de stad  
 (SAB: SR88, 142r). Op 5/8/1489 droeg Jacob van Riebeke hem een rente van 3 lb gr 
  op de stad Brugge over die hij zelf in 1494 aan Paul van der Racaegne schonk  
 (SAB: FB, 859, 13). In december 1489 leverde hij 10 lb 2 s 8 d gr wijn aan de stad  
 en nog eens 2 lb gr gouden en zilveren penningen (SAB: SR89, 159r) en nog eens  
 18 lb 8 s 2 d gr spijzen die aan hertog Filips werden geschonken (159v). In februari 
  1490 leverde hij nog eens 4 lb 10 s gr aan de stad (SAB: SR89, 163r). In mei 1490  
 leende hij 300 lb gr aan de stad (SAB: SR89, 38r). Hij leende 8000 gr in december  
 1490 aan de stad Brugge, als bewoner van het Sint-Karmerszestendeel (Blockmans,  
 'De belastingbetalers', 267). In 1491 verhandelde hij laken met Nicolas en Steven  
 Spinghel (RAB: BN, 11697). Bij de dood van zijn vrouw ontvingen de kinderen  
 verscheidene renten en 113 lb gr die de Filips van Huerne Martin schuldig was  
 (SAB: WRC, 5, 1r). 
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Rol in de opstand In augustus 1480 was hij gevangen 'binder vrijhede vander maerct', waarna een  
 Brugse delegatie te Antwerpen ging onderhandelen (SAB: SR79, 81r; SR80, 67r).  
 Begin juni 1485 waren enkele goederen van hem geconfisqueerd door de  
 regentschapsraad (SAB: SR84, 138r). In december 1486 stond hij samen met negen  
 andere functionarissen garant voor de lening van 10000 ecu van 48 gr die de stad  
 van Lyon Spinghele nam om aan Maximiliaan door te sassen (Galesloot, 'Arrêt',  
 407). Hij was gedeputeerde van de stad in augustus 1490 te Aalst (Despars,  
 'Cronycke', IV, 470). Hij werd door Maximiliaan, als 'protecti ab rege Romanorum et 
  duce Philippo', op 8/12/1491 voor tien maanden vrijgesteld van schuldeisers (De  
 Doppere, 'Chronique', 41 en SAB: CA, 12, 90v). 

 Extra In 1478 werd hij veroordeeld tot de betaling van 30 s gr ten gevolge van een  
 'submissie ghewijst ter camere ende ter vierschare'; alsook in 1483 (SAB: SR78,  
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 Naam Reyns, Mathijs 

 Politieke carrière Gent: gedele 78 (bestand Gent). 

 Bezit Hij leverde relatief grote hoeveelheden laken aan de stad in 75, 77, 79-83 (Hancké,  
 'Conflict', II, 155). 
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 Naam Reyphin, Pieter 

 Antecedenten fs Pieter (SAB: Adornes, 39, 77v). 

 Huwelijk x Jooszine Gyns, fa Jan (SAB: Adornes, 39, 77v). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 89; deken der pleisteraars 71, 75, 80, juni85 (SAB: RW). 

 Beroep Pleisteraar (SAB: RZ: hij was vinder van dat ambacht in 1468-9, 72-3, 76-8, 81, 84,  
 86, feb88). 

 Bezit In april 1486 schonk hij meester Jan Adornes een rente van 2 lb gr torn, bezet op  
 drie huizen aan de Augustijnenrei (SAB: Adornes, 39, 77v). Hij leende 360 gr in  
 oktober en 480 gr in december 1490 aan de stad Brugge, als bewoner van het OLV- 
 zestendeel (Blockmans, 'De belastingbetalers', 267). 
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 Naam Ridsaert, Adriaan 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 73, 86 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: hij reisde in januari 1488 voor de stad naar Brugge om er de troepen te  
 inspecteren die er de grenzen dienden te bewaken, hij werd er na een korte  
 gevangenschap vrijgelaten (SAB: SR87, 111v). 

 Beroep Vleeshouwer (SAB: RW: hij was vinder van dat ambacht in 1479, 1481 en in  
 december 1490). 

 Rol in de opstand Zijn goederen werden geconfisqueerd in het voorjaar van 1488 (SAB: SRfeb88,  
 138r). Hij vluchtte de stad uit in augustus 1490 (Despars, 'Cronycke', IV, 462). 

 Extra In het schepenjaar 1483 werd hij veroordeeld tot een boete van 6 lb gr door de stad  
 Brugge (SAB: SR83, 36v). Aanvankelijk werd hij in 1486 als schepen verkozen,  
 maar hij weigerde de schepenfunctie en nam de plaats van raadslid Diederik van  
 Troyen in. Joost van Abbinsvoorde verving Ridsaert (SAB: RW). 
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 Naam Ridsaert, Frans 

 Titel Meester 

 Naamgenoten Antonis Ridsaert fs Joris (dus broer van Frans?) werd uit Brugge verbannen op  
 17/4/1481 (Despars, 'Cronycke', IV, 205). 
 Een Frans Ridsaert zonder meesterstitel leende 2 lb gr aan de stad in juni 1487  
 (SAB: SR86, 198v). Deze was raadslid in 1493 (SAB: RW). 

 Data ?-19/07/1491 (ARA: Rk. 13782, 19r en De Doppere, 'Chronique', 7: hij werd  
 begraven in Sint-Salvators; volgens Vermeersch werd hij echter in de Sint- 
 Jacobskerk begraven - Vermeersch, 'Grafmonumenten', II, 253). 

 Antecedenten fs heer Joris, die ook Joris en Margriete (x Sander de Rijcke) als kinderen had (SAB:  
 PR85, 48r). 

 Huwelijk x' Margaretha de Cats (Vermeersch, 'Grafmonumenten', II, 253); x² Anthonine van  
 Viven, fa Yeronimus (SAB: Adornes, 368). 

 Nageslacht Maria x François Petyt, fs Boudin (SAB: Adornes, 363/8); Klaas; Margriete x'  
 Adriaan Lem, fs Maarten, Johanna en Maya (SAB: Adornes, 368), x² Simon van der  
 Banc (zie diens fiche en Gailliard, 'Bruges', I, 476). 

 Politieke carrière Brugge: schepen 73, 88, jan90; raadslid 57, 60, 62, 65, 67, 71, 77, 79, 81, 83, 91;  
 deken der vleeshouwers 80, 84, 87 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: in september 1486 reisde hij samen met Reynier Houtmaerct naar  
 Antwerpen bij Maximiliaan om hem te spreken over de confiscatie van goederen van 
  Fransen (SAB: SR86, 122r). In maart 1490 onderhandelde hij met Filips van Kleef  
 om de stad aan te doen (SAB: SR89, 143v). Hij maakte deel uit van de commissie  
 die de Brugse financiën diende te saneren in maart 1494 (SAB: CA, 12, 102r). 

 Beroep Vleeshouwer (SAB: RW: hij was vinder van dat ambacht in 1476, april77, 78, 86,  
 88, 94, 97, 01). 

 Sociaal kapitaal In juli 1475 eiste de Brugse schepenbank van de Londenaar Hugo Bruwaen dat hij  
 zijn schuldeis van 58 lb gr tov vleeshouwers Lieven van Assenede, François  
 Ritsaert, Jeroen en Lieven van Viven (met borgen Colard en Pieter de Labye) met  
 bewijzen zou staven - ze werden voorlopig buiten vervolging gesteld (SAB:  
 MC74, 30v en 35r). In augustus 1478 stond hij samen met Lieven van Viven borg  
 over Guillaume de Beaurayn toen die 25 lb gr aan Olivier de la Marche  
 verschuldigd was (SAB: MC78, 15v). Hij was erfgenaam van Kateline Danneels,  
 weduwe van Jacob Danckaert in juni 1486 (SAB: PR85, 117v). In 1499 waren  
 Adriaan Lem en Cornelis van Viven voogd over zijn minderjarige kinderen (SAB:  
 Adornes, 368). 
 
 Cultureel veld In februari 1492 was hij 'zorger' van de Brugse Gilde van de OLV van den  
 Drogenboom (SAB: Gilde Drogenboom, charter van 1492). 

 Bezit De rente op de stad Brugge van 5 lb gr uit juni 1479 maakte hij in december 1479  
 over aan de voogden van de kinderen van Michiel van Guleke (SAB: TR, rentebrief  
 van Frans Ridsaert). Hij leende 4 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner  
 van het Sint-Jacobszestendeel (SAB: SR80, 197v). Hij leende 2 lb gr aan de stad in  
 juni 1487 (SAB: SR86, 199r). In september 1490 leende hij 50 lb gr aan de stad  
 Brugge (SAB: SR90, 22r). Hij leende 960 gr in mei en 960 gr in juli 1488 en 720 gr 
  in oktober en 2000 gr in december 1490 aan de stad Brugge, als bewoner van het  
 Sint-Janszestendeel (Blockmans, 'De belastingbetalers', 267). 

 Rol in de opstand Of hij, of zijn naamgenoot zonder meesterstitel schepen was in januari 1490 en raadslid in 
1491, is niet helemaal duidelijk. De schepen vluchtte in april 1490 naar Damme waar 
Albrecht van Saksen verbleef (Despars, 'Cronycke', IV, 452). Meester Frans Ridsaert werd 
door Nassau en de schout onthoofd op 19/7/1491 voor 'mueytinerie' (ARA: Rk. 13782, 
19r). Dit wordt bevestigd door De Doppere ('Chronique', 7): 'Franciscus Ritsart, vir 
litteratus', werd onthoofd 'accusatus de custodia intromittenda in urbem'. 
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 Naam Ridsaert, Hendrik 

 Politieke carrière Ieper: schepen 22/5/77 (KB: M 103, II). 
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 Naam Ridsaert, Joris 

 Naamgenoten Een Joris Ridsaert was vinder van de vleeshouwers in 1474 en 1485 (SAB: RW).  
 Het is onduidelijk welke Joris in het 'nieuwe gouvernemente' zetelde in 1490. 

 Antecedenten fs heer Joris, die ook Frans en Margriete (x Sanders de Rijcke) als kinderen had  
 (SAB: PR85, 48r). 

 Politieke carrière Brugge: deken der pottenbakkers dec90, 93, 97, 99 (SAB: RW). 

 Beroep Pottenbakker (SAB: RW: vinder van dat ambacht in 1480, 87, 88, 92, 95). 

 Sociaal kapitaal Hij was erfgenaam van Kateline Danneels, weduwe van Jacob Danckaert in juni  
 1486 (SAB: PR85, 117v). 

 Bezit Hij leende 1 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 197r). 

 Rol in de opstand In augustus 1490 maakte hij deel uit van de nieuwe 'gouvernemente' van Brugge  
 (Despars, 'Cronycke', IV, 463). 
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 Naam Riebeke, Jacob van 

 Antecedenten fs Godevaart (SAB: PR92, 69r). 

 Nageslacht Hij had een zoon Jan (zie diens fiche). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 79 (als poorter), 83, feb88 (SAB: RW). 

 Bezit Samen met Matheeus de Brouckere ontving hij van Barbara de Hond een lijfrente op 
  Saint-Omer in januari 1486 (SAB: PR85, 75v). Hij leende 1 lb gr aan de stad in  
 juni 1487 (SAB: SR86, 188v). Op 5/8/1489 droeg hij een rente van 3 lb gr die zijn  
 vader in 1482 op de stad had gekocht over aan Martin Reyngoot (SAB: FB, 859,  
 13). Hij leende 720 gr in mei 1488 en 360 gr in oktober in december 1490 aan de  
 stad Brugge, als bewoner van het Karmerszestendeel (Blockmans, 'De  
 belastingbetalers', 267). In maart 1493 maakte hij een losrente van 3 lb gr op de  
 stad Brugge over aan Jan vanden Eyghene (SAB: PR92, 69r). 

 Rol in de opstand Hij werd buiten de Vrede van Damme van 6/12/1490 gesloten (Despars, 'Cronycke', 
  IV, 489). 

 Extra In 1479 diende hij 13 s 4 d gr te betalen aan de stad Brugge voor een veroordeling  
 door de Brugse schepenbank (SAB: SR79, 39r). In 1485 werd hij door de Raad van  
 Vlaanderen veroordeeld tot een boete van 3 lb par omdat hij Jan Nutin onrecht had  
 aangedaan (ARA: Rk. 21854, 2v). 
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 Naam Riebeke, Jan van (1) 

 Naamgenoten Adriaan van Riebeke inde de erfelijke rente van de stad in 1477 (SAB: SR76, 2r). 
 Adam van Riebeke was klerk van de stad vanaf juli 1482 tot 1485 (SAB: CA, 14,  
 319v) en in 1488-9 (SAB: SR88, 45v; SR89, 52r). 

 Data ?-30/01/1504 (hij werd begraven in de Sint-Donaaskerk; Vermeersch,  
 'Grafmonumenten', III, 437) - als het tenminste deze Jan van Riebeke betreft. 

 Huwelijk x' Margriete van Hertsberghe gehuwd (SAB: WRSJ, 6, 28r); x² Anna Heyle  
 (Vermeersch, 'Grafmonumenten', III, 437). 

 Nageslacht Jan x Margriete Dablain (SAB: FB, 859, 5). 

 Politieke carrière -Brugge: schepen 72, 77, 79*, 84*; raadslid 65, 70; gecommitteerde 78, 82-83, 88;  
 thesaurier 74; deken der makelaars 76, 80 (SAB: RW). 
 -Vorst: waterbaljuw van Sluis 22/8/88-10/9/89 (ADN: B 33, addendum). 

 Taken-diensten -Vorst: hij diende als gecommitteerde van de hertog de bede van 105.000 kronen te  
 innen in het kwartier van Brugge en het Vrije in 1479-81 (SAB: SR79, 171v; SR80, 
  185r).  
 -Brugge: in de periode van september 1476 tot januari 1477 was hij ontvanger van  
 de assizen op het graan (SAB: SR76, 27r). In juni 1481 reisde hij naar Sluis,  
 Cadzand en Wulpen 'omme te vernemene de beteringhe van den Zwene' (SAB:  
 SR80, 83v). In mei 1483 onderhandelde hij met de regentschapsraad over enkele  
 problemen i.v.m. de Brugse stapel (SAB: SR82, 79r). In februari 1485 reisde hij  
 samen met Lodewijk van Gruuthuze naar Sluis om er oorlogsschepen voor de stad  
 aan te schaffen (SAB: SR84, 127r). In juni 1489 reisde hij naar Philippe de  
 Crèvecoeur te Oostende om met hem te onderhandelen over de militaire strategie in  
 de oorlog (SAB: SR88, 133v). 
 Beroep Makelaar (SAB: RW). 

 Sociaal kapitaal In februari-maart 1482 trad hij samen met Maarten Lem, Willem Moreel en ridder Jan  
 van Nieuwenhove als arbiter op in een handelsconflict tussen Jan Nutin  
 ('wisselaere in Brugge' - RAB: BVR, 216, 148r) en Antonio Fernandez; Lodewijk  
 Greffin, Guy de Houdecoutre en Jan de Keyt fungeerden als klerken (RAG: RV,  
 6832). Hij was samen met Jacob Sey borg over Colaert Goosselijn die de spijker in  
 Brugge voor de vorst inde, maar in mei 1484 uit Brugge gevlucht was (ADN: B  
 2131, nr. 69178). Pieter Carrebeurze was diens 'scadebeletter' in 1480 en in 1491  
 (SR80, 59v; SR91, 52r). In juni 1490 liet hij herstellingen uitvoeren aan het bezit  
 van Lodewijk Steylin (SAB: SR89, 168v). Lodewijk Greffin en Jacob Sey waren  
 voogden van de kinderen van Jan van Riebeke toen diens vrouw in augustus 1485  
 stierf (SAB: WRSJ, 6, 28r). Als crediteur van Jan van Riebeke, samen met Joos de  
 Raed, won Martin Reyngoot een proces tegen een wanbetalende huurder van een  
 huis van Jan (SAB: CSK87, 33v-34r). 

 Leenbezit Op een onbekend tijdstip verkreeg hij het hof 'Ten Poele' te Waaskapelle van  
 François van der Meersch 'bij ofwinninghe' (RAB: BB, 64, 112v). In 1480 erfde hij  
 van Jean de Rebreniettes, heer van Thibauville, een omvangrijk leen in Westkapelle 
  (ARA: Rk. 13793, 4v). In 1484 of 1485 kocht hij een leen in Leffinghe  
 (Kamerlingambacht) van 10 gemeten van Jan Breydel (ARA: Rk. 17398, 2r en RAB: 
  BB, 64, 172v). In 1488 of het jaar nadien kocht hij een leen te Sint-Laureins van de 
  vrouwe van Auxy (ARA: Rk. 17406, 3r). 

 Bezit Hij had een huis op de Sint-Maartensplaats te Brugge (Despars, 'Cronycke', IV,  
 296). In de lening van juni 1478 droeg hij 5 lb gr bij aan de Brugse stadskas (SAB: 
  SR80, 48r). Hij diende aan de stad een erfelijke rente op een goed in de Witte  
 Ledertouwersstraat uit te betalen in 1478-80 (SAB: SR78, 4r ev). Hij leende 6 lb gr 
  aan de stad in mei 1480 als bewoner van het Sint-Janszestendeel (SAB: SR80,  
 189r). Hij leende 100 lb gr aan de stad Brugge in mei 1482 (SAB: SR81, 189v). Hij  
 ontving 100 lb gr van de stad in het schepenjaar 1488 ter compensatie van schade  
 die hij opgelopen had  (SAB: SR88, 164v). In het schepenjaar erna werd  
 geordonneerd dat hij 200 lb gr van niet geloste renten uitbetaald kreeg; na een  
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 kleine rel met het stadsbestuur ontving hij ze het jaar erna (SAB: SR89, 171v en  
 CVK89, 8v). In 1492 werd de opbrengst van een rente op de Brugse stadskas uit de  
 periode 1486-91 geconfisqueerd ten belope van 150 lb gr (SAB: SR91, 39r/v) -  
 maar er is sprake van een Jan van Ryebeke de jonghe, misschien was zijn vader al  
 gestorven(?). In 1493 had hij of zijn zoon twee huizen in de Witte  
 Leertouwerstraat (Gailliard, 'Inscriptions', II, 446). 

 Rol in de opstand Op 26/3/1477 diende hij in opdracht van Maria in het Brugse Steen  
 verantwoording af te leggen aan het Brugse gemeen voor zijn vroegere bestuurlijke  
 taken in de stad (Despars, 'Cronycke', IV, 126-7). Hij diende 200 lb gr aan de stad  
 terug te betalen in 1477 (SAB: SR76, 35r). In 1478 eiste hij deze terug en 'bij  
 hooftmannen ende dekenen deser stede' krijgt hij deze terug 'uter name ende over  
 den ghemeenen buuc ende lechame van derzelver stede' (SAB: SR77, 152v). Hij  
 werd als een corrupte schepen aanzien in 1480 (Despars, 'Cronycke', IV, 202). Hij  
 werd op 10/12/1481 samen met Willem Moreel gevangen genomen door Roeland  
 van Halewijn, baljuw van het Vrije, 'by expresser ordonnantie van den hove' om  
 hem te ondervragen 'van haerlieder voorgaende handelinghe, administratie ende  
 anders'. (Hij was toen redenaar van het Proosse - Janssens, 'Moreel', 83). Enkele  
 dagen later beschuldigde Maximiliaan 'bij instekene van eengehe hovelinghen'  
 hem, samen met Jan van Nieuwenhove fs Claeys en Willem Moreel, van samen een  
 'staet' te make met die van Gent begin 1481 en andere 'malversatien', zoals de  
 executie van Jan Barbesaen. Voor de som van 1000 pond kwam hij vrij op  
 18/1/1482 (Despars, 'Cronycke', IV, 210-2). Jan de Keyt, Jan de Boot en Maertin  
 Lem kwamen op voor de drie  waardoor ze tegenover baljuw Roelant van Halewijn,  
 schout Antonis van der Vichte, burgemeesters Jacob van Gistel en Karel van  
 Halewyn, Joos van Vassenare en andere hovelingen kwamen te staan. Kort na de  
 dood van Maria, op 30/3, worden de zes ontboden bij het hof en ze worden  
 ontslegen ('gheabsolveirt') van de klacht (Excellente Cronike, 222v-224v). Eind  
 april/begin juni 1485 werd hij door de vertegenwoordigers van Maximiliaan  
 gezocht maar niet gevangen (Despars, 'Cronycke', IV, 257). Hij werd buiten de  
 vrede van juni 1485 gesloten en er werd 100 lb gr op zijn hoofd gesteld (Despars,  
 'Cronycke', IV, 262). Op 17/6/1485 vluchtte hij uit de stad en op 23/2/1488 keerde 
  hij er terug (KB: Ms 1132, 172). Eind februari 1488 keerde hij terug in de stad en  
 samen met Pieter Metteneye en Jan van Nieuwenhove fs Claeis klaagde hij het  
 vorige bestuur aan (Despars, 'Cronycke', IV, 369). Daarop controleerde hij samen  
 met Jan van Nieuwenhove fs Clais de Brugse stadsrekeningen van de voorbije jaren 
  (KB: Ms 1132, 186). Eind juli 1488 liet hij Cornelis Roels, de voormalige  
 ontvanger van het Brugse Vrije, aanhouden (RAB: BVR, 226, 24v). In 1490  
 ontdekte Mathieu de l'Espine de rekening van de waterbaljuw van Sluis van Jan  

van Riebeke van 22/8/1488 tot 10/9/1489, maar het is onduidelijk welke Jan van het betreft 
(ADN: B 33, addendum). 

 Extra Dat ook hij een Brugs handelaar was blijkt uit de vermelding in een proces tussen  
 makelaars uit Doornik en makelaars uit Parijs waarin hij als eiser met deze van  
 Parijs optrad i.v.m. een handelsgeschil, waarin het vonnis hem en Jan de Keysere,  
 Clais de Langhe en Jacob Fornet een jaarlijkse rente van 2 lb gr van Andries van  
 Rooden, Jacob Hugheins, Jan de Bul en Ambrosius Hussin belooft, op 26/3/1465  
 (SAB: Fonds makelaars, cartularium 1, 60v-62v). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Riebeke, Jan van (2) 

 Antecedenten fs Jan van Riebeke (zie diens fiche) 

 Huwelijk x Margriete Dablain (SAB: FB, 859, 5). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 84 (SAB: RW). 

 Sociaal kapitaal Als crediteur van Jan van Riebeke, samen met Joos de Raed, won hij een proces  
 tegen een wanbetalende huurder van een huis van Jan (SAB: CSK87, 33v-34r). 

 Bezit In 1493 had hij of zijn vader twee huizen in de Witte Leertouwerstraat (Gailliard,  
 'Inscriptions', II, 446). Op 31/5/1508 droeg hij een rente van 9 lb gr op de stad  
 Brugge die zijn vader gekocht had over aan Jean Leureulx (SAB: FB, 859, 2). 

 Rol in de opstand In 1490 ontdekte Mathieu de l'Espine rekening van de waterbaljuw van Sluis van  
 Jan van Riebeke van 22/8/1488 tot 10/9/1489, maar het is onduidelijk welke Jan  
 van Riebeke het betreft (ADN: B 33, addendum). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Riebeke, Turiaen van 

 Naamgenoten Een Thuriaen van Riebeke was 'huissier d'armes de mon dit seigneur' in 1479 en  
 werd in januari dat jaar veroordeeld tot een boete van 60 lb par omdat hij metsers te  
 Oostende onrecht aangedaan had (ARA: Rk. 21848, 1r). 

 Taken-diensten Brugge: samen met Willem van Ackere inde hij in de periode van mei 1482 tot juli  
 1485 de tol bij de Brugse Speypoort, hij ontving hiervoor jaarlijks 8 lb 6 s 8 d gr  
 (SAB: SR82, 149v; SR83, 156v; SR85, 154v); opnieuw vanaf februari 1488-90  
 (SRfeb88, 130r etc.). 

 Rol in de opstand Hij werd buiten de Vrede van Damme van 6/12/1490 gesloten (Despars, 'Cronycke', 
  IV, 489). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Riemslede, Pieter van 

 Data ca. 1438-? (SAB: PR85, 59v). 

 Huwelijk x Katheline van den Vlamincpoorte, fa Roeland (SAB: MC74, 23v). 

 Politieke carrière Brugge: schepen dec90, 93; raadslid 73, 80, 84, juni85, 88; gecommitteerde feb88  
 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: Pieter van Riemslede inde samen met Jan van Sasseghem en Joris Baervoet  
 de tol aan de Sint-Jansbrug in de periode van mei 1482 tot mei 1485, waarvoor hij  
 jaarlijks 6 lb gr van de stad ontving (SAB: SR81, 149r; SR82, 149r). Vanaf juli  
 1485 inde hij de tol van de 'weichuuse' aan de kraan (SAB: SR85, 154v). In de  
 periode maart-september 1488 inde hij de assize op het Brugse bier (SAB: SRfeb88,  
 23v). In juli en november 1488 reisde hij samen met Denijs Metteneye naar  
 maarschalk Desquerdes te Frankrijk om te onderhandelen over militaire en  
 diplomatieke zaken (SAB: SRfeb88, 121v; SR8, 117v). Gedurende het volledige  
 jaar 1489 reisde hij meermaals naar Philippe de Crèvecoeur te Nieuwpoort om met  
 hem te onderhandelen over de militaire strategie in de oorlog (SAB: SR88,  
 133r/138v etc.). Hij was onderhandelaar voor de Drie Leden te Montils-lez-Tours  
 eind 1489 (Despars, 'Cronycke', IV, 440). In juli 1490 was hij vertegenwoordiger  
 van de negen leden in de Brugse delegatie die in Brussel de devaluatie van de munt  
 met Engelbert van Nassau besprak (SAB: SR89, 145r). In april 1491 maakte hij deel 
  uit van de Brugse delegatie die de toestand van de stad besprak met stadhouder  
 Engelbert van Nassau (SAB: SRdec90, 136r). 

 Sociaal kapitaal Zijn schoonvader had uit een eerste huwelijk een dochter Lysbette die Donaas de  
 Beer gehuwd was (SAB: MC74, 23v). Samen met Geraard de Grote was hij  
 gouverneur van het armenhuis van de Sint-Jacobskerk (en in die hoedanigheid  
 kocht hij een erfrente in juni 1479- ADN: B 4122, 75v). Hij was samen met Jan van  
 Waes voogd van Klaas D'hond fs Jan (ARA: Rk. 13709, 70r). 

 Cultureel veld In februari en juni 1486 was hij dismeester van de Sint-Jacobskerk (SAB: PO, I,  
 supplement, 65 en OA, 481). 

 Bezit Hij diende aan de stad een erfelijke rente op een goed in de 'Yngelsche strate' uit te  
 betalen in 1478-80 (SAB: SR78, 2r, ev). Hij leende 6 lb gr aan de stad Brugge in  
 mei 1480 als bewoner van het Sint-Niklaaszestendeel; ze werden nog hetzelfde jaar  
 uitbetaald  (SAB: SR80, 200v). In 1482 bezat hij een huis naast 'den Inghelschen  
 weichuuse' (SAB: SR82, 41v). Hij leende 30 s gr aan de stad in juni 1487 (SAB:  
 SR86, 197r). Hij leende 720 gr in oktober en 3919 gr in december 1490 aan de stad  

Brugge, als bewoner van het Sint-Niklaaszestendeel (Blockmans, 'De belastingbetalers', 
267). 

 Rol in de opstand Hij vluchtte de stad uit in augustus 1490 (Despars, 'Cronycke', IV, 462). 

 Extra In mei 1478 liet hij Jacob de Donckere opsluiten omdat deze hem nog 90 lb gr  
 moest, maar de schepenbank van Brugge liet hem vrij omdat hij een dienaar van de  
 heer van Dudzele was (SAB: MC78, 6v). In oktober 1481 verloste de Raad van  
 Vlaanderen hem en Donaas de Beer van een schuldeis van Thomas Minne op de  
 goederen van wijlen Roeland van de Vlamincpoorte die Pieter en Donaas  
 beheerden (SAB: SV, 132r). Pieter van Riemslede aanvaardde de zetel in de  
 schepenbank van 1484 niet omdat hij tollenaar wenste te blijven. Oste vanden  
 Rade verving hem. Op 24/12/1485 verving hij Geraard de Groote in de raad  
 wegens diens overlijden. In februari 1488 verving hij Alexander Mosschron als  
 gecommitteerde. In december 1490 verving hij Jan van Sasseghem als schepen. In  
 1493 werd hij door bloedverwantschap met Jan d'Hont (grossier) vervangen door  
 Lieven van Assenede (SAB: RW). 

 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Rijdts, Joos de 

 Data ?-08/03/1488  (Despars, 'Cronycke', IV, 369). 

 Taken-diensten Gent: hij pachtte de assizen op het koren in 83 (SAG: 400, 28, 190r) en van de  
 Lieve in de periode van juli 1485 tot november 1487 (29, 3r/256r) en 1488 (door  
 zijn weduwe - 30, 3r). 

 Bezit Zijn weduwe ontving 2 lb gr van de stad op 31/7 voor de wijn die de Franse  
 soldaten ontvingen op een banket (SAG: 400, 29, 433r). 

 Rol in de opstand Hij werd onthoofd te Gent (Despars, 'Cronycke', IV, 369). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Roche, Geerard de la 

 Politieke carrière Vorst: rekenmeester in de rekenkamer van Rijsel 85-87 (ADN: B 4123, 116r);  
 voorzitter van de 'chambre de deniers' van Maximiliaan 79-80 (ADN: B 2118,  
 81r/2121, 68r). 

 Bezit In november 1477 bepaalde Maximiliaan dat hij, als zijn raadgever, een dagloon  
 van 18 s daags zou ontvangen (Gachard, 'Analectes', 5, 122). Hij ontving als  
 rekenmeester een jaargeld van 200 lb par in de periode 1481-87 en een toelage van  
 80 lb par (ADN: B 2124, 77v; 2127, 84r; 4123, 116r-v). 

 Rol in de opstand Op 22/3/1477 nam Maria hem op in haar hofhouding, maar in augustus werd hij  
 vervangen door Jean de Lannoy (RAG: RV, 34323). Op 10/10/1485 zette  
 Maximiliaan Hipolyte de Berthoz af als rekenmeester in de rekenkamer van Rijsel en 
  liet hij hem vervangen door Geraard (ADN: B 1611, 67r). Op 19/10/1485 legde  
 deze de eed af (ADN: B 33, 130r). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Roegiers, Jan 

 Titel Meester 

 Data ?-31/12/1498 (begraven in de Sint-Donaaskerk; Vermeersch, 'Grafmonumenten', II,  
 415). 

 Huwelijk x Margaretha Haesaert (Vermeersch, 'Grafmonumenten', III, 415). 

 Nageslacht Joos de Brune was zijn schoonzoon (SAB: PR92, 82r). 

 Politieke carrière Brugge: schepen 87; raadslid 78; hoofdman Carmers 86 (SAB: RW); klerk van de  
 stad 77-92 (SAB: SR77, 38r; 78, 58r etc.). 

 Taken-diensten Brugge: in het schepenjaar september 1476 en april 1477 reisde hij veelvuldig  
 voor de Brugse magistraat naar onderhandelingen met andere steden en in de  
 onderhandelingen over de Brugse privileges in het voorjaar van 1477 (zie de  
 overeenkomstige posten in de stadsrekeningen). In augustus (?) 1477,  
 bijvoorbeeld, reisde hij samen met Arnoud Adornes en Antonis Losschaert naar  
 Brussel bij Maria ‘omme te vercrighene lettren van remissie van dat men ter maerct  
 stond’ (SAB: SR76, 62r). In september 1477 onderhandelde hij voor de stad  
 Brugge te Lens met de Franse koning  (SAB: SR77, 44r). Op 18/12/1477 reisde hij  
 naar Maximiliaan te Brussel om hem te vragen niet naar Holland te trekken, maar  
 samen met de steden de grenzen te bewaken (SAB: SR77, 46v). In december 1478  
 reisde hij naar Brussel bij Maximiliaan om de afschaffing van door de privileges van 
  1477 afgeschafte tollen te Sluis te laten gelden (SAB: SR78, 66v). In april 1479  
 reisde hij voor de stad Brugge naar Sluis om er een geschil tussen Guy de Baenst en 
  meester Pieter van den Eede op te lossen (SAB: SR78, 72r-v). Kort erna reisde hij  
 naar Middelburg in Zeeland om er de wet te verbieden nog koren uit Vlaanderen aan 
  te kopen en verkreeg hij te Gent het consent van de Grote Raad om piraten te laten  
 vangen die de kust onveilig maken (SAB: SR78, 72v/73v). Op 20/10 reisde hij  
 naar Maximiliaan te Drongen 'omme provisie te vercrighene jeghens tmandement  
 vercrighen bij die van der Sluus' (SAB: SR79, 63v). Naast deze zaak waarvoor hij  
 meerdere malen naar Sluis werd gezonden, hield hij zich in het voorjaar van 1480  
 voornamelijk bezig met de praktische kant van de troepenronseling n.a.v. de 6000  
 mannen die de Fransen moesten weerstaan (SAB: SR79, 75r). In juli 1480  
 begeleidde hij een Schotse delegatie naar Maximiliaan te Namen (SAB: SR79, 80v).  
 In september 1481 reisde hij naar Holland bij Maximiliaan i.v.m. 'secrete zaken'  
 (SAB: SR81, 60v). In december 1481 reisde hij samen met Jan Roegiers naar  
 Holland om de kooplieden aan te moedigen graan naar Vlaanderen te brengen  
 (SAB: SR81, 65r). In augustus 1483 reisde hij samen met Joos de Deckere en Jacob  
 Zegers naar de regentschapsraad te Gent 'omme te communiquierne up tstic van den  
 juweelen mijns voorseide gheduchts heeren' (SAB: SR82, 77v). In 1484 zijn het  
 aantal administratieve en diplomatieke taken van hem beperkt. Hij trad pas echt  
 weer op de voorgrond als Brugge over de vrede onderhandelde met Maximiliaan in  
 juni 1485 - hij was dan Brugs vertegenwoordiger op de statenvergadering (SAB:  
 SR84, 141r). Eenmaal Maximiliaan de stad in handen genomen had, bleef hij in  
 functie en voerde hij, zoals voorheen, tal van juridische, diplomatieke en andere  
 taken uit (SAB: SR85, 158v). In oktober 1487 maakte hij deel uit van een selecte  
 delegatie die naar Maximiliaan te Brabant reist (SAB: SR87, 106r). Op 18/1/1488  
 maakte hij deel uit van de Brugse deputatie die voor onderhandelingen naar Gent  
 reisde (SAB: CSK87, 81r; SR87, 110r en SAG: 94, 757). In november 1489  
 onderhandelde hij samen met Jan van Nieuwenhove te Sluis met Filips van Kleef  
 over de nakende vrede (SAB: SR89, 143r). Op 24/12/1489 maakte hij deel uit van  
 de Brugse delegatie die onderhandelde met de hertog van Saksen te Brussel (SAB:  
 SR89, 143r). Hij vertegenwoordigde de stad in augustus 1490 te Aalst (Despars,  
 'Cronycke', IV, 470). Op 13/2/1490 maakte hij deel uit van de Brugse delegatie die  
 te Damme met de Albrecht van Saksen over de 'welvaert' van de stad onderhandelde  
 (SAB: SR89, 132r). In augustus 1492 maakte hij deel uit van de Brugse delegatie  
 die met de hertog van Saksen onderhandelde over de betalingen van de vrede (SAB: 
  SR91, 148v). 
 Beroep Makelaar (Despars, 'Cronycke', IV, 288). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Sociaal kapitaal Jan Boyman stond borg voor zijn vrijlating uit het Brugse schepenhuis op  
 20/3/1488 (SAB: CSK87, 92r). In juli 1490 trad hij samen met Jan de Boot,  
 Winnok Knibbe en Joos Arends op als arbiter in het proces tussen de voogden van  
 Pierkin Lanchals en Katherina van Poeke (RAG: SL, 79, '1490' en UBG: Hs 1259,  
 95r). In november 1492 maakte hij Jan van Overbeke, Jan du Poucle, Gillis  
 Jacquelot en Gillis de Ruedic over zich machtig (SAB: PR92, 45r). In januari 1493  
 was hij samen met Pieter Havic voogd over de kinderen van Pieter van der Muelne  
 (SAB: PR92, 53r). 

 Bezit Hij leende 4 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het Sint- 
 Janszestendeel (SAB: SR80, 189v). In september 1480 kocht hij een lijfrente van 4  
 lb gr op Oostende in naam van Boudin Haghebaert (ADN: B 5392, 79v). Voor zijn  
 vele onkosten als pensionaris in 1486 ontving hij 5 lb gr extra (SAB: SR85, 183v). 
  Ook in 1488 ontving hij extra geld: 9 lb gr (SAB: SRfeb88, 143r). Op 18/1/1490  
 droeg Mattheeus de Voogd hem een rente van 2 lb gr op het graafschap Vlaanderen  
 over (ARA: Rk., AL, 54, 18/1/1490). Hij leende 11444 gr in december 1490 aan de  
 stad Brugge, als bewoner van het Sint-Donaaszestendeel (Blockmans, 'De  
 belastingbetalers', 268). In 1493 ontving hij 20 lb gr extra voor de vele privileges  
 van de natien te vervaardigen (SAB: PR92, 181v). 

 Rol in de opstand Op 28/8/1478 begeleidde hij de jonge hertog Filips van Brugge naar Gent (SAB:  
 SR78, 61r). Op 16 juli 1482 stelde Brugge hem voor het leven als stedelijk  
 secretaris aan (SAB: CA, 14, 319v). Hij riep de Vrede van juni 1485 in naam van  
 Maximiliaan uit (Despars, 'Cronycke', IV, 263). Hij voerde op de spoedvergadering  
 van de Drie Leden een vurig pleidooi voor Maximiliaans politiek (Despars,  



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Roelands, Joris 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 86 (SAB: RW). 

 Bezit Hij leende 2 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het Sint- 
 Donaaszestendeel (SAB: SR80, 191v). Hij leende 960 gr in juli 1488 en 1080 gr  
 met zijn moeder in oktober 1490 aan de stad Brugge, als bewoner van het Sint- 
 Janszestendeel (Blockmans, 'De belastingbetalers', 268). 

 Rol in de opstand In 1477 bereikte hij een compositie met de schout voor 4 lb 16 s gr (ARA: Rk.  
 13781, 1v). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Roelens, Antoon (alias Lenaerts) 

 Politieke carrière Brugge: schepen 79, april82, 84; raadslid 88 (SAB: RW). 

 Beroep Kulktestikker en bokraanverver (Despars, 'Cronycke', IV, 490 en SAB: RW: hij was 
  vinder in het ambacht der kulktestikkers in 1475). 

 Sociaal kapitaal Jan Roelens en Lodewijk Laris waren voogden van diens kinderen toen zijn eerste  
 vrouw Barbara in juli 1474 stierf (SAB: WRSD, 5, 77v). 

 Bezit Na de dood van zijn eerste vrouw beschikten zijn kinderen over een huis in de  
 Kuiperstraat en 12 lb gr (SAB: WRSD, 5, 77v). Hij huurde een stalletje van de  
 meerseniers in Brugge in 1476 (SAB: SR76, 8v). Hij leende 2 lb gr aan de stad  
 Brugge in mei 1480 als bewoner van het OLV-zestendeel; ze werden nog hetzelfde  
 jaar terugbetaald (SAB: SR80, 195r). Hij leende 1440 gr in mei en 2640 in juli  
 1488 aan de stad Brugge (Blockmans, 'De belastingbetalers', 268). 

 Rol in de opstand In augustus 1490 maakte hij deel uit van de nieuwe 'gouvernemente' van Brugge  
 (Despars, 'Cronycke', IV, 463). Hij werd buiten de Vrede van Damme van 6/12/1490 
  gesloten (Despars, 'Cronycke', IV, 490). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Roghman, Willem 

 Politieke carrière Gent: keure 84 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: in juni 1485 was hij (voor de machtsovername van Pehaert) stedehouder van  
 een overdeken (SAG: 400, 28, 421r). In de verplichte lening van 1492 was hij  
 opperkoninkstavel (Hancké, 'Conflict', II, 158). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Rome, Jan van 

 Antecedenten fs Gillis (bestand Gent). 

 Politieke carrière Gent: gedele 88 (bestand Gent). 

 Bezit Hij contribueerde 12 gr in de oorlogsbelasting van 1477 (Hancké, 'Conflict', II,  
 158). In de verplichte lening van 1492 betaalde hij 80 gr (Hancké, 'Conflict', II, 158). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1704

 Naam Rommelin, Pieter 

 Verbanning 20/7/1485, voor vijftig jaar uit het graafschap Vlaanderen, door Gent, omdat hij het  
 in de revolte van juli 1485 tegen Maximiliaan opgenomen had (SAG: 212, 1, 78v).  
 Hij kreeg genade van Maximiliaan in februari 1487 (SAG: 94, 749). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1705

 Naam Roode, Arnout van 

 Nageslacht Hij had een zoon Karel (ARA: Rk. 17399, 1r) die in 1484 Maria de Beere,  
 bastaarddochter van Jan de Beere huwde (Opsommer, 'Omme dat leengoed', 524). 

 Politieke carrière Ieper: schepen 74, 78, 80, 82, 84, 29/8/85; raad 79, 83, 85, 86 (KB: M 103, II). 

 Leenbezit In 1484 of 1485 gaf hij zijn zoon een leen van 20 gemeten te Ramskapelle cadeau  
 bij diens huwelijk (ARA: Rk. 17399, 1r en RAB: BB, 64, 123v). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Roode, Joos de 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 91; hoofdman Carmers dec90, 95 (als grossier) (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: op 8/8/1490 reisde hij van Brugge naar Gent om er de strategie in de  
 nieuwe opstand te bepalen (SAB: SR89, 145v). 

 Sociaal kapitaal In september 1487 was hij samen met Simon van Coorden en Yeronimus Lauwerein  
 borg over Wulfaert de Clermentier, de ontvanger van de spijker in Brugge (SAB:  
 CSK87, 10r-v). 

 Bezit Hij huurde een kruideniersstalletje van de stad in 1482-6, hij verkocht het in 1486  
 (SAB: SR82, 18v; SR86, 20v). Hij kocht een stalletje van Jan van der Lende in  
 1490 (SAB: SR90, 18v). Hij leende 1440 gr in mei en 2160 gr in juli 1488 en 720  
 gr in oktober 1490 aan de stad Brugge, als bewoner van het Sint-Karmerszestendeel 
  (Blockmans, 'De belastingbetalers', 268). 

 Rol in de opstand In januari 1491 verplaatste hij zich met een lijfwacht in de stad (SAB: SRdec90, 150r). 

 Extra In het schepenjaar 1483 werd hij veroordeeld tot een boete van 3 lb 18 s 8 d gr  
 door de stad Brugge (SAB: SR83, 37r). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Roode, Zeger van 

 Data ?-05/07/1485 (Despars, 'Cronycke', IV, 265). 

 Politieke carrière Brugge: schepen 74, april77, 78, 80, 82; gecommitteerde 83-84; deken van de  
 Lakenhalle 81; deken van de Kleine Ramen 70 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: in september 1480 reisde hij samen met Antonis Louf naar Antwerpen om  
 er Martin Reyngoot vrij te krijgen (SAB: SR80, 67r). In mei 1483 onderhandelde  
 hij met de regentschapsraad over enkele problemen i.v.m. de Brugse stapel (SAB:  
 SR82, 79r). In het schepenjaar 1483 inde hij samen met Lieven van Assenede de  
 graanassize (SAB: SR83, 44v); in 1484 deed hij dit samen met Antonis Labye  
 (SR84, 38v). In het schepenjaar 1484 reisde hij continu over en weer tussen Brugge 
  en de regentschapsraad; hij verbleef soms periodes van twee maanden te Gent  
 (SAB: SR84, 139v). 

 Beroep Verver (Despars, 'Cronycke', IV, 265). 

 Bezit In 1478 leverde hij artillerie aan de stad (SAB: SR77, 155r). Hij leende 30 s gr aan  
 de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het OLV-zestendeel; ze werden nog  
 hetzelfde jaar terugbetaald (SAB: SR80, 195v). Hij leverde 9 lb 18 s laken aan de  
 stad in 1482 (SAB: SR82, 53v). Hij leverde 12 lb 18 s gr laken aan de stad in 1483  
 (SAB: SR83, 58r). 

 Rol in de opstand Eind april/begin juni 1485 werd hij door de vertegenwoordigers van Maximiliaan  
 gezocht maar niet onmiddellijk gevangen (Despars, 'Cronycke', IV, 257). In de  
 Brugse stadsrekeningen staat te lezen dat hij te Gent gevangen werd op 10/6 (SAB: 
  SR84, 138r). Na onderhandelingen met de stad werd hij vrijgelaten. Eind van de  
 maand vluchtte hij naar Ieper waar hij samen met Antonis Labe door Joos Weyts in  
 opdracht van Maximiliaan gevangen werd begin juli 1485 (SAB: SR85, 156v). Hij  
 werd buiten de vrede van juni 1485 gesloten (Despars, 'Cronycke', IV, 262). Kort  
 erna werd hij buiten de stad gevangen gezet (RAG: RV, 34315, 104r). Op 5/7/1485 
  werd hij gehalsrecht. Zowat alles wat er voor Maximiliaan fout is gelopen de  
 afgelopen jaren werd hem verweten. Zijn hoofd werd 'boven die voye van der Halle,  
 int thorrekin jeghen over die Breydelstrate' gespiest (Despars, 'Cronycke', IV, 265- 
 6, 277: op 5/4/1486 werd het weggehaald). 

 Extra Hij maakte deel uit van de 'warandatie van de mede' in 1477 (SAB: RW). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1708

 Naam Roose, Andries van 

 Data ?-12/01/1480 (Hancké, 'Conflict', II, 158). 

 Beroep Tijkwever (Hancké, 'Conflict', II, 158). 

 Rol in de opstand Hij werd te Gent onthoofd wegens 'avoir fait commocion' (Hancké, 'Conflict', II, 158). 
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 Naam Rose, Boudewijn van der 

 Politieke carrière vorst: baljuw van Deinze, Petegem, Astene en Drongen 13/2/88-16/12/89  
 (Gachard, 'Inventaire', II, 373). 

 Extra De Gentenaars plaatsten hem als vervanger van Roeland van der Motte op de  
 baljuwsfunctie in 1488 (Gachard, 'Inventaire', II, 373). 
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 Naam Royen, Olivier van 

 Nageslacht Paschine x Ghyselbrecht Dullaert (De Herckenrode, 'Nobiliaire', I, 692). 

 Politieke carrière -Gent: ontvanger 75-6 (bestand Gent). 
 -Vorst: ontvanger van de extraordinaire inkomsten in het Gentse kwartier 16/2/78- 
 ? (ADN: B 33, 32v); ontvanger van Dendermonde 3/12/84-? en in 92 (ADN: B  
 17757, 'Royen'). 

 Taken-diensten Gent: in het schepenjaar van februari 1477 werd hij belast met de uitbetaling van  
 de soldij van de troepen uit de poorterij (SAG: 400, 25, 105r). Hij voerde  
 financiële taken uit voor de stad in augustus 1478 (SAG: 400, 26, 96v). 

 Sociaal kapitaal In 1477 betaalde hij de restitutie van pensioenen van Jacob Donche (Hancké,  
 'Conflict', II, 159). 

 Bezit In 1482 woonde hij in een huis aan de Drabstraat dat hij aan meester Jan Wouters  
 verkocht (Derycke, 'De Gentse Sint-Michielswijk', 213). In augustus 1485  
 betaalde hij 2000 lb par voor zijn officie te Dendermonde (ADN: B 33, 125v). In  
 maart 1491 willigt de Grote Raad een verzoek van Olivier, Willem van  
 Pottelsberghe en Pieter de Groote in om een schuld aan Genuese kooplieden in  
 termijnen te mogen betalen (De Smidt & Strubbe, 'Chronologische lijsten', 239). 

 Rol in de opstand Na de verovering van Dendermonde in 1485 stelde Maximiliaan hem aan als  
 ontvanger aldaar (ADN: B 33, 125v). 

 Confiscatie 1484-5: 2400 gr voor pacht te Drongen (Hancké, 'Conflict', II, 159). 
 1488-9: 840 gr voor paymenten van erfrenten (Hancké, 'Conflict', II, 159). 
 1491-2: 600 gr voor pacht te Drongen (Hancké, 'Conflict', II, 159). 

 Verbanning 27/4/1480 (samen met Omaer Claeissone en Jacob Goetghebuer), voor vijftig jaar  
 uit Vlaanderen, 'omme dat zij in diverssche vergaderinghen bij hemlieden  
 ghehouden groote cleenicheden, quade ende versmadelijcke woorden gheseyt ende  
 ghesproken hebben ter vermindertheden van deser stede contrarie den rechten,  
 previlegien ende vryheden van diere' (SAG: 212, 1, 37r). In 1482 diende hij 60 lb  
 gr aan de stad Gent te betalen voor de remissie van zijn ban (SAG: 400, 28, 17v). 
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 Naam Ruddere, Jacob de 

 Titel Meester v1460 

 Data ?-06/08/1487 (Karagiannis, 'De functionarissen', 109). 

 Huwelijk x' Agnes Huusman; x² Margriet van Waterleet (maar erg onduidelijk, zie Dumolyn,  
 'Het hogere personeel', 1202; maar bevestigd door ADN: B 4123, 114v). 

 Politieke carrière Vorst: raadsheer in de Raad van Vlaanderen 4/6/63-29/12/82 en 8/85-6/8/87 (KB:  
 Ms 20642, 169r-170v en Dumolyn). 

 Taken-diensten Vorst: hij leende geld aan Karel de Stoute voor diens militaire activiteiten  
 (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1204). 

 Leenbezit Via zijn vrouw Agnes de Huusmankwam hij in het bezit van het leengoed  
 Bosterhout in Sint-Baafs-Vijve, gehouden van het kasteel van Kortrijk. Hij  
 verkocht een leen, afhangend van het leenhof van Schievelde aan Felix van Gistel  
 (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1204). 

 Bezit Hij bezat in 1472 28 lb par lijfrente die hij hield van jonkvrouwe Martine Malfaits,  
 weduwe van Bernard de la Raporte (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1204). Hij  
 ontving een daggeld van 24 gr in 1487 (ADN: B 4123, 114r). 

 Bronnen Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1202-5. 
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 Naam Ruddere, Vincent de 

 Data ?-16/07/1485 (Hancké, 'Conflict', II, 159  en SAG: 400, 27, 449r). 

 Rol in de opstand Hij werd in 1485 te Gent onthoofd als één van de leiders van het oproer van 10 juli 
  (Dagboek van Gent, II, 262), 'van dat zij berucht waren cause gheweest hebbende  
 van der laetster wapeninghe' (ARA: Rk. 14118, 55r). 
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 Naam Ruebs, Ambrosius 

 Data ?-1485 (ARA: Rk. 17400, 4r). 

 Nageslacht Adriana x Cornelis de Boot (ARA: Rk. 17400, 4r) en Coline x Cornelis van  
 Halewijn (SAB: SR85, 113v). 

 Politieke carrière Brugge: schepen 66, 68, 70, 73, 75; raadslid 61, 77; deken der makelaars 65 (SAB:  
 RW). 

 Beroep Makelaar (SAB: RW). 

 Sociaal kapitaal In 1478 was hij samen met Boudin Petyt voogd van de kinderen van Jan van der  
 Banc x Kateline Petyt  (SAB: Adornes, 362). 

 Leenbezit Bij zijn dood liet hij zijn dochter een leen te Meetkerke na (ARA: Rk. 17400, 4r) en 
  het leen 'Altena' te Moerkerke van 40 gemeten groot (RAB: BB, 64, 103v). 

 Bezit In 1470 had hij 69,51 hectare grondbezit in Moerkerke (Soens, databank uit  
 grootseminarie). Hij leende 15 lb gr aan de stad Brugge in 1477 (SAB: SR76, 31r).  
 In de lening van juni 1478 droeg hij 10 lb gr bij aan de Brugse stadskas (SAB:  
 SR80, 49r). Hij leende 4 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het  
 Caermerszestendeel (SAB: SR80, 204v). 

 Rol in de opstand Hij werd verkozen tot schepen in de schepenbank van april 1477 maar in laatste  
 instantie vervangen door Jan de Keyt die burgemeester werd (SAB: RW). 
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 Naam Ruebs, Joost 

 Politieke carrière Vorst: klerk en amman van Sijsele 80-? (ADN: B 2121, 59r); deurwaarder in de  
 Raad van Vlaanderen 83 (ARA: Rk. 13710, 83r); baljuw van Ursel, Wessegem en  
 Knesselare 7/8/85-1/2/88 en 29/10/89-15/7/95, van Sijsele 15/7/95-15/3/97  
 (Gachard, 'Inventaire', II, 416). 

 Taken-diensten Vorst: hij was ontvanger van de overdracht te Brugge in 1481-7, van de sergenterie 
  te Dudzele in 1486-9, van de heerlijkheid Knesselare in 1486-96, van de  
 sergenterieën te Oostende in 1486-89 en in 1493-96, van de sergenterie te  
 Oostkerke in 1493-6, van het klerkschap van Sijsele in 1478-84, van de  
 heerlijkheid Ursel-Wessegem in 1482-83 en in 1485-96, van de sergenterie van  

Vinksambacht in 1494-7 en van het grutegeld van Woumen in 1494-7 (databank 
domeinbeheer). 

 Leenbezit In 1483 verkocht hij Joos Heghels een leen te Sint-Kruis voor 180 lb gr (ARA: Rk. 
  13710, 83r-v). 

 Bezit Het kostte hem 180 lb par om zijn ambt als klerk van Sijsele op te nemen (ADN: B  
 2121, 59r). In februari 1486 betaalde hij 40 lb gr borg op zijn officie van baljuw  
 van Ursel (ADN: B 33, 133r). 

 Rol in de opstand Op 27/2/1486 legde hij te Rijsel de eed van baljuw van Ursel af (ADN: B 33,  
 133r). In mei 1490 vroeg de Rekenkamer hem zijn rekeningen van de voorbije jaren  
 op te sturen, hetgeen hij nog niet gedaan had (ADN: B 17755, 'Ruebs'). 

 Extra In 1488 werd hij als baljuw vervangen door Filip Clincke (Gachard, 'Inventaire', II, 
  416). 
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 Naam Rufelaert, Jacob 

 Data ?-1503 (Despodt, 'Dat du best', III, 2.6/039). 

 Antecedenten fs Jan (Despodt, 'Dat du best', III, 2.6/039). Hij had een broer Jan (ARA: Rk. 14160,  
 89v). 

 Huwelijk x Jooszine van der Brugghen, fa Gillis (Despodt, 'Dat du best', III, 2.6/039). 

 Nageslacht Jan x Jooszine Utenhove, fa Rijckaert (Despodt, 'Dat du best', III, 2.6/039). 

 Politieke carrière Gent: ontvanger-boekhouder november87; keure 88 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: in 1489 was hij verantwoordelijk voor het vervoer van geld naar Brugge  
 (SAG: 20, 7, 242r). 

 Leenbezit Na de dood van zijn broer Jan erfde hij een leen te Drongen (ARA: Rk. 14160, 89v). 

 Bezit In de verplichte lening van 1492 schenkt hij 480 gr en in 1492-4 betaalde hij 40 gr 
 belasting in de Onderbergen (Hancké, 'Conflict', II, 159). Een Jacob Ruflaert  

bewoonde in 1498 een huis in de Huurdochterstraat (Derycke, 'De Gentse Sint-
Michielswijk', 153). 

 Rol in de opstand Hij bereikte een compositie met de baljuw in 1486 voor 10 lb par (ARA: Rk.  
 14118, 65r). 
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 Naam Rufelaert, Jan 

 Data ?-1489 (ARA: Rk. 14160, 89v). 

 Antecedenten Broer Jacob (ARA: Rk. 14160, 89v). 

 Politieke carrière Gent: keure november87; herekiezer 53, 67, 77 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: hij pachtte samen met Lieven Zoetamijs de assizen op de wijn in 1477 (SAG:  
 400, 26, 3r). In 1483-84 inde hij de Vlaamse beden in het Gentse kwartier (ARA:  
 Rk. 48837, 4v; RAG: RV, 34315, 26r en SAG: 20, 2, 7r). In 1485 was hij de gezant  
 van de stad om de renten die het graafschap uitgaf te innen (SAB: SR88, 36r),  
 namelijk 'ontfangher van der cevencien', hij had vijf gezellen om het graafschap  
 rond te trekken (ARA: Rk. 18254, 22v/23v). In 1488 inde hij een 'zettinghe up  
 tplatte land ghestelt' voor de stad Gent (SAG: 20, 6, 2r). In mei 1488 nam hij voor  
 Gent deel aan de Ledenvergadering te Brugge (SAG: 29, 412r). 

 Leenbezit Na zijn dood erfde zijn broer Jacob een leen te Drongen (ARA: Rk. 14160, 89v). 

 Bezit In 1483 ontving hij 34 lb 6 s gr en 2 d par als loon als ontvanger van de Vlaamse  
 beden (SAG: 20, 2, 41r), in 1484 was dat 42 lb 15 s 7 d 1 ob gr (20, 3, 93r). Hij  
 kocht een rente van 20 s gr op de inkomsten van de stad Gent in 1485 (ADN: B  
 2132, nr. 69314). In 1485 ontving hij 150 lb gr uit de confiscatierekening van  
 Frans van Coppenhole (ARA: Rk. 18254, 22v), en daarbij nog eens 36 lb gr om de  
 kosten te dekken voor de inning van de renten (ARA: Rk. 18254, 23v). In juli  
 1489 verkocht hij (of zijn zoon Jan?) een losrente van 4 lb gr aan Filips Wielant en  
 Simon van den Rijne voor 60 lb gr als voogden van Mergriete van Halewijn (RAG: 
  FB, 516). 
 
 Rol in de opstand Na de revolte van Pehaert in juni 1485 werd hij gevangen gezet (Despars,  
 'Cronycke', IV, 259). In november 1485 werd hij door de Rekenkamer ter  
 verantwoording geroepen voor zijn inning van de oorlogsbeden van het graafschap 
  (ADN: B 17745, 'Flandre. Renenghes'). 
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 Naam Ruter, Nicolas de 

 Titel Meester 

 Antecedenten In januari 1487 ontving hij een legitimatiebrief van Maximiliaan - hij was dus een  
 bastaard (Cockshaw, 'Le personnel', 162 en 188). 

 Politieke carrière Vorst: 'garde des chartes' van Luxemburg 75-77 (Cockshaw, 'Le personnel', 208 en  
 Van Werveke, 'Notice', 292); griffier in het Parlement van Mechelen 73-77;  
 secretaris van Karel de Stoute 70-77 (Cockshaw, 'Le personnel', 86);  
 zegelbewaarder van 15/7/80-31/3/81 en 1/6/83-8/11/88; eerste secretaris van  
 Maximiliaan 77-92 (ADN: B 2115, 110v; B 2121, 46r en Cockshaw, 'Le personnel', 
  162); rekenmeester in het hôtel van Maximiliaan 89-? (ADN: B 2138, 40r); als  
 proost van Luik ook kamerheer van Filips de Schone v28/6/95 (Cauchies, 'De la  
 "régenterie"); bisschop van Arras v1502 (Bartier, 'Légistes', 125). 

 Taken-diensten -Vorst: op 1/3/1478 benoemde Maximiliaan hem tot 'controleur de toutes nos  
 finances' nadat Jean Gros wegens ziekte deze functie moest opgeven (ADN: B 2116, 
  1r; B 2121, 94v etc.), nadat hij ook secretaris van financiën geworden was; hij  
 oefende deze functie nog uit in 1487 (Cockshaw, 'Le personnel', 162). Hij  
 ondernam veelvuldig diplomatieke reizen, voornamelijk in zijn functie  
 (bijvoorbeeld in 1481; ADN: B 2124, 181v). 
 -Brugge: in 1478 had hij enkele 'provisien' geschreven voor de stad (SAB: SR77,  
 138r). Hij vervaardigde de Brugse vrede van juli 1485 (SAB: SR85, 162r). 

 Sociaal kapitaal In de aanvang van zijn carrière was hij klerk van Pierre Milet (Bartier, 'Légistes', 69). 

 Bezit Hij ontving een dotatie van 180 lb en één van 50 lb van 2 gr in 1477 voor diensten 
  aan Maria (ADN: B 2115, 115r en 132v). Als eerste secretaris ontving hij een  
 daggeld van 18 s van 40 gr/lb (ADN: B 2118, 101v/2124, 77v en Gachard,  
 'Analectes', 5, 122). Als controleur van de financiën verdiende hij 18 s van 40 gr/lb 
  per dag (ADN: B 2121, 94v). In december 1479 ontving hij 100 lb van 40 gr voor  
 de vele diensten die hij voor de aartshertog deed (ADN: B 2118, 305v). In 1482  
 ontving hij 548 lb 8 s 6 d voor vele diensten die hij aan Karel, Maria en  
 Maximiliaan had gedaan (ADN: B 2127, 290r). In 1485 ontving hij 600 lb par van  
 het Brugse Vrije voor de vele diensten die hij de instelling gedaan had (RAB: BVR, 
  223, 181r). Op 20/7/1492 beloofde de stad Gent hem 100 lb van 40 gr voor zijn  
 diensten bij de totstandkoming van de vrede van Cadzand (SAG: 93, 7, 107r). 

 Rol in de opstand Op 22/3/1477 nam Maria hem als secretaris op in haar hofraad (RAG: RV, 34323).  
 In zijn aanstellingsakte als zegelbewaarder schreef Maximiliaan dat hij 'nostre amé  
 et féal premier secrétaire' Nicolas de Rutere aanstelde omwille van 'des longs léaulx  
 et continuelz services que, dès sa jonesse, il avoit faiz à feuz noz très-chiers  
 seigneurs ayeul et père' en ook aan Maria (uitgegeven door Gachard, 'Inventaire',  
 III, 344 en ADN: B 1610, 188r-v). Hij werd tevens secretaris 'signant en finances'  
 en op 1/3/1478 controleur van financiën (Van Rompaey, 'De Grote Raad', 126). Hij  
 volgde Geraard Numan op die na de dood van zegelbewaarder Antoon van  
 Halewijn in 1479 de functie had opgevuld tijdens de afwezigheid van en in naam  
 van Nicolaas de Ruter. Bij diens overlijden nam Numan deze functie weer over (tot  
 1499). Na de dood van Maria werd haar zegel vernietigd. De lacune werd langs  
 Vlaamse kant opgevuld door Antoon Spillaert en Jan van de Kethulle die  
 aangesteld werden door de Drie Leden. Ze zegelden wegens gebrek van grafelijk  
 zegel met dat van de Raad van Vlaanderen. Maximiliaan herstelde op 1/6/1483  
 Nicolaas de Ruter in functie mét het zegel van Filips de Schone. De Drie Leden op  
 hun beurt stelden achtereenvolgens Jan van de Kethulle en Jan de Beere als  
 zegelbewaarder aan, ook met een zegel van Filips (tot 30/11/1489). Erna was  
 Numan de enige zegelbewaarder (zie hun bewaarde rekeningen: Gachard,  
 Inventaire, III, 344-345). Daarbovenop maakte hij eind 1487 als secretaris deel uit  
 van de nieuwe financiële raad die Maximiliaan ingericht had (Walther, 'Die  
 burgundischen Zentralbehörden', 55). 

 Verbanning 15/3/1482, voor vijftig jaar uit Vlaanderen door Gent, 'omme dat hij daghelicx zijn  
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 beste doet ende poogt te vermindere de rechten ende previlegien van den lande  
 ende deser stede ande gheneghen zijnde die te willen helpen houdene te  
 persuaderne ter contrarien ende omme diverssche andere messusen in woorde ende  
 andersins bij hem ghedaen bijden welken hij beter es uten lande dan daer in'; deze  
 verbanning werd opgeheven in juli 1485 (SAG: 212, 1, 59r). Hij had namelijk  
 Filips van Huerne geholpen in zijn protest tegen diens verbanning door de Gentse  
 schepenbank (SAG: 93, 3, 80r). 
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 Naam Ruwe, Andries de 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 84, 88 (SAB: RW). 
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 Naam Rycke, Jacob de 

 Politieke carrière Gent: gedele 86 (bestand Gent). 

 Bezit In de verplichte lening van 1492 betaalde hij 40 gr (Hancké, 'Conflict', II, 155). 
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 Naam Rycke, Pieter de 

 Titel Meester (bestand Gent). 

 Data ca. 1435 - ? (RAG: RV, 34315, 149v). 

 Politieke carrière -Vorst: raadsheer-commissaris in de Raad van Vlaanderen 12/89-4/9/92 (KB: Ms  
 20642, 170v). 
 -Gent: gedele 75; keure 71, juli85, 98; secretaris van de keure 67-68; overdeken der 
  neringen 73-75; pensionaris van gedele 76, juni85-86, 92-94 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: hij reisde naar Brussel in augustus 1485 om er te overleggen met het hof  
 (SAG: 400, 28, 443v). In oktober 1485 reisde hij voor de stad naar Mechelen bij de 
  kanselier (29, 74v). In maart 1486 reisde hij naar Brussel bij Engelbert van Nassau  
 om Filips Wielant te vervolgen (29, 77r). In augustus 1486 onderhandelde hij met  
 Maximiliaan over de 15000 'vechtenden' die het land moest leveren aan  
 Maximiliaan (82r). In oktober 1486 trok hij naar Antwerpen om er te onderhandelen 
  over het privilege van het koren (195r). In december 1486 was hij de  
 tussenpersoon tussen de stad Gent en de Raad van Vlaanderen en de Grote Raad  
 (zie bijvoorbeeld 196r). In december trok hij naar Brugge om te onderhandelen over 
  de rente op Vlaanderen (197r). In januari 1487 trok hij naar Brussel om er over een  
 proces i.v.m. de Gentse graanstapel te onderhandelen (203r). In mei 1487 trok hij  
 naar Maximiliaan te Middelburg om het antwoord van de Drie Leden over te maken  
 (203v). En in juni naar Brugge bij Maximiliaan (203v). In november 1492 reisde hij 
  naar Mechelen om uitstel van betaling voor de boete van Cadzand te vragen (31,  
 121v). 

 Bezit Hij leverde laken aan de stad in 73 en 76 (Hancké, 'Conflict', II, 156). Volgens het  
 'conestable bouc' betaalde hij 408 gr belasting buiten de Sint-Jorispoort in 1492-4  
 (Hancké, 'Conflict', II, 156). 

 Rol in de opstand Op 17/12/1487 werd hij op de Vrijdagmarkt openlijk beschuldigd de stad schade  
 berokkend te hebben. Hij zou eveneens een belangrijk aandeel gehad hebben in de  
 totstandkoming van de Vrede van Gent uit juli 1485 (Dagboek van Gent, II, 264). 

 Confiscatie 1488-9: 396 gr voor koop van hout en fruitbomen en 1572 gr voor pachten te  
 Zeveren en Drongen (Hancké, 'Conflict', II, 156). 
 1491-2: 1170 gr voor pachten te Zeveren en Meigem (Hancké, 'Conflict', II, 156). 
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 Naam Rycke, Victor de 

 Politieke carrière Ieper: schepen 29/8/85, 88, 90, 95 (KB: M 103, II). 
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 Naam Ryckeman, Pauwel 

 Politieke carrière Vrije: klerk 'crimineel' 15/9/85-2/88 (RAB: BVR, 225, 10r). 

 Sociaal kapitaal Ten tijde van zijn verbanning was hij klerk van Pauwel Bricx, klerk van het Brugse 
  Vrije (RAB: BVR, 224, 140v). 

 Bezit Vanaf september 1485 pachtte hij jaarlijks het klerkschap van het Brugse Vrije,  
 voor 6 lb gr (RAB: BVR, 225, 10r). Als compensatie voor zijn verbanning ontving  
 hij 5 lb gr (RAB: BVR, 224, 140v). 

 Verbanning 29/3/1485: voor vijftig jaar uit Brugge verbannen (Despars, 'Cronycke', IV, 246).  
 Deze werd door Maximiliaan ongedaan gemaakt in 1486-7, want hij was verbannen  
 'zonder cause of redene, alzo elc wel weet' (RAB: BVR, 224, 140v). 
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 Naam Ryckewaert, Daniel 

 Politieke carrière Ieper: schepen 74; raad 73, 22/5/77 (KB: M 103, II). 
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 Naam Rycqaerts, Jan 

 Data ?-1488 (SAB: RW). 

 Antecedenten Hij had een broer Pauwel, dominicaan Ewout, en een zus Jehanne x Jan Robin  
 (ARA: Rk., AL, 51, 10/11/1484). 

 Nageslacht Hij had een zoon Paulus (zie diens fiche). 

 Politieke carrière -Brugge: raadslid 77, feb88 (SAB: RW). 
 -Vrije: schepen 78 (lijsten Vrije). 

 Taken-diensten -Vorst: hij was ontvanger van de houtkap van Sijsele in 1478-9 (databank  
 domeinbeheer). 
 -Brugge: hij ondernam meerdere diplomatieke missies voor de stad Brugge, naar  
 Gent, naar Ieper, naar de troepen, enzovoort, als raadslid in 1477 (SAB: SR77, 56r). 

 Sociaal kapitaal Pauwels Ryckaert en Willem de Vos waren voogden van diens kinderen toen zijn  
 vrouw in 1497 overleed (SAB: WRSJ, 6, 226v). 

 Bezit Hij leende 4 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het Sint- 
 Donaaszestendeel (SAB: SR80, 191r). Hij huurde een stalletje 'ter trense' van de  
 stad (SAB: SR82, 21v). Hij leverde 63 lb laken aan de stad in 1483 (SAB: SR83,  
 58r). Hij leende 3 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 186v). In december  
 1487 ontving hij van Thomas Bonin het huis 'Sint-Joris' aan de Reie tussen de  
 Konings en de Strobrug en enkele huizen aan de Stuivenberg (SAB: KV, 828bis,  
 326). Zijn weduwe leende 1440 gr in juli 1488 en 360 gr in oktober en 4000 gr in  
 december 1490 aan de stad Brugge, als bewoner van het Sint-Donaaszestendeel  
 (Blockmans, 'De belastingbetalers', 268). Samen met zijn broer en zus droeg hij hun  
 broer Ewout een rente van 10 lb gr op het graafschap Vlaanderen over in 1494  
 (ARA: Rk., AL, 51, 10/11/1484). Bij de dood van zijn vrouw in 1497 liet ze haar  
 kinderen renten en een deel van een huis op de Molenbrug na (SAB: WRSJ, 6,  
 226v). 

 Extra Hij overleed in functie en werd opgevolgd door zijn zoon Paulus (SAB: RW). 
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 Naam Rycqaerts, Paulus 

 Antecedenten fs Jan (zie diens fiche). Hij had een broer Jan, dominicaan Ewout, en een zus Jehanne 
  x Jan Robin (ARA: Rk., AL, 51, 10/11/1484). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid feb88 (SAB: RW). 

 Sociaal kapitaal Hij was samen met Willem de Vos voogd over de kinderen van Jan Rycquaert en in  
 die hoedanigheid won hij een proces voor de schepenbank die Thomas Bonin  
 verplichtte een losrente die hij van Jan had gekocht af te lossen (SAB: CSK89, 40v). 

 Bezit Hij leende 720 gr in mei 1488 en 360 gr in oktober en 2000 gr in december 1490  
 aan de stad Brugge, als bewoner van het Sint-Donaaszestendeel (Blockmans, 'De  
 belastingbetalers', 267). Samen met zijn broer en zus droeg hij hun broer Ewout een 
  rente van 10 lb gr op het graafschap Vlaanderen over in 1494 (ARA: Rk., AL, 51,  
 10/11/1484). 

 Extra Hij verving zijn overleden vader in de schepenbank van februari 1488 (SAB: RW). 
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 Naam Rycx, Pieter 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 80, 84 (SAB: RW). 

 Bezit Hij leende 20 s gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het OLV- 
 zestendeel; ze werden nog hetzelfde jaar terugbetaald (SAB: SR80, 196v). Pieter de  
 Rijcke, makelaar, leende 2 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 185r). 
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 Naam Rye, Boudewijn van 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 73, dec90; deken der mutsenmakers dec90 (SAB: RW). 

 Beroep Makelaar (SAB: SR86, 200v). 

 Sociaal kapitaal Hij was borg over de vrijlating uit het Brugse schepenhuis van Joris Bave op  
 20/3/1488 (SAB: CSK87, 92v). 

 Bezit Als makelaar verkocht hij in oktober 1484 een huis in de Vlamincstraat aan Jacob  
 Despaers (Mus, 'De Brugse compagnie', 51). Hij leende 1 lb gr aan de stad in juni  
 1487 (SAB: SR86, 200v). 

 Extra In 1479 diende hij 5 s 4 d gr te betalen aan de stad Brugge voor een veroordeling  
 door de Brugse schepenbank en in 1484 13 s 4 d (SAB: SR79, 40r; SR84, 34r en  
 ARA: Rk. 13781, 42r). 
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 Naam Rym, Willem 

 Titel       Meester 

 Naamgenoten Boudewijn Rijm werd op 25/10/1477 uit Vlaanderen verbannen omdat hij, als  
 voorschepen in 1473, geld zou achtergehouden hebben voor 'singulier proffijt'  
 (SAG: 212, 1, 15v). 
 Jacob Rijm werd, als medestander van de Coppenholes, op 18/6/14492 onthoofd te  
 Kortrijk (Molinet, 'Chroniques', II, 255). 

 Data ?-14/06/1485 (SAG: 400, 28, 449v). 

 Antecedenten fs Jan (?, aldus Fris, 'Rym', 686) x' Beatrijs Damman (?); x² Jooszine van Leyns (zie  
 databank opstand). 

 Huwelijk x Elisabeth Damman, fa Simon x Elisabeth van Vaernewijck (Van Peteghem, 'De  
 Raad', 326; naar SAG: 152bis, 1, 9r en ARA: FL, 275). 

 Nageslacht Ze hadden zes kinderen (ARA: FL, 275), waaronder Filips (gedele 04) x Johanna  
 van den Eeckhoute met zoon Geraard (x Barbara Claissone) die advocaat-fiscaal en  
 later raadsheer was in de Raad van Vlaanderen in de periode 1547-70 (Van  
 Peteghem, 'De Grote Raad', 326-8 en Christiaens, 'Rym': de familie Rijm bleef erg  
 belangrijk in de zestiende-eeuwse politiek). 

 Politieke carrière Gent: gedele 74; keure februari77, 79; herekiezer 83; ontvanger 77; eerste  
 pensionaris van de keure 80-83 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: in 1477 was hij ontvanger van de 3 s gr die elke inkomende poorter diende te 
  betalen - de helft voor de prins, de andere voor de stad (SAG: 400, 26, 19v) en  
 ontvanger van de oorlogsbelasting van 1477 (SAG: 400, 26, 20r). In juni 1477  
 trok hij naar Dendermonde om Maria te overtuigen naar Gent te reizen (SAG: 400,  
 25, 151r). In augustus 1479 vertegenwoordigde hij Gent op de Ledenvergadering  
 (27, 86v). In maart 1480 onderhandelde hij te Antwerpen met de bisschop van  
 Doornik en de Grote Raad over de verbanning van Willem van der Scaghe (88v). In  
 januari 1481 maakte hij deel uit van een Gentse delegatie die naar Maximiliaan te  
 Brugge reisde om over 'voordeele van den lande' te onderhandelen (228r). In mei  
 1482 reisde hij naar Brugge om er met de wet en het gemeen te onderhandelen  
 (361r). Hij maakte de inventaris op van de goederen van Jacob van Gistel, heer van  
 Dadizele in januari 1483 (Fris, 'Rym', 687). In het najaar van 1483 trok hij naar  
 Brugge om er te onderhandelen met de regentschapsraad (28, 318v) en in december  
 met de heren van het Gulden Vlies (319r). Hij onderhandelde bij en ondertekende  
 het verdrag met de Engelsen en met de Fransen in 1484 (Fris, 'Rym', 687). Hij reisde 
  in augustus 1484 voor Gent naar Brugge (SAG: 400, 28, 321v). Op 4/6/1485  
 onderhandelde hij samen met Jan van der Valleyen en Filips van der Zickelen met  
 Philippe de Crèvecoeur 'omme den welvaert van den lande' (28, 421r); ook op 15/5  
 reisde hij met Jean d'Auffay naar Philippe de Crèvecoeur (ADN: B 2132, nr. 69361). 

 Sociaal kapitaal Eind 1485 was Jacob de Gruutere voogd over zijn kinderen (RAG: RV, 2418, 77r).  
 Jan van den Eede verricht betalingen in zijn naam (SAG: 400, 27, 173r). 

 Bezit In 1481 en 1482 kreeg hij van de stad Gent bovenop zijn wedde 5 lb gr voor  
 'zekeren extraordinaeren dienst' die hij voor de stad bij de Drie Leden en bij  
 Maximiliaan heeft gedaan (SAG: 400, 27, 254r/ 389v). Op 26/4/1485 kocht hij een  
 paard 'van slands weghe' voor 18 lb gr dat in augustus 1489 aan zijn weduwe  
 terugbetaald werd (SAG: 20, 7, 239v). 

 Rol in de opstand Hij was één van de voornaamste Gentse opstandelingen, cf. de uitlatingen van  
 Olivier de la Marche: 'l'idolle et le dieu des Gantois' en Wieland: 'le principal  
 conduicteur de touttes les rébellions' (Fris, 'Rym', 686); 'Guillaume Rin avoit plus  
 grant voix à Gand et plus grant credit que n'avoit le prince du pays ne les plus  
 grans de Flandres' (de la Marche, 'Mémoires', III, 275). Samen met Jan van den  
 Buendere en Jan van Coppenhole werd hij in 1481 door Jacob van Wijmeersch, Jan  
 de Vechtere en Zegher de Mey aangeklaagd voor makelaardij waarna Adriaan Vilain 
  van Rasseghem, Jan van Dadizeele en Joos van Wijchuus samen met de schepenen  
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 de drie aanklagers openbaar veroordeelden (SAG: 93, 3, 77v). Op 7/3/1482  
 weigerde hij met een notarisakte zich bij de Grote Raad te verantwoorden voor de  
 verbanning van Filips van Huerne (SAG: 94, 727; zie ook Despars, 'Cronycke', IV,  
 214; Memorieboek, 323 en Excellente Cronike, 224r). Hij was de spreekbuis van  
 het Gentse protest na de dood van Maria, met name op de statenvergadering van  
 29/4/1482 (Blockmans, 'Handelingen', 263). Hij was Gents onderhandelaar bij het  
 verdrag van Atrecht (Cauchies, 'Maximilien', 160). Hij maakte actief deel uit van de  
 regentschapsraad die, volgens Molinet, gedomineerd werd door de Gentenaars,  
 waarvan Willem 'estoit l'ung des plus avanciez' (Molinet, 'Chroniques', I, 455). Op  
 de verzoeningsvergadering van het Gulden Vlies (1484) verdedigde hij de Gentse  
 zaak (Fris, 'Rym', 687). Volgens getuigen in 1502 gaf hij te Brugge, in opdracht van 
  de Drie Leden, de opdracht om in 1484 het kasteel van Jacob van Gistel te  
 Dadizele te vernietigen (RAG: RV, 34315, 80r/81r etc.). Hij vergezelde Filips de  
 Schone bij diens Blijde Intrede in Brugge in mei 1484 (SAG: 400, 28, 320v). In  
 juni 1484 nam hij, voor de stad Gent, deel aan het kapittel van het Gulden Vlies in  
 Dendermonde, waar hij van Maximiliaan eiste dat hij zijn huwelijkscontract zou  
 naleven (de Reiffenberg, 'Histoire', 150). Hij was, als vertegenwoordiger van de  
 Drie Leden, lid van de regentschapsraad in augustus 1484 (RAG: OV, 833). Hij  
 had een hevige ruzie met de Vlaamse clerus in 1485 in verband met de toekenning  
 van een bede (Fris, 'Rym', 688). Hij werd gevangen gezet, ondervraagd en na een  
 spoedproces onthoofd na Pehaerts revolte in juni 1485 (ARA: Rk. 14118, 55r en  
 Fris, 'Rym', 688). Zijn laatste woorden waren, aldus Olivier de la Marche: 'Ou vous  
 ne me respondez point, ou je suis devenu sourt' op de vraag wat men hem te  
 verwijten had (de la Marche, 'Mémoires', III, 275). 

 Extra Kunnen we Willem Rym linken aan Daneel Sersanders? Simon Damman (x Lysbette 
  van Vaernewijc, zus van heer Jan) had een zus Mergriete die Simon Clocman  
 huwde. Deze was de voogd over de kinderen uit het eerste huwelijk van Daneel  
 Sersanders (met Clara Clocman, diens zus?) - zie voor dit alles de corresponderende  
 fiches in databank opstand. 

 Bronnen Fris, 'Rym'. 
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 Naam Ryne, Jan van den 

 Titel Meester 

 Antecedenten fs Jan x Ide de Mompré; deze had nog als kinderen: Beatrice x Jan van Halewyn en  
 Cornelius x' Cornelia Macharis (fa Rijkaert) x² Florence van Vaernewijck (De  
 Herckenrode, 'Nobiliaire', II, 1711). Klaas, Maarten, Jan en Maria van den Ryne  
 waren broers en zus (Opsommer, 'Omme dat leengoed', 486). 

 Huwelijk x Marie Bonin, fs Loys (ARA: Rk. 17385, 1v). 

 Nageslacht Beatrice x Wouter van Hecke, en Joost x Catherine van Nieuwenhove, fa Jan (De  
 Herckenrode, 'Nobiliaire', II, 1711). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 61, 76; schepen 74, 80, juni85 (SAB: RW). 

 Beroep Makelaar (SAB: RW: hij was vinder van dat ambacht in 1486). 

 Sociaal kapitaal Klaas van den Rynen, Jan Buerman, Govaert van Aalst en Roeland Stroybier waren  
 borg over hem bij zijn vrijlating te Brugge op 26/3/1488 (SAB: CSK87, 95v). In  
 1492 waren Joris Baert en Simon van den Rynen fs Jan voogd over zijn kinderen  
 (ARA: Rk. 17411, 1r). 

 Leenbezit In 1471 of 142 erfde zijn vrouw een leen in Leffinghe (Kamerlingsambacht) (ARA:  
 Rk. 17385, 1v). In 1479 kocht hij een rente van 24 lb par op enkele huizen te  
 Brugge van Joost van Varsenare (ARA: Rk. 13710, 9r en RAB: BB, 64, 13r). 

 Bezit Hij leende 20 lb gr aan de stad Brugge in 1477 (SAB: SR76, 33v). In februari 1478  
 leende hij 75 lb van 40 gr aan Maximiliaan op de kroonjuwelen (ADN: B 3495,  
 123686). Hij leende 8 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het  
 Sint-Niklaaszestendeel (SAB: SR80, 200r). Hij leende 4 lb gr aan de stad in juni  
 1487 (SAB: SR86, 203r). Hij leende 1920 gr in mei en 2880 in juli 1488 en 2000  
 gr in december 1490 aan de stad Brugge, als bewoner van het Sint- 
 Niklaaszestendeel (Blockmans, 'De belastingbetalers', 268). Op 2/12/1490 leende  
 hij nog eens 20 lb gr aan de stad (SAB: CSK89, 47r). 

 Rol in de opstand In 1482 of 1483 werd hij door schout Martin Lem veroordeeld tot een boete van  
 150 lb par wegens obstructie van de Brugse schepenen (ARA: Rk 13781, 40r). In  
 1483 lag hij met de stad Brugge in proces voor het Parlement van Parijs. De koning 
  had de stad Brugge immers een brief van 'relievemente' gegeven jeghen Jan van den  
 Rine en Jan Smeekaert (SAB: SR82, 172v). Ook voor de Raad van Vlaanderen  
 voerde hij hierover een proces, waarna de stad in mei 1483 veroordeeld werd, maar  
 de straf werd nooit uitgevoerd (ARA: Rk. 21852, 3r). De stad had hem namelijk  
 verplicht tot het maken van acht roeden 'muers' te Vlamijncdamme in 1483 (SR83,  
 38r), hetgeen hem 333 lb 6 s 8 d gr had gekost, die de stad in porties diende terug te 
  betalen vanaf juni 1485 (SR84, 169r: in juni 1485 al 60 lb gr), dit nadat de Raad  
 besloten had dat het vonnis eindelijk diende uitgevoerd (ARA: Rk. 21854, 5r). Hij 
  werd gevangen genomen in februari 1488, maar op 26/3 weer vrijgelaten op  
 borgtocht (SAB: CSK87, 95v). 
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 Naam Ryne, Klaas van 

 Data 23/04/1427-? (Gailliard, 'Bruges', II, 279). 

 Antecedenten fs Jan x' Aldegonde Coorne, fa Willem; x² Ida de Mompere, fa Jan (Gailliard, 'Bruges', 
  II, 279). Klaas, Maarten, Jan en Maria van den Ryne waren broers en zus  
 (Opsommer, 'Omme dat leengoed', 486). 

 Huwelijk x Barbara van der Beurse, fa Jan x Barbara de Witte (Gailliard, 'Bruges', II, 279). 

 Nageslacht Elise x Geraard van der Haghen; Barbara x Jan van der Gracht (Gailliard, 'Bruges',  
 II, 279 en RAB: BVR, 230, 81r). 

 Politieke carrière Vrije: klerk 71-77; ontvanger 78-79, 81-83, juli85-feb86; pensionaris 86-05  
 (lijsten Vrije). 

 Sociaal kapitaal In 1487 was hij borg over Colard le Thiry (SAB: CSK87, 15r). Op 26/3/1488 was  
 hij samen met Jan Buerman, Roeland Stroybier en Govaart van Aalst borg over Jan  
 van den Rynen toen deze vrijgelaten werd (SAB: CSK87, 95v). 

 Leenbezit Een Klaas van den Ryne verhief een leen te Zwevezele in 1463 (Opsommer, 'Omme  
 dat leengoed', 615). 

 Bezit Hij leende 4 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het Sint- 
 Donaaszestendeel (SAB: SR80, 191r). Hij was samen met Klaas van den Rijne als  
 'speciale vrienden' betrokken bij het handelsverband dat Colard le Thiry, Adriaan  
 van Muelebeke en Yeronimus Scrapere beëindigden in februari 1487 (SAB: KV,  
 828bis, 202 en Mus, 'De compagnie', 88). Hij leende 720 gr in oktober 1490 aan de  
 stad Brugge, als bewoner van het Sint-Donaaszestendeel (Blockmans, 'De  
 belastingbetalers', 268). 

 Extra In 1481 werd hij als ontvanger van het Brugse Vrije opzij geschoven door Filips  
 Wielant. Hij werd pensionaris maar hij nam na een jaar zijn functie weer op (Priem,  
 'Documents', 164-5). In 1485 nam Jan Avezoete zijn functie over (ibidem, 170). In  
 1487 nam Yeronimus Lauwerein zijn functie over (ibidem, 173). 
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 Naam Ryne, Maarten van 

 Antecedenten fs Jan ? (naar Opsommer, 'Omme dat leengoed', 482). Klaas, Maarten, Jan en Maria  
 van den Ryne waren broers en zus (Opsommer, 'Omme dat leengoed', 486). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 82 (SAB: RW). 

 Leenbezit In 1470 onterfde zijn moeder hem van een renteleen van 10 lb gr op huizen te  
 Brugge dat hij reeds aan zijn zus Maria had geschonken (Opsommer, 'Omme dat  
 leengoed', 419 en 514). 

 Extra In februari 1486 gaf de Raad van Vlaanderen zijn weduwe gelijk in haar klacht  
 tegen Jan Metteneye die haar nog 5 lb gr moest (RAG: RV, 7512, 273v). 
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 Naam Ryne, Simon van den 

 Data ca. 1445 - ? (RAG: RV, 34315, 70v). 

 Antecedenten fs Jan x' Aldegonde Coorne, fa Willem; x² Ida de Mompere, fa Jan (Gailliard, 'Bruges', 
  II, 279). 

 Huwelijk x' Cornelia Macharis; x² Florentijne van Vaernewijck, fa Jan (SAG: 400, 30, 167v en 
  ARA: Rk. 17405, 3v en Gailliard, 'Bruges', II, 282). 

 Nageslacht Jan x' Marie van der Poorte, x² Marie van den Bussche; Steven x Margriete van  
 Vaernewijck, fa Alexander; Barbara x Jan de Gryse; Beatrice x Wouter van den  
 Hecke (Gailliard, 'Bruges', II, 282). 

 Politieke carrière Vrije: schepen 83*; klerk 75-80, april82-82; ontvanger feb88-89, 98-05 (lijsten Vrije). 

 Taken-diensten Vrije: voor het Brugse Vrije verrichtte hij tientallen taakjes in de periode van de  
 regentschapsraden, zo inde hij bijvoorbeeld de leningen van edelen die het Vrije  
 steunden in 1488 (RAB: BVR, 226, 83v) en tal van oorlogsrekeningen in de  
 Vlaamse burgeroorlog (RAB: BVR, 228, 63v). 

 Sociaal kapitaal In december 1485 was hij procureur van Filips Wielant (RAG: RV, 955, 40v). In  
 februari 1488 was hij samen met Jan van Wulfsberghe borg over Jan de Mombre  
 (SAB: CSK87, 84r). Op 13/3/1488 werden Filips Wielant en de weduwe van Jan  
 van Vaernewijck voor 1000 lb gr borg over hem toen hij ontvanger van het Vrije  
 werd (RAB: BVO, 497). Samen met Filips Wielant was hij in 1489 voogd van  
 Mergriete van Halewijn fs Jan (RAG: FB, 516). In 1492 waren Simon van den Ryne  
 en Joris Baert voogden van de kinderen van Jan van den Rynes kinderen (ARA: Rk. 
  17411, 1r). In 1497 behoorde hij samen met Adriaan Vilain van Raveschoot, Jan  
 van den Kethulle en Jan van Halewijn tot de vrienden en magen van Filips Wielant  
 (Opsommer, 'Omme dat leengoed', 347). 

 Leenbezit In 1487 erfde zijn vrouw een leen te Sint-Katelijne te Oostkerke van 10 gemeten  
 van haar vader Jan van Vaernewijc (ARA: Rk. 17405, 3v en RAB: BB, 64, 109r). 

 Rol in de opstand Na zijn ontvangerschap van januari 1490 ging hij in de clinch met Yeronimus  
 Lauwerein over achterstallige schulden van het Brugse Vrije (RAB: BVR, 229, 7r). 
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 Naam Ryns, Pieter de 

 Data ?-08/03/1488 (Despars, 'Cronycke', IV, 369). 

 Beroep Kuiper (Despars, 'Cronycke', IV, 369). 

 Rol in de opstand Hij werd onthoofd te Gent (Despars, 'Cronycke', IV, 369). 
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 Naam Saint-Omer, Jacques de 

 Titel Heer van Waelscapelle 

 Politieke carrière -Vorst: baljuw van Ieper 24/7/83-19/9/85 (ARA: Rk., 14550). 
 -Ieper: raad 82, 89, 92, 93; schepen 91 (KB: M 103, II). 

 Taken-diensten Vorst: hij was commissaris voor de wetsvernieuwing op 8/2/1487 en 8/2/1489 te  
 Ieper (KB, M 103, II). 

 Bezit Als baljuw van de Zaal van Ieper beloofde hij 50 lb gr als borg in 1483 (ADN: B  
 33, 86r). 

 Rol in de opstand Op 24/7/1483 legde hij de eed als baljuw van de zaal van Ieper af (ADN: B 33,  
 86r). In december 1484 besliste Colard van Halewijn deel te nemen aan de militaire  
 strijd tegen Maximiliaan, van dan af fungeerde Jacob als baljuw (ADN: B 17745,  
 'Ypres. Office de haut-bailli'). Hij werd officieel benoemd als baljuw in april 1485  
 (ARA: Rk. 14550, 157r). 
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 Naam Saint-Omer, Josse de (alias van Moerbeke) 

 Titel Ridder v1456 
 Heer van Moerbeke (v1473) en Dranouter (v1456) 

 Data Stierf hij vóór maart 1486, want dan trad zijn zoon op als heer van Moerbeke - dan  
 slaat alle info na deze datum op zijn zoon (naar ADN: B 33, 133v: op 6/3/1488 legt 
  Karel de eed af als kasteelheer van 'La Motte')? 

 Antecedenten fs Jehan (heer van groot aantal gebieden in Noord-Frankrijk)  x Jooszine van  
 Steeland, dame van Wayenburghe. Ze hadden negen kinderen: Josse, de oudste, Jan,  
 schildknaap v1456, Johanna x Race van Liedekerke en anderen (Dumolyn, 'Het  
 hogere personeel', 1209 en Caron, 'Les voeux', 316). 

 Huwelijk x Jehanne van Houdecoutre (fa Jacques en Anastasia x' Jacques, x² Steven van  
 Formelis, x³ Steven van Liedekerke (Steven hertrouwde later met Florentine  
 Wielant, zie Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1209 en databank opstand). 

 Nageslacht Karel, heer van Moerbeke x Margaretha van Belle, fa Joost x Adrienne van Halewijn. 
  Hij had nog een bastaardzoon Jacques van Moerbeke (Dumolyn, 'Het hogere  
 personeel', 1209). 

 Politieke carrière Vorst: raadsheer in de Raad van Vlaanderen 29/7/77-8/85 (KB: Ms 20642, 169r- 
 170v); 'raed' van Filips de Schone in 83-85 (SAB: SR83, 158v en SAG: 94, 731). 

 Taken-diensten Vorst: hij was commissaris van wetsvernieuwing van Vlaanderen vanaf 1482 tot  
 1484 (RAB: AW, 1478). Voorbeelden hiervan te Gent in 1482, 1484 (SAG: 94,  
 731), 1493 en te Oudenaarde in 1483 (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1210), te  
 Ieper in 1484-85 (KB, M 103, II), te Gent in 1482-3 (SAG: 400, 28, 63r/257r); te  
 Brugge op 19/4/1482, 1482-84 (SAB: SR81, 162r/179r; SR83, 158v; SR84, 150v), 
  en in het Vrije in april 1482 tot 1484 (RAB: BVR, 219, 7r; 220, 8r; 221, 8r; 222,  

7r). In april 1482 oefende hij militaire opdrachten uit voor Maximiliaan (ADN: B B 2125, 
nr. 68735/68726). 

 Leenbezit Hij erfde een groot leenbezit van zijn vader, die was heer van Moerbeke, Wignars,  
 Bury, Ebblinghem, Reninge en Vigne. Dranouter ontving hij reeds in 1456  
 (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1210). Als borg van zijn echtgenote hield hij  
 een leen en een rente van de baronie van Schoorisse binnen het leenhof van Aalst,  
 goed voor 60 lb per jaar (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1210). 

 Bronnen Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1209-11 en Karagiannis, 'De functionarissen', 110-1). 
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 Naam Saksen, Albrecht van 

 Titel Hertog van Saksen (v1464) 

 Data 31/07/1443-12/09/1500 (hij stierf te Emden en werd begraven te Meissen,  
 Blockmans, 'Albert', 229). 

 Antecedenten fs Frederik II (keurvost van Saksen) en Margaretha van Oostenrijk (zus van keizer  
 Frederik III) (Cools, 'Mannen met macht', 289). 

 Huwelijk x Sidonie, dochter van de koning van Bohemen (Cools, 'Mannen met macht', 289). 

 Nageslacht Hij had acht kinderen (zie Blockmans, 'Albert', 229). 

 Politieke carrière Vorst: stadhouder-generaal van de Nederlanden 1488-1493; stadhouder van  
 Friesland 1498-1500 (Cools, 'Mannen met macht', 289). 

 Taken-diensten Vorst: hij trad meermaals in militaire dienst van de Bourgondische dynastie in de  
 jaren 1475-1476 (bv te Neuss), in 1477-1478 te Artois, in 1479 te Hongarije, en  
 voornamelijk vanaf 1488 (Cools, 'Mannen met macht', 289 en Blockmans, 'Albert',  
 229-230). 

 Cultureel veld Hij werd ridder van het Gulden Vlies in mei 1478 (Blockmans). 

 Leenbezit Bij de opdeling van het familiepatrimonium verwief hij het markiezaat Meissen en het 
landgraafschap Thüringen (Cools, 'Mannen met macht', 289). Op 18/9/1486 verzekerde 
Maximiliaan hem van zijn opvolging in de hertogdommen Gulik en Bergen (Dumont, 
'Corps diplomatique', III (2), 165). 

 Bezit Tijdens de militaire campagnes verbleef hij voornamelijk te Mechelen, maar zijn 
voornaamste residentie was het kasteel te Meissen (Blockmans, 'Albrecht', 192). Bij zijn 
blijde inkomst in Brugge in mei (?) 1490 ontving hij twee zilveren potten van in totaal 40 
lb 13 s gr (SAB: SR89, 171v). Op 20/9/1490 ontving hij een schuldbrief van Maximiliaan 
van 88131 andriesgulden en 3,5 stuivers voor hetgeen Maximiliaan hem nog verschuldigd 
was (RAG: OV, 844). Op 20/7/1492 beloofde de stad Gent hem 10000 lb van 40 gr voor 
zijn diensten bij de totstandkoming van de vrede van Cadzand (SAG: 93, 7, 107r). 

 Rol in de opstand Hij stond Maximiliaan bij tijdens diens kroning als Rooms-koning (Molinet, 'Chroniques', 
I, 481). In januari 1489 bevond hij zich te Vilvoorde waar hij Filips van Kleef bestreed 
(ADN: B 3523, 124871). In februari 1489 veroverde hij Brabant terug voor Maximiliaan; 
de daaropvolgende maanden haalde hij langzaamaan de overhand op de Vlamingen 
(Blockmans, 'Albert', 230). Maximiliaan ronselde continu troepen en geld in Duitsland die 
hij naar Saksen stuurde, die daarop telkens opnieuw stukjes land veroverde (Molinet, 
'Chroniques', II, 141-3). Op 25/8/1489 nam hij samen met Engelbert van Nassau en Charles 
de Croÿ het bestuur van Brussel over van Filips van Kleef (Molinet, 'Chroniques', II, 163). 
Op 28/1/1490 kwam hij van Brugge Gent in (SAG: 400, 30, 225v). Vanaf 1490 stond  
hij persoonlijk in voor de verovering van de Vlaamse en Hollandse steden. De aanstelling 
van Albrecht tot stadhouder getuigt van Maximiliaans analyse van de situatie in de 
Nederlanden: door militair geweld moest de opstand uitgeroeid worden (Blockmans, 
'Albrecht', 193). In augustus 1490 belegerde hij Monfort, waarna hij naar Vlaanderen 
geroepen werd om Brugge te belegeren (ADN: B 18824, 23762-3). Eind 1491, begin 1492 
trok hij zich terug in Saksen, in feburari keerde hij terug. In maart was hij eveneens op 
militaire missie in Holland om er de rust te doen weerkeren (zie hierover: Scheurkogel, 
'Het kaas- en broodspel', 197-202). Medio 1492 slaagde hij erin, als stadhouder van 
Maximiliaan en Filips de Schone, de Vlaamse steden te veroveren - Sluis viel als laatste 
(zie Blockmans, 'Autocratie'). Op 21/10 dineren de hertog van Saksen, de prins van 
Chimay en de heer van Beveren met Filips van Kleef op het Brugse schepenhuis, 'ter 
blijscepe ende blijdinghe van den payse' (SAB: SR92, 164v). Hij maakte deel uit van de  

 regentschapsraad van Filips de Schone in 1493 (ADN: B 2147, nr. 70099). 

 Bronnen Cools, 'Mannen met macht', 289; Blockmans, 'Albert', in: De Smedt, 'Les chevaliers', 
  229-231; idem, 'Albrecht III' en idem, 'Albrecht'. Verouderde info bij o.a. de  
 Borchgrave, 'Saxe' en Kooperberg, 'Albrecht'. 
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 Naam Saren, Denijs van den 

 Data ?-07/03/1488 (Despars, 'Cronycke', IV, 369; hij werd begraven in het  
 kartuizersklooster te Rooiegem, zie Despodt, 'Dat du best', III, 2.12/017). 

 Antecedenten Was hij de broer van Joost van den Saren (x Anna Donaes)? Diens zoon Denijs was 
  advocaat in de Raad van Vlaanderen. Denijs werd immers naar zijn peter genoemd  
 (Van Peteghem, 'De Raad', 351-3). 

 Huwelijk x Lysbette van Caudenhove alias Everaert (Despodt, 'Dat du best', III, 2.12/017). 

 Politieke carrière Gent: gedele 69, 71; keure 76; deken der meerseniers juni85 (bestand Gent). 

 Beroep Meersenier (Hancké, 'Conflict', II, 194). 

 Bezit De familie van der Sare was belangrijk hofleverancier van stenen (Van Peteghem,  
 'De Raad', 351). Op 10/2/1477 werd zijn kalkoven in brand gestoken door 'eenighe 
  moortbranders' (SAG: 400, 25, 57r). 

 Rol in de opstand Hij werd onthoofd te Gent door hoofdman Remeeus Hubert (Despars, 'Cronycke',  
 IV, 369 en Dagboek van Gent, II, 265). 
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 Naam Sasseghem, Jan van 

 Data ca. 1435-? (SAB: PR85, 59v). 

 Politieke carrière Brugge: schepen dec90 (niet uitgeoefend); raadslid 86; hoofdman sint-jan 91 (SAB: 
  RW). 

 Taken-diensten Brugge: hij inde samen met Pieter van Riemslede en Joris Baervoet de tol aan de  
 Sint-Jansbrug in de periode van mei 1482 tot mei 1485, waarvoor hij jaarlijks 6 lb  
 gr van de stad ontving (SAB: SR81, 149r; SR82, 149r etc.); vanaf juli 1485 deed  
 hij dat met Joris Baervoet en Filips van Rye tot 1490(SAB: SR85, 154v etc.). 

 Sociaal kapitaal Goossaert de Poortre en zijn vrouw Margriete leenden 25 lb gr van hem in februari  
 1493 (SAB: PR92, 65v/66v). 

 Bezit Hij leende 720 gr in december 1490 aan de stad Brugge, als bewoner van het Sint- 
 Jakobszestendeel (Blockmans, 'De belastingbetalers', 270). In november 1490  
 leende hij 15 lb gr aan de stad Brugge (SAB: SR90, 48v). 

 Rol in de opstand In december 1479 daagde hij, samen met Filips van Waterleet, als tolmeester van de  
 graaf van Sint-Pol, het Brugse stadsbestuur voor de Grote Raad. In dit proces stelde 
  hij de burgemeester samen met enkele schepenen, persoonlijk verantwoordelijk  
 voor het juridische conflict met de graaf van Sint-Pol, die tol wou eisen van  
 'ghecochte poorters'. Het stadsbestuur was niet akkoord en liet aangeslagen  
 goederen uit het tolhuis verwijderen, hetgeen hevige woede opwekte van de graaf  
 en de Grote Raad (ARA: GR, 796, 210v-212v). Het bestuur werd daarvoor op  
 19/12/1480 veroordeeld tot een knieval en een boete van 1350 lb van 40 gr, 'pour  
 certains excez et abuz par eulx commis', maar Maximiliaan schold hen deze boete  
 kwijt (ARA: Rk. 21442, 2v/10v). Hij vluchtte de stad uit in augustus 1490  
 (Despars, 'Cronycke', IV, 461), waarna de stad zijn nazaten verplichtte 15 lb gr te  
 lenen aan de stadskas (SAB: SR90, 48v). Als hoofdman in 1491 verplaatste hij zich 
  met een lijfwacht door de stad (SAB: SR91, 178v). 

 Extra Hij werd in december 1490 als schepen verkozen, maar hij verkoos zelf tollenaar te  
 blijven (SAB: RW). 
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 Naam Sauvage, Jean le 

 Titel Licentiaat in de Rechten v1478 
 Heer van Scho-, Bier-, Etter- en Sterrebeek (Kerckhoffs-De Hey, 'De Grote Raad', 133). 

 Data ca. 1445-1518 (Karagiannis, 'De functionarissen', 111). 

 Antecedenten fs Godefroid (alias Goossin De Wilde; Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1303-9:  
 president van de Raad van Vlaanderen van 1441-9). 

 Huwelijk x Jacqueline de Boulogne, vrouwe van Maisnil,  fa Robert (Kerckhoffs-De Hey, 'De  
 Grote Raad', 133). 

 Nageslacht Hij had twee zonen: Jean (lid van de Geheime Raad v1517) x Antoinette Dongnies  
 en Antoine, vertrouweling van Ferdinand van Habsburg, x Jeanne de Merode  
 (Kerckhoffs-De Hey, 'De Grote Raad', 133). 

 Politieke carrière Vorst: klerk in hertogelijke dienst v1480; raadsheer in de Raad van Vlaanderen  
 12/89-96, erna president ervan tot 1508 (zie Kerckhoffs-De Hey, 'De Grote Raad', 133). 

 Taken-diensten Vorst: in juli 1492 reisde hij samen met Paul de Baenst en Nassau naar Frankrijk  
 (ADN: B 2144, 28r/156v). Hij was commissaris van de wetsvernieuwing te Ieper in 
  1493 (KB, M 103, II), te Gent in 1494-5 (SAG: 400, 31, 249v/32, 112v), te Brugge 
  in december 1490 (SAB: SR90, 71r) en 1492 (SAB: SR92, 168v), en in het Brugse  
 Vrije in 1492 (RAB: BVR, 231, 64r). In juli 1492 reisde hij samen met Engelbert  
 van Nassau, Thibaut Barradot, Jean de Lannoy en Paul de Baenst naar Frankrijk  
 (ADN: B 2144, 28r en Molinet, 'Chroniques', II, 251). 

 Cultureel veld Hij werd ridder van het Gulden Vlies in februari 1503 (Kerckhoffs-De Hey, 'De  
 Grote Raad', 133). Hij was de auteur van het tractaat 'Responsa in iure en als  
 kanselier van Bourgogne (1515-8) schreef hij het tractaat 'Traité du chancelier de  
 Bourgogne sur les prétentions et différens qui sont entré les Maisons de France et  
 de Bourgogne ou d'Autriche, touchant plusieurs grandes terres et seigneuries, fait  
 du temps de Maximilien Ier'; uitgegeven door Leibnitz in 1700 te Hannover  

('Mantissa codicis juris Gentium diplomatici', I, 1-6), zie Dekkers, 'Bibliotheca Belgica', 
152. 

 Bezit Op 20/7/1492 beloofde de stad Gent hem 100 lb van 40 gr voor zijn diensten bij de 
  totstandkoming van de vrede van Cadzand (SAG: 93, 7, 107r). 

 Bronnen Karagiannis, 'De functionarissen', 111-2; Vander Linden, 'Sauvage' en Kerckhoffs- 
 De Hey, 'De Grote Raad', 133-5. 
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 Naam Savoye, Jacob van 

 Titel Graaf van Romont en van Saint-Paul 
 Heer van het land van Vaulx (v1481 - ADN: B 2124, 68r) 
 Graaf van Brienne en Sint-Pol en heer van Edingen v1482 

 Data ca. 1450-30/01/1487 (hij stierf te Hem, zie Molinet, 'Chroniques', I, 555 en Fris,  
 'Romont', 931). 

 Antecedenten fs hertog Lodewijk van Savoye en Anna van Cyprus (Cools, 'Mannen met macht',  
 290). Jacobs broer Philippe was graaf van Beaugey en heer van Bresse en werd in  
 mei 1491 zwaar aangepakt door het Gulden Vlies (de Reiffenberg, 'Histoire', 197).  
 Zijn zus Charlotte huwde Louis XI in 1451 en werd dus koningin van Frankrijk  
 (zie Favier, 'Louis XI', passim). Ze kregen zeven kinderen waaronder Charles VIII en 

 haar oudere zus Anne de Beaujeu (zie Favier, 'Louis XI', passim - over hun nageslacht: 
57).  

 Huwelijk x Marie de Luxembourg (in 1460), oudste dochter van Pierre (+25/10/1482, fs de  
 onthoofde Lodewijk, heer van Sint-Pol en tolheer van Brugge) en Margaretha van  
 Savoye, later de gravin van Sint-Pol (Cools, 'Mannen met macht', 290). Haar zus  
 Françoise huwde Filips van Kleef. Margaretha hertrouwde na Jacobs dood met  
 Frans van Bourbon, graaf van Vendôme (Cools, 'Mannen met macht', 290). 

 Nageslacht Louise Françoise x Hendrik III, graaf van Nassau, kamerheer van Karel V en enige  
 erfgenaam van Engelbrecht II van Nassau (Cools, 'Mannen met macht', 272); zoon  
 Charles was de grootvader van Henry IV ('Ordonnances', XX, 535). 

 Politieke carrière -Vorst: stadhouder van Artesië 73-77; stadhouder en luitenant-generaal van beide  
 Bourgondiës 75 (Cools, 'Mannen met macht', 290); luitenant-generaal van de  
 Nederlanden 83-5 (ARA: Rk., AL, 51, 14/10/1484); admiraal van Vlaanderen  
 06/78-01/85 (Degryse, 'De admiraals', 177). 

 Taken-diensten -Vorst: hij trad in 1468 in dienst van de Bourgondische dynastie (Cools, 'Mannen  
 met macht', 290). Reeds onder Karel de Stoute, en vooral vanaf 1477 trad hij op als  
 generaal in het Bourgondische leger (zie bijvoorbeeld Molinet, 'Chroniques', I,  
 265). Hij was de voornaamste aanvoerder van de Vlaamse troepen te Guinegatte  
 (Molinet, 'Chroniques', I, 305). In juli 1480 onderhandelde hij met Jean d'Auffay,  
 Geraard Numan, Paul de Baenst en anderen met een Franse ambassade te Arras  
 (ADN: B 2124, 187v), waar op 21/8 tot een bestand met de Franse koning werd  
 besloten (BNF: MC, 358, 249 en ADN: B 343, 17739). In september 1480 nam hij  
 deel aan een volgende onderhandelingsronde met de Franse koning te Lille en te  
 Arras (ADN: B 343, 17734). In het najaar van 1480 onderhandelde hij samen met  
 Louis de la Vallée, de bisschop van Doornik en de prins van Oranje over de vrede  
 met Frankrijk (ADN: B 2124, 168r en HHS, B PA, I, Konv 1, 35r). Hij was een  
 onderhandelaar te Arras (Fris, 'Romont', 933). Hij stond aan het hoofd van de  
 Vlaamse delegatie die in 1483 naar Anne de Beaujeu reisde (Fris, 'Romont', 933). In  
 1484 stond hij aan het hoofd van de Franse troepen die de Vlamingen kwamen  
 bijstaan (Fris, 'Romont', 934). In de lente van 1485 was hij samen met Adriaan  
 Vilain van Rasseghem voornamelijk in de streek van Oudenaarde en te Deinze  
 militair actief (SAG: 20, 3, 76r). In maart 1485 reisde hij samen met Filips van  
 Bourgondië-Beveren op ambassade naar de Franse koning (ADN: B 2131, nr.  
 69236).  
 -Vrije: hij leidde troepen van het Brugse Vrije te Sint-Omaars in 1479-80 (RAB:  
 BVR, 216, 148r). 

 Sociaal kapitaal Hij beschermde Adriaan Vilain van Liedekerke in diens vlucht naar Kales en werd  
 hiervoor later geconfisqueerd (Prevenier, 'Geforceerde huwelijken', 306). Jacobs  
 zus (Margaretha) was de schoonmoeder van Filips van Kleef (Cools, 'Mannen met  
 macht', 260). Hij was aanwezig op de begrafenis van Pierre de Luxembourg  
 (Molinet, 'Chroniques', I, 407). Jan, de bastaard van Sint-Pol, en de heer van  

Vleteren stonden hem bij in zijn strijd tegen de troepen van Maximiliaan in 1484  (SAG: 
20, 3, 9v). 
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 Cultureel veld In april 1478 werd hij tot ridder van het Gulden Vlies geslagen (Cools). 
 
Leenbezit In 1460 ontving hij door de dood van zijn vader de baronie Vaud en de kasselrij, later het 

graafschap Romont (Cools, 'Mannen met macht', 290). Volgens Fris werd dit graafschap 
veroverd door Louis XI waardoor met hem een vete ontstond (Fris, 'Romont', 932). In 1478 
was hij heer van Leuze (Paravicini, 'Guy de Brumeu', 479). De goederen van de grootvader 
van zijn echtgenote waren in 1475 door Karel de Stoute en Louis XI geconfisqueerd 
(Molinet, 'Chroniques', I, 132-3, die hem met een gestroopte vos vergelijkt). De 
heerlijkheden van Louis strekten zich uit over het hele grensgebied van Noord-Frankrijk 
(beschrijving bij Potter, 'The Luxembourg inheritance', 26-7). Nadat reeds Karel de Stoute 
en Louis XI in 1475 en Maria in juli 1477 bepaald hadden dat Pierre de Luxemburg terug 
over de geconfisqueerde goederen van zijn onthoofde vader mocht beschikken (ADN: B 
340, 16273; B 1610, 181-182v en BNF: MF, 15538, 162r), liet Louis XI ook in de Vrede 
van Atrecht opnemen dat Jacob opnieuw het volle leenrecht over Romont mocht genieten 
(Dumont, 'Corps diplomatique', III (2), 104). Daarbij schonk hij ook alle geconfisqueerde 
goederen van Lodewijk van Luxembourg (namelijk het graafschap Sint-Pol en Brienne, de 
heerlijkheid Edingen) terug aan de erfgenamen van Pieter van Luxemburg, namelijk diens 
weduwe Jeanne de Bar en zijn twee dochters, een bepaling die op 28/1/1485 door Charles 
VIII herhaald werd, waardoor de graaf van Romont in het bezit van het graafschap van 
Sint-Pol bevestigd werd, als gehuwd met de erfdochter van Pieter van Luxemburg die op 
5/10/1482 gestorven was (Dumont, 'Corps diplomatique', III (2), 140 en 'Ordonnances', 
XIX, 458-61). Dit kostte Romont wel meerdere processen met Guyot Pot die door Louis XI 
na de dood van Lodewijk van Luxemburg begunstigd was met de heerlijkheden van 
Lodewijk, maar deze nu weer zag verloren gaan (BNF: MF, 15540, 80r). Naast graaf van 
Sint-Pol werd hij ook graaf van Ligny, Conversau, Brienne, Marle, Oisy, Rhodes, Gistel et 
Soissons, burggraaf van Meaux, heer van Gravelines, Bourbourg, Warneston, Sunkerke, 
Ham, Bohain etc., dus van een groot stuk Noord-Frankrijk (Harsgor, 'Recherches', I, 480 en 
Matthieu, 'Histoire', I, 120), een titel die door François de Bourbon geërfd werd (zie diens 
fiche). De graaf van Sint-Pol was tolheer van Brugge, hetgeen Maria dus geërfd had (RAB: 
BB, 64, 1r, metsgaders een rente van 175 lb par, één van 200 lb par, één van 40 lb par en 
één van 104 lb par op deze tol; daarenboven de helft van de kleine tol te Brugge, één van 
101 lb 2 s par op de kleine tol van Brugge en één van 200 lb par op de tol van Damme 
(RAB: BB, 64, 1r-2v/21v/23v/276r). Zijn vrouw had eveneens na de dood van haar vader 
de tol van Oudenburg geërfd, dit behelsde 35 lb par per jaar, land en 'twaescoutheetendom' 
te Oudenburg en 56 leengoederen die van het leenhof van Oudenburg afhankelijk waren 
(RAB: BB, 64, 281r). Na de dood van Pieter van Luxemburg erfde zijn vrouw eveneens het 
'hof van Ghistel', een leenhof van de Burg van Brugge, in de Naalden- en de Sint-
Jacobsstraat (RAB: BB, 64, 24r) en de stad, het schoutschap, de tol en het kasteel van 
Gistel, met verschillende omvangrijke gronden errond, waaronder 85 gemeten in Zande 
(RAB: BB, 64, 216r-218r). In augustus 1484 schreef hij, als graaf van Sint-Pol, Marle en 
Brienne, heer van Edingen, burggraaf van Meaulx en kasteelheer van Lille, een brief naar 
het Parlement van Parijs om een proces van zijn baljuw van Meaulx in zijn voordeel te 
doen beslechten (BNF: MF 20483, 13). In september 1484 stond Charles VIII toe dat hij 
een jaarmarkt in Duinkerke, zijn heerlijkheid, organiseerde ('Ordonnances', XIX, 424-6). 
Ten gevolge van zijn aanhankelijkheid aan de Vlaamse zaak confisqueerde Maximiliaan op 
24/5/1485 de stad en het land van Enghien dat hij aan Filips van Kleef gaf, ondanks de 
vergiffenis die Jacob later zou ontvangen (Fris, 'Romont', 934 en Paviot, 'Philippe', 13, naar 
Gachard, 'Les archives', 308). Jacob bood Filips deze goederen in zijn bruidschat aan, 
samen met een jaarlijks pensioen van 12000 lb (par?) op de goederen van Lodewijk van 
Luxemburg (De But, 'Chronique', 652). In de tweede helft van 1486 verkocht zijn vrouw, 
via zijn procureurs Pierre Carenchon en Jan de Meyere, aan Real Reali 30 lb gr rente voor 
450 lb gr (ARA: Rk. 13710, 120v). 

 
Bezit In 1477 ontving hij van Maria een som van 1486 lb 15 s (van 40 gr) als 'pension'  
 (ADN: B 2115, 36r). In het begin van dat jaar beloofde Marie hem de  
 geconfisqueerde goederen van de heer van Clary, gouverneur van Peronne, die naar  
 de Franse koning overgelopen was (Molinet, 'Chroniques', I, 185). Op 24/10/1477  
 bepaalde Maria dat hij een jaargeld ontving van 8000 francs van 32 gr elk (ADN: B 
  2124, 68r). Op 24/10/1477 werd echter bepaald dat een jaargeld van 6000 francs  
 van 32 gr zou ontvangen (ADN: B 2115, 38v/2118, 93v). Op 5/6/1479 werd dit  
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 weer opgetrokken tot 8000 francs van 32 gr; deze som werd hem in 1479 bovenop  
 zijn vorig loon uitbetaald omwille van het bezit dat Jacob verloren had in de  
 oorlogen tegen 'les Zwycois' ten tijde van graaf Karel. In 1479 ontving hij in totaal 
  van de 'recette générale' 4600 lb van 40 gr (ADN: B 2118, 94r en 301v). In mei  
 1481 ontving hij 50 lb gr van de stad Brugge voor zijn tussenkomst in het proces  
 tussen de stad en de graaf van Sint-Pol (SAB: SR80, 172v). In 1481 ontving hij in  
 totaal een jaargeld van 6400 lb van 40 gr, plus een bonus van 806 lb van 40 gr  
 (ADN: B 2124, 68r). In 1482 was dat 4800 lb van 40 gr (ADN: B 2127, 75r). Na de 
  dood van Lodewijk van Luxemburg in 1482 werd diens zus Maria 'vrauwe van der  
 thoolne' in Brugge (ARA: Rk. 17396, 1v), een leenrecht van de burg van Brugge  
 waardoor Jacob van Savoye in mei 1483 en in mei 1484 de 1000 lb gr via zijn  
 vrouw kreeg van de stad Brugge (SAB: SR82, 149r; SR83, 156r), zoals vastgesteld  
 in het contract met de graaf van Sint-Pol in april 1481 (zie Gilliodts-Van Severen,  
 'Inventaire', VI, nr. 1179). Dit bedrag werd in samenspraak met de stad Brugge vanaf 
  1/5/1484 verminderd tot 600 lb gr per jaar (SAB: SR83, 47v en SAB: PO, 1196),  
 maar hij ontving in 1484 ter compensatie een eenmalige bijdrage van 2300 lb gr  
 (SAB: SR83, 157v en PO, 1198). Hij inde dit bedrag van 600 lb gr in mei 1485  
 (SAB: SR84, 148v), zijn vrouw (dan vrouwe van Vendôme) ontving de som in mei  
 1486 en 1487 (SR85, 154r; SR86, 148r) - erna was de graaf van Vendôme de tolheer  
 van Brugge (zie diens fiche). In december 1484 ontving hij 50 lb gr uit de Gentse  
 bedenrekening van 1484 voor 50 man onder zich te onderhouden en 30 lb gr voor  
 hem persoonlijk (SAG: 20, 2, 9r). Zijn echtgenote had eveneens twee rentes van in  
 totaal 5 lb par op de Brugse grute (BNF: MN, 15, 2v). Zijn goederen werden in juni  
 1485 door Maximiliaan geconfisqueerd (Fris, 'Romont', 936). Op 30/4/1486  
 ontving hij 6000 lb tourn van de Franse koning 'pour notre pencion et  
 entretenement ou service du dit seigneur de ceste presente annee' (BNF: MF, 22479, 
  42). Op 19/7/1486 liet de Rekenkamer aan de ontvanger van de Veurnse spijker  
 weten dat ze de rente op de spijker die hij jaarlijks aan de graaf van Sint-Pol moest,  
 en het afgelopen jaar bracht deze 978 lb 19 s 2 d 1 ob par op, nu aan Roland le Fevre 
  diende te betalen, in opdracht van Maximiliaan, om in de 'recette de Flandres' op te  
 nemen (ADN: B 17749, 'Saint Pol'). Op 14/1/1487 ontving hij nogmaals 6000 lb  
 tourn, maar dan voor het jaar dat op 1/1/1487 inging (BNF: MF, 22479, 43). 
 
Rol in de opstand Hij verdedigde in 1477 de rechten van de Bourgondische dynastie, net als  
 voorheen (Fris, 'Romont', 928-930 en Cauchies, 'Louis XI', 122-131). Zijn militaire  
 rol onder Karel de Stoute zette hij ook onder Maria voort. Hij verdedigde  
 tevergeefs Arras, waarvan hij toen gouverneur was, tegen Louis XI en blesseerde  
 zich te Guinegatte (Fris, 'Romont', 931). In juni 1478 overlegde Brugge met Gent  
 om een bode naar Romont te sturen om hem te melden 'dat hij hier bliven zoude'  
 (SAB: SR77, 54r). In september 1478 beschermde hij Adriaan Vilain van  
 Rasseghem toen die uit Maximiliaans gevangenis ontsnapt was (Prevenier,  
 'Geforceerde huwelijken', 300). Eind 1478 zou hij een geschil gehad hebben met  
 Filips van Bourgondië-Beveren, maar Maximiliaan zou dat geappaiseerd hebben (de 
  Reiffenberg, 'Histoire', 104). In juni 1479 werd Godevaart Hebbelin naar Gent  
 gestuurd om te overleggen over Romont omdat hij 'verzochte recompensacie van  
 zinen aerbeyde ende dienste ghedaen den lande van Vlaendren' te hebben (SAB:  
 SR78, 75v). Hij trad in deze periode als een soort bemiddelaar op tussen Louis XI  
 en de Vlaamse steden ('Lettres de Louis XI', VIII, 273). Hij raakte gewond in de slag 
  bij Guinegatte (Molinet, 'Chroniques', I, 313). In april 1480 was hij als  
 gemachtigde van zijn schoonvader betrokken bij de totstandkoming van het  
 tolcontract met Brugge, waarvan hij later zelf zou profiteren (SAB: PO, 1179). In  
 1480 betaalde de stad Brugge Godevaart Hebbelin een bedrag omdat hij juridisch  
 advies geleverd had bij een zaak tussen Portinari en Romont (SAB: SR79, 163r). In  
 augustus 1480 was hij er als onderhandelaar in geslaagd een wapenstilstand met de 
  Franse koning te bekomen (RAG: OV, 828). In 1481 kreeg Romont een volmacht  
 van zijn schoonvader om te onderhandelen in de zaak omtrent de tol tussen Brugge  
 en de heer van Sint-Pol (SAB: CA, 2, 292r); Brugge besloot jaarlijks 1000 lb gr  
 aan Sint-Pol af te staan (SAB: SR80, 157v). Op 12/8/1481 dineerde hij met  
 Lodewijk van Gruuthuze en de Brugse wet te Brugge (SAB: SR80, 179r). Hij was  
 later ook bij onderhandelingen met de Franse koning betrokken (Favier, 'Louis XI',  
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 761-762). In mei 1482 stelde Louis XI hem voor als onderhandelaar met de Vlaamse  
 Leden ('Lettres de Louis XI', IX, 222). Hij nam deel aan de Luikse veldtocht in het  
 najaar van 1482 (Molinet, 'Chroniques', I, 376). In januari 1483 vergezelde hij  
 Filips de Schone bij diens blijde inkomst in Gent (Despars, 'Cronycke', IV, 230 en  
 Cools, 'Mannen met macht', 120). Hij was lid van de eerste regentschapsraad van  
 05/06/1483 tot 13/06/1485 (Cools, 'Mannen met macht', 260). Ondanks deze  
 functie lag hij in 1484 toch in proces met het Brugse Vrije 'aengaende der zettinghe  
 die zijn laten van Ghisen ghelde met dien van den Vryen' (Ghisen wou niet mee  
 betalen in de oorlogsbelasting die het Vrije geheven had); Filips Wielant  
 bemiddelde (RAB: BVR, 221, 123v). Op 12/10/1483 reisde hij voor  
 onderhandelingen met de Franse koning naar Frankrijk (De Fouw, 'Filips', 64-6). In 
  november 1483 diende hij samen met Filips van Bourgondië-Beveren in naam van  
 graaf Filips de Schone bij de Franse koning om steun te vragen in de pogingen om  
 de Vlaamse delegatie die in Artesië gevangen genomen was door Lancelot de  
 Berlaimont, vrij te krijgen ('Lettres de Charles VIII', I, 372). Hij nam deel aan de  
 bemiddelingsronde van het Gulden Vlies in 1484 (Cools, 'Mannen met macht',  
 291). In oktober 1484 vroeg de regentschapsraad hem alle vijanden van de raad in  
 Vlaanderen te arresteren (ARA: Rk., AL, 51, 14/10/1484). Als kapitein-generaal  
 van Vlaanderen stond hij in 1484-5 aan het hoofd van de Vlaamse troepen die de  
 strijd opnamen tegen Maximiliaan (SAG: 20, 3, 9r en 83r). Op 14/6/1484 nam hij  
 deel aan de buitengewone vergadering van het Gulden Vlies te Dendermonde om  
 een vergelijk in het politieke geschil te vinden (ADN: B 1286, 17777 en de  
 Reiffenberg, 'Histoire', 138). In januari 1485 ontsloeg Maximiliaan hem als admiraal 
  van Vlaanderen, en stelde hij Filips van Kleef in diens plaats aan, maar Jacob bleef  
 voor de Vlamingen in functie (Degryse, 'De admiraals', 183). Hij verdedigde, als  
 kapitein van Vlaanderen, het graafschap met Franse en Vlaamse troepen in het  
 voorjaar van 1485 (zie bijvoorbeeld RAG: FG, 131, map correspondance), maar hij  
 kon de val van Dendermonde eind 1484 en van Oudenaarde niet voorkomen (Fris,  
 'Romont', 935). In mei 1485 werd hij te Deinze in de tang genomen door Duitse  
 troepen (SAG: 20, 3, 80r). Hij werd ook te Sluis verslagen door Filips van Kleef  
 (Paviot, 'Philippe', 13). Hij werd na de val van Gent in juni 1485 naar Brugge  
 verjaagd om via Duinkerke naar Saint-Pol te vluchten. Hij werd buiten de vrede  
 van Brugge van juni 1485 gesloten (Despars, 'Cronycke', IV, 262). Filips van Kleef  
 kreeg zijn goederen, inclusief zijn vrouw en het huis van Jean Gros te Brugge,  
 toegewezen (Molinet, 'Chroniques', I, 460). Hij trok zich in 1485 noodgedwongen  
 terug en overleed uiteindelijk te Hem (Cools, 'Mannen met macht', 291 en Fris,  
 'Romont', 936). In november 1485 kloeg de stad Brugge hem aan bij de Grote Raad,  
 waarschijnlijk in verband met het tolcontract (SAB: SR85, 128r). In januari 1486  
 vroeg Maximiliaan aan de Rekenkamer de staat van Maria van Luxembourg te  
 controleren (ADN: B 17750, 'Luxembourg’). In februari 1486 ontving hij gratie  
 van Maximiliaan, nadat hij Filips van Kleef een bruidschat van 12000 lb (par?) had  
 gegeven op de goederen van Lodewijk van Luxemburg (De But, 'Chronique', 652),  
 waarschijnlijk hoorde het kasteel van Edingen hier ook toe (aldus Fris, 'Romont',  
 936 en De Fouw, 'Filips', 88). Hij werd niet uitgenodigd voor de vergadering van  
 het Gulden Vlies in 1486 (de Reiffenberg, 'Histoire', 156), waar een klachtenlijst  
 over zijn opstandige doen en laten werd voorgelegd (Sterchi, 'Uber den Umgang',  

457 en 530). In september 1486 onderzocht de Rekenkamer zijn financiële toestand, 
grotendeels om deze ten gunste van de gevangen Françoise van Luxemburg te laten 
geworden (ADN: B 17749, 'Luxembourg'). In mei 1491 besliste het Gulden Vlies om hem, 
postuum (niet omwille van een vrijspraak), van de aanklacht van rebellie te zuiveren 
(afgedrukt door Molinet, 'Chroniques', II, 225-6), maar ze liet toch zijn heraldische wapens 
uit de kerken van de plaatsen waar de voorbije kapittels plaatsgevonden hadden, 
verwijderen (de Reiffenberg, 'Histoire', 197 en Sterchi, 'Uber den Umgang', 534 en 545: 
i.t.t. Adolf van Kleef en Lodewijk van Gruuthuze is hij postuum amper gerehabiliteerd). 
 

Extra  Het huis van Savoye had een ambivalente relatie met de Franse koning ten gevolge van de 
vertroebelde relatie tussen de Bourgondische hertog en Louis XI. Karel de Stoute had het 
huis van Savoy te Péronne ingepalmd en er was de lange affaire bij de bruidschat van 
Charlotte van Savoye (zie Favier, 'Louis XI', 573 en 634 en Cauchies, 'De Péronne'). Jacob 
zou steeds Karel de Stoute trouw blijven, bijvoorbeeld tijdens diens veldtochten in 
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Zwitserland, Bourgondië en Lotharingen, waar hij rechtstreeks vocht tegen Louis XI (zie 
Favier, 'Louis XI', 705-710 en Fris, 'Romont', 929). Hij ontsnapte te Nancy, waarna hij zich 
schuil hield in de Nederlanden (Fris, 'Romont', 930). Is het in dit verband dat meester Jan 
Coolbrand samen met een ambassade van de hertog in 1478 naar Savoie wordt gestuurd 
om ' te besoingiere up de materie tusschen mijnen heeren van Romont ende den Zwitsen' 
(SAB: SR78, 61r)? 

 
Bronnen Fris, 'Romont' en Cools, 'Mannen met macht', 290-1. Zie ook Colot, 'Jacques de  
 Savoie', die echter weinig nieuws aanbrengt, en de notitie van Bauchau in de  
 Smedt, 'Les chevaliers', 201-202. 
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 Naam Scaghe, Jan van der 

 Naamgenoten Joos van der Scaghe werd op 25/10/1477 verbannen (samen met Jan Utenhove fs  
 Jacob, Gillis van der Zwalmen, Jan de Keghele en Lieven de Meestere), voor vijftig  
 jaar uit Vlaanderen, door Gent omdat zij als schepenen van de keure 'de eerste  
 waren die de restrinctie braken ghemaect int scependom meester Jan Rijms bij den  
 drien leden van deser stede bij den breken van den welker zij hemlieden zelve  
 pencioen toeleyden buten den consente van den voorseiden drien leden daer groete 
  inconveniente afcommen zijn binder voorseide stede' (SAG: 212, 1, 16r). 
 Een andere Joos van der Scaghe werd op 20/7/1485 voor vijftig jaar uit het  
 graafschap Vlaanderen verbannen omdat hij het in de revolte van juli 1485 tegen  
 Maximiliaan opgenomen had (SAG: 212, 1, 78v). 
 Joos van der Scaghe fs Ghiselbrecht werd op 27/1/1486 voor vijftig jaar uit het  
 graafschap verbannen omdat hij (samen met de moeder van Adriaan Vilain en  
 anderen) een aanslag zou beraamd hebben op de wethouders in de stad (SAG: 212,  
 1, 84r). 
 
 Data ca. 1449 - ? (RAG: RV, 34315, 139r: hij was ongeveer 54 jaar oud in 1503). De  
 overlijdensdatum in het Gentse grafrepertorium klopt dus niet, deze geeft 1483 aan  
 (Despodt, 'Dat du best', III, 2.6/031). 

 Antecedenten fs Jan (dezelfde als degene die geconfisqueerd werd in de Gentse opstand; Haemers,  
 'De Gentse opstand', 251) ? x Jacqueline van de Wyncle, met kinderen Jan,  
 Elisabeth, Barbara, Jacqueline en Anna (Wyseur, 'De familie', II, 102) - maar de  
 stamboom is erg onduidelijk. 

 Huwelijk x Anna de Memere, fa Jan (in 1476). Zij was de weduwe van Guilbert de Ruple en  
 poorteres van Ieper (in 1476; Papin, 'Guilbert', 119). Hertrouwde hij later met  
 Margaretha van Hambrouck (naar Wyseur, 'De familie', II, 102 en Van Peteghem, 'De 
  Raad', 354)? 

 Nageslacht Hij had een dochter of zus Elisabeth x Jacob de Grutere, heer van Loovelde met  
 zoon Lieven x Catharina de Wale (Van Peteghem, 'De Raad', 354 en De  
 Herckenrode, 'Nobiliaire', I, 883). 

 Politieke carrière -Vorst: baljuw van Male 24/6/76-24/6/79; ontvanger van de beden in Holland- 
 Zeeland en Friesland 74-76 (ADN: B 33, 2v en Papin, 'Guilbert', 119); algemeen  
 ontvanger van Vlaanderen, kwartier van Brugge en het Vrije 10/4/77-79; ontvanger 
  van de buitengewone inkomsten van Vlaanderen 80-81 (ADN: B 2124, 44r en B  
 17733, 'Recette de l'extraordinaire de Flandre'), 8/8/85-86? (ADN: B 33, 130r en  
 2133, 73v); algemeen ontvanger van Vlaanderen 83-juli85, 88-89 (zie bijvoorbeeld 
  SAG: 400, 28, 254r; SAB: SR82, 85r; ADN: B 2129, nr. 69128; B 2139, nr.  
 69739); raadsheer van Maximiliaan 85 (ADN: B 33, 134r), van Filips 88-89 (ADN:  
 B 2139, nr. 69739; SR88, 170r) 
 -Gent: keure 90 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Vorst: hij was commissaris voor de wetsvernieuwing te Ieper in 1488-89 (KB, M 103, II), 
in het Brugse Vrije in februari 1488 en 1489 (RAB: BVR, 225, 74v; 227, 192v, in dat 
laatste jaar verving hij Adriaan Vilain van Rasseghem) en te Brugge in september 1488 en 
1489 (i.p.v. Adriaan Vilain van Rasseghem; SAB: SRfeb88, 147v; SR88, 170r en CA, 12, 
78v) en 1489 (Despars, 'Cronycke', IV, 442). Hij was ontvanger van de renten te Damme in 
1476-79 (databank domeinbeheer) en ontvanger van Ursel, Wesseghem en Knesselare 
14/7/76-14/7/79 (Gachard, 'Inventaire', II, 33, 145, en 163). In maart 1484 maakte hij deel 
uit van de commissie die de rekeningen van de Vlaamse steden diende te controleren met 
het oog op de uitbetaling van de renten die op de steden verkocht waren (ADN: B 33, 97v). 
In 1484 vernieuwde hij samen met Lodewijk van Massemen de wetten van Tielt, Deinze, 
Eeklo, Kaprijke, Biervliet, Oostburg, Muide, Sluis en Hulst (ARA: Rk. 45984: de 
schriftelijke weerslag hiervan). In augustus 1484 controleerde hij samen met Lodewijk de 
Crane, Anthonis Spillaert en Bertelmeeus Trotin de oorlogsrekeningen van de Vlaamse 
troepen (RAG: RV, 34315, 59r). Was hij ook commissaris voor de wetsvernieuwing te 
Gent in 1494 of betreft het zijn zoon (zie SAG: 400, 31, 249v)? 
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 Sociaal kapitaal Hij was sinds 1467 samen met Pieter Lanchals klerk van Guilbert de Ruple en hij  
 voerde in diens opdracht meerdere taakjes uit (zie bijvoorbeeld Bartier, 'Légistes',  
 46 en 62) en huwde diens vrouw na diens dood in 1474 (Papin, 'Guilbert', 119).  
 Yeronimus Lauwerein was zijn klerk in de jaren 1477-80 (zie oa RAB: BVR, 216,  
 109r en ADN: B 17737, 'Scaghe'). In februari 1480 waren Sluizenaar Jan van  
 Zuwenkerke en Pieter de Busschere (klerk van de baljuw van Brugge) borg voor  
 zijn functie van ontvanger van de buitengewone inkomsten (ADN: B 33, 51v). In  
 oktober 1480 werkte hij als procureur in dienst van de graaf van Sint-Pol, die  
 echter kort erna overleed (ADN: B 17733, 'Recette de l'extraordinaire de Flandre').  
 In 1487 was Joris van der Donct zijn klerk (ADN: B 33, 142v). 
 
Cultureel veld Een manuscript uit 1480 in Brno draagt zijn naam (zie Campbell). 

 Leenbezit Zijn vader of grootvader bezat lenen in Moortsele, Merelbeke, Vermont en  
 Oostakker (Wyseur, 'De familie', II, 103). 

 Bezit In april 1477 betaalde hij een borg van 4000 ecu voor zijn functie van algemeen  
 ontvanger (ADN: B 33, 25r). Op 1/1/1480 leende hij 240 lb van 40 gr aan  
 Maximiliaan op zijn ambt van buitengewoon ontvanger (ADN: B 2121, 57r). In  
 1483 kreeg hij van de stad Gent 98 lb 10 s gr uit het te Lembergen (Rode) gelegen  
 goed van Jan van Yeghem dat geconfisqueerd was door graaf Filips (SAG: 400, 28,  
 351r). In september 1485 betaalde hij 2000 lb par borg op zijn functie van algemeen 
  ontvanger van de buitengewone ontvangsten (ADN: B 33, 130r). In 1488 leende  
 hij 80 lb gr aan het Brugse Vrije die nog hetzelfde jaar terugbetaald werden (RAB:  
 BVR, 226, 1v en 95r). In 1490 voerde hij een proces tegen de vrouwe van Halewijn  
 en van Komen (De Smidt & Strubbe, 'Chronologische lijsten', 432). 

 Rol in de opstand Begin maart 1477 werd hij als algemeen ontvanger van Vlaanderen (kwartier  
 Brugge en het Vrije) benoemd. Op 10/4/1477 legde hij de eed af in de Rekenkamer  
 van Rijsel, te Mechelen (ADN: B 33, 25r). Hoogst waarschijnlijk nam Roeland le  
 Fevre de functie over op 1/1/1480 toen deze weer herenigd werd (zie diens fiche).  
 Op 14/1/79 gebood Maximiliaan hem onmiddellijk het loon van de kapitein van  
 Sluis, Josse de Lalaing, te betalen want het bleef voorlopig achterwege (ADN: B  
 17728, 'Lalaing'). Op 1/2/1479 beklaagde de heer van Wiere zich bij de  
 Rekenkamer van Rijsel over Jan van der Scaghe die een som niet wil betalen, 'que  
 icellui Scaghe puet bien prendre et accepter icelle descharge' (ADN: B 17729,  
 'Auditions des comptables'). In januari 1479 stuurde de heer van Wiere (met  
 toestemming van Maximiliaan) een commissie naar hem (met onder andere Guillaume 
  Domessent) die zijn 'recette' een week volledig doorlichtte; hij liet nochtans  
 weten aan de rekenkamer 'de mon avis (je) ay continuellement fait toute diligence a  
 moy possible comme se ce feust pour gaigner paradis' (ADN: B 17729, 'Recette de  
 Flandres, Quartier de Bruges'). Op 20/11/1479 stelde Maximiliaan Roland le Fevre  
 als algemeen ontvanger aan (ADN: B 33, 49r), maar de Rekenkamer protesteerde  
 daartegen; in april 1480 vroeg de Rekenkamer aan Jan 'de vous deporter de la dite  
 charge en delaissant au dit receveur la joissance selon et ainsi que mon dit seigneur 
  le veult' (ADN: B 17732, 'Le Scaghe'). Op 28/2/1480 legde hij de eed af als  
 'ontfanghere van den extraordinarien van Vlaendren' voor de Rijselse Rekenkamer  
 voor 200 lb gr (ADN: B 33, 51v en B 17733, 'Recette de l'extraordinaire de  
 Flandre'). Hij had op dit officie al in januari 1480 op geleend aan Maximiliaan  
 (ADN: B 2121, 57r). In 1483 verscheen Jan van der Schage weer als algemeen- 
 ontvanger van Vlaanderen in de rekeningen (in 1483 te Brugge: SAB: SR82, 145r,  
 waar in september 1482 nog Roeland le Fevre ontvanger is, maar in maart 1483 Jan  
 van der Scaghe; in 1483 te Gent: SAG: 400, 28, 254r). In 1484 ontving hij een  
 Franse ambassade bij zich thuis te Gent (SAG: 20, 2, 10r). Op 5/1/1485 vroeg de  
 Rekenkamer hem waar hij met zijn rekeningen van de voorgaande jaren bleef (ADN: 
  B 17745, 'Flandre. Recette Générale'). In maart 1485 klaagde Roeland Le Fevre hem 
  aan i.v.m. de 'recette générale' (ADN: B 17745, 'Flandre. Recette Générale'). Op  
 20/6/1485 stuurde de Rekenkamer (dan onder controle van Maximiliaan) hem (dan  
 nog ontvanger generaal) een brief dat hij al twee en een half jaar geen rekening had  
 opgestuurd van zijn functie, 'ce que plus ne se puet tollerer ne delayer sans notre  
 grant charge et la votre' (ADN: B 17745, 'Flandre. Recette Générale'). Kort erna trad 
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  Roeland le Fevre weer op als ontvanger-generaal (zie diens fiche). In september  
 1485 beklaagde hij zich bij de Rekenkamer over verscheidene sommen die hij  
 uitgegeven had in zijn vorige functie, maar die de Rekenkamer nu niet in zijn  
 uitgave inschreef - de Rekenkamer schoof de zaak door naar Maximiliaan (ADN: B  
 17747, 'Le Scaghe'). In november 1485 eiste de Rekenkamer dat hij zijn rekeningen  
 van algemeen ontvanger onverwijld naar Rijsel stuurde (ADN: B 17745, 'Flandre.  
 Recette Générale'). Op 7/11/1485 legde hij te Rijsel de eed af van ontvanger van de  
 buitengewone inkomsten (ADN: B 33, 130r). Op 18/1/1486 liet de rekenkamer  
 weten dat ze een verder uitstel voor de opsturing van zijn tweede rekening niet  
 meer kunnen verdragen, 'ne le pouvons plus ainsi tolerer (ADN: B 17748, 'Le  
 Scaghe'). Op 6/3/1486 schreef ze dat hij de rekening echt moet opsturen, 'sans  
 prendre excuse nulle sur votre maladie ne autrement' (ADN: B 17748, 'Le Scaghe').  
 Ondertussen, op 21/3/1486, was hij met Roeland le Fevre overeengekomen dat hij  
 zijn rekening tot mei 1485 zou invullen; de 'recette' erna kwam Roeland toe (ADN:  
 B 33, 134r). Jan van der Scaghe dook in 1486 nog op als ontvanger van de  
 buitengewone inkomsten (ARA: Rk. AL, 426, 1486). Op 19/3/1487 dreigde de  
 Rekenkamer, op ordonnantie van Maximiliaan, met confiscatie indien hij zijn  
 rekening niet inbracht (ADN: B 33, 140v). Na een zoveelste vermaning in april  
 1487 besloot de Rekenkamer hem te straffen indien hij zijn laatste rekening niet  
 overmaakte (ADN: B 17751, 'Le Scaghe'). Uiteindelijk moet hij zijn rekening toch  
 overgemaakt hebben, want in augustus 1487 beschikte de rekenkamer erover  
 (ADN: B 17752, 'Heynne'), op 15/10/1487 vroeg de Rekenkamer naar  
 verduidelijking bij zijn rekening (ADN: B 17752, 'Le Scaghe'). In de Gentse  
 stadsrekening van augustus 1487 verschijnt hij weer als algemeen ontvanger van  
 Vlaanderen (SAG: 400, 29, 266r); maar zijn naam is duidelijk later ingevuld.  
 Ongetwijfeld kwam hij pas na de Gentse opstand van november of later bij de  
 algemene opstand van 1488 weer als ontvanger aan de macht (zie bijvoorbeeld  
 SAG: 400, 30, 57r). Karel van Massemen, Jan van der Scaghe en Adriaan van  
 Schoonhove trokken op 28/1/1488 naar Kortrijk ‘omme dezelve stede te stellene in 
  goeden state ende polecie’, maar op 3/2 werd de stad weer ingenomen ‘contrarie  
 der stede van Ghend’, maar Gentse troepen heroverden de stad en tot 20/2 bleven  
 de drie te Kortrijk, ze kregen hiervoor elk 24 lb gr (SAG: 20, 6, 151v). Als Gents  
 gedeputeerde werd hij feestelijk onthaald in Brugge in februari 1488 (Despars,  
 'Cronycke', IV, 337). In maart 1488 werd hij ook door de Ieperlingen algemeen  
 ontvanger van Vlaanderen genoemd (Diegerick, 'Correspondance', 99). Op  
 11/3/1488 ontving hij van Antoon Spylaert de rekeningen van steden die de  
 algemeen ontvanger diende te ontvangen (RAB: AW, '1478'). In juni 1489 leidde  
 hij de Ledenvergadering te Brugge (SAG: 20, 7, 239r). Na de oorlog, begon er weer 
  een gevecht om zijn rekeningen; in maart 1490 vroeg de Rekenkamer ze op voor de  
 voorgaande jaren (ADN: B 17754, 'Flandre. Recette Générale'). Eind 1489 was hij  
 nochtans met Roeland le Fevre overeengekomen dat hij de rekening van de  
 ontvanger zou voleindigen tot 31/12/1489 (ADN: B 17755, 'Le Scaghe'). Op 11/4  
 en op 26/5/1490 schreef hij een brief naar Adolf van Kleef waarin hij zich  
 verontschuldigde omdat diens pensioen van 1489 nog niet uitbetaald was, maar hij 
  mocht van Maximiliaan zijn rekening als 'receveur' niet voleindigen, beweerde Jan  
 (ADN: B 17755, 'Le Scaghe'). In juni 1490 eiste de Rekenkamer dat hij het  
 pensioen van Adolf van Kleef uitbetaalde omdat hij het in zijn rekening had  
 ingeschreven maar nog niet uitbetaald; hij liet weten dat hij dit niet kon bolwerken 
  (ADN: B 17755, 'Clèves'). 
 
Confiscatie 1491-2: 782 gr voor 15 maanden voor de huur van een huis in Sint-Pieters aan het  
 Stalhof (Hancké, 'Conflict', II, 162). 

 Extra Was Jan van der Scaghe eveneens schepen in Gent van de keure in 57, 60, 63 en 66  
 en herekiezer in 59 en 62. En diende hij bijgevolg 22 lb pensioenen aan Gent terug 
  te betalen? Waarschijnlijk betreft het hier ijn vader (zie Hancké, 'Conflict', II, 161). 
  Een Jan van der Scaghe, heer van Burghoren, werd in 1487 door de Grote Raad  
 veroordeeld voor een 'mal appelle' tot 60 lb par boete (ARA: Rk. 21446, 3v). 
 In 1493 was hij in een proces voor de Grote Raad tegen Antwerpen gewikkeld  
 (ADN: B 17764, 'Le Scaghe'). Op 24/10/1493 veroordeelde de Rekenkamer hem tot 
  een uitbetaling van 480 lb par aan Joris Baert (ADN: B 33, 200v). 
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 Naam Scaghe, Servaas van der 

 Naamgenoten Een Servaas van der Scage, 'marchant demourant en la ville de Bruges', getuigde op  
 het proces over de vernietiging van het kasteel in Dudzele in 1502 en was toen 69  
 jaar oud (RAG: RV, 34315, 78v). 

 Data ?-voor 1495 (hij wordt 'wilen' genoemd in 1495 - SAB: SR94, 37v). 

 Huwelijk x Margriete Hendrickx (SAB: WRC, 5, 67r). 

 Politieke carrière Brugge: schepen 86, dec90, 94; gecommitteerde 91 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: in april 1491 maakte hij deel uit van de Brugse delegatie die de toestand  
 van de stad besprak met stadhouder Engelbrecht van Nassau (SAB: SRdec90, 136r). 

 Sociaal kapitaal Hendrik Heindrickx stond borg voor zijn vrijlating uit het Brugse schepenhuis op  
 20/3/1488 (SAB: CSK87, 92r). Samen met Jacob Dheere was hij in november 1492  
 voogd over de kinderen van Michiel Dheere (SAB: PR92, 33v). 

 Cultureel veld In februari 1492 was hij 'zorger' van de Brugse Gilde van de OLV van den  
 Drogenboom (SAB: Gilde Drogenboom, charter van 1492). 

 Bezit In april 1478 verplichtte de Brugse schepenbank dat hij 23 lb 5 s gr aan koopman  
 Diago de Hate zou betalen (SAB: MC78, 9v). In de lening van juni 1478 droeg hij  
 10 lb gr bij aan de Brugse stadskas (SAB: SR80, 48r). Hij leende 8 lb gr aan de stad 
  in mei 1480 als bewoner van het Sint-Janszestendeel (SAB: SR80, 188v). Hij  
 kocht een rentebrief van 3 lb gr op de drie steden van het graafschap Vlaanderen in  
 april 1485 (SAB: OR, 4, 101v). In juni 1487 leende hij 100 lb gr aan Maximiliaan  
 op enkele kroonjuwelen (ADN: B 3496, 123693). Op 18 september 1490 leende  
 hij 12 lb gr aan de stad (SAB: SR90, 49v). Hij had een huis 'ten voorhoofde up de  
 Rye, jeghens over der poorterslooge' (SAB: SR94, 37v). Hij leende 960 gr in mei en 
  960 gr in juli 1488 aan de stad Brugge (Blockmans, 'De belastingbetalers', 270).  
 Na haar dood in 1508 liet zijn vrouw hun kinderen grond en een huis aan de  
 Koningsbrug, delen van huizen aan het Genthof, renten en grond te Sint-Kruis na  
 (SAB: WRC, 5, 67r-v). 
 
 Rol in de opstand In december 1486 stond hij samen met negen andere functionarissen garant voor de  
 lening van 10000 ecu van 48 gr die de stad van Lyon Spinghele nam om aan  
 Maximiliaan door te sassen (Galesloot, 'Arrêt', 407). Hij vluchtte de stad uit in  
 augustus 1490 (Despars, 'Cronycke', IV, 462). Hij werd door Maximiliaan, als  
 'protecti ab rege Romanorum et duce Philippo', op 8/12/1491 voor tien maanden  
 vrijgesteld van schuldeisers (De Doppere, 'Chronique', 41 en SAB: CA, 12, 90v). 
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 Naam Scaghe, Willem van der 

 Data ?-09/91 (Dagboek van Gent, II, 268). 

 Antecedenten Was hij een kind van Jan van der Scaghe x Johanna Utenhove, met als kinderen Jan,  
 Johanne, Joos en Willem (naar Wyseur, 'De familie', II, 101) - de stamboom is erg  
 onduidelijk? 

 Politieke carrière Gent: gedele 64; herekiezer 79 (bestand Gent). 

 Rol in de opstand In 1477 diende hij de stad 3 lb gr pensioenen terug te betalen (Hancké, 'Conflict',  
 II, 162). In 1479 misdroeg hij zich bij de schepenverkiezing (zie verder). In maart  
 1480 nam Gent hem gevangen (SAG: 400, 27, 88r/v) ondanks een pardon van  
 Maximiliaan. Kort erna reisde Adriaan van Raveschoot naar de Grote Raad  
 ‘angaende Willem van der Scaghe die daer in haerlieder handen bij mandamente van 
  den gheestelijken hover commen was’ (89r). Op 22/3 werd een belangrijke Brugse  
 delegatie (Jan de Keyt, Jan van Raveschoot, Godevaart Hebbelin en Jan Roegiers)  
 naar Brussel gezonden 'omme dien van Ghend assistencie ende bijstand te doene  
 int vercrighen van Willem van der Schave daer ghebannen de welke ten vervolghe  
 van die van Ghend hier ghevanghen  was ende daer naer bij mandemente uter  
 vanghenesse ghelicht' (SAB: SR79, 73r). Op 15/7/1480 vonniste Gent hem omdat  
 hij zich in Brugge bevond ondanks zijn verbanning, omdat Joost de Lalaing hem  
 hiervoor toestemming had gegeven. Bovendien had hij de zaak bij de officialiteit  
 van Doornik aanhangig gemaakt, hetgeen Maximiliaan in juli 1480 ongedaan  
 maakte (Van Leeuwen, 'Didactiek', 339-40). Op 26 juli trok pensionaris van de  
 keure Joos Yoens naar Brussel bij Maximiliaan en Gruuthuse om ‘te hebbene de  
 bezeghelthede van der zake van Willem van der Scaghe’ (91v). Willem werd  
 veroordeeld door de Gentse schepenbank maar hij werd niet geëxecuteerd; hij  
 diende een metalen buste in schepenkamer te stellen (Despars, 'Cronycke', IV, 203  
 en Van Leeuwen, 'Didactiek', 342). De buste werd medio juli 1485, na de Blijde  
 Inkomst van Maximiliaan, weer verwijderd (Despars, 'Cronycke', IV, 271; Molinet,  
 'Chroniques', I, 469 en Van Leeuwen, 'Didactiek', 349). In oktober 1485 daagde hij  
 de schepenbank van 1479 voor de Raad van Vlaanderen en eiste hij een  
 schadevergoeding voor zijn 120 dagen gevangenschap te Brugge en Mechelen  
 (RAG: RV, 2418, 58r), de Raad stuurde een onderzoekscommissie (97v). Remeeus  
 Hubert en zijn mannen 'versloughen' hem in september 1491 (Dagboek van Gent, II, 268). 

 Confiscatie 1488-9: 840 gr voor afbetaling van koop van huis 'De Zwane' (Hancké, 'Conflict',  
 II, 163). 

 Verbanning 20/9/1479 (samen met Jaspar van den Hole en Lieven Utermeere), voor vijftig jaar  
 uit Vlaanderen, 'omme dat zij, kiesers wezende, in alfougstavonde lestleden, omme  
 kuere te doene metten anderen van eenre nieuwer wet volghende ende naer den  
 uutwijsene van den previlegie vanden coninc Phelips, gheseyt hebben openbaerlic 
  in de camere voor ende ter presencie van mijne heeren de commissarisse, de  
 hooghbailliu, scepenen van beede den bancken ende beede de dekenen doe  
 wezende, dat zij hemlieden gheelic ende al afdroughen de kuere bij den anderen vijf  
 kiesers ghedaen ende daerovere gheenen voix en hadden laten gaen noch dies in  
 meeninghen desadvoerende dezelve kuere ende protesterende hemlieden daeraf te  
 excuserne, hoe wel dat den mintsten deel van den kiesers dandere ende dmeeste  
 behoort te volghene, welke manieren derectelic zijn jeghen ende contrarie den  
 voorseiden previlegie niet sculdich te lidene onghecorrigiert' (SAG: 212, 1, 35r).  
 Deze ban werd bevestigd op 15 juli 1480 (Hancké, 'Conflict', II, 162; naar SAG:  
 93bis, 2, 179-180). 
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 Naam Schampes, Pieter van 

 Politieke carrière 'vorst': baljuw van Harelbeke 27/10/88-12/6/89 (Gachard, 'Inventaire', II, 391). 

 Extra Hij verving Olivier Christiaens als baljuw van Harelbeke die de functie waarnam  
 van 11/8/1485-26/10/1488 en 25/1/1490-17/5/1494 (Gachard, 'Inventaire', II, 391). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Schans, Jan de 

 Politieke carrière Brugge: raadslid dec90* (SAB: RW). 

 Extra Hij verving de overleden Cornelis van Halewyn als burgemeester van de raad van  
 december 1490 (SAB: RW). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Schaubroek, Guy van 

 Politieke carrière Gent: pensionaris van de keure juli85-86 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: in augustus 1487 reisde hij naar Mechelen om met Maximiliaan over  
 ballingen te onderhandelen (207r). 

 Verbanning 25/10/1477, voor vijftig jaar uit Vlaanderen, 'omme dat hij, kieser zijnde van deser  
 stede, cause was van der scheedene van den drie leden van derzelver stede' (SAG:  
 212, 1, 15r). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Scheppere, Lieven de 

 Politieke carrière Gent: gedele 81; deken der witledertouwers 77 (neringen, witledertouwer)  
 (bestand Gent). 

 Beroep Witledertouwer (Hancké, 'Conflict', II, 163). 

 Bezit In de oorlogsbelasting van 1477 droeg hij 28 gr bij (Hancké, 'Conflict', II, 163). In  
 de verplichte lening van 1492 betaalde hij 120 gr die later werden terugbetaald  
 (Hancké, 'Conflict', II, 163). 
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 Naam Schermere, Jan de 

 Politieke carrière Gent: gedele 93, 97; ontvanger 90; keure 84; stedekiezer 89 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: hij pachtte de assizen op de ramen in 1488 (Hancké, 'Conflict', II, 164). 

 Beroep Lakensnijder (Hancké, 'Conflict', II, 164). 

 Bezit Hij leverde aanzienlijke hoeveelheden laken aan de stad in 1479, 85, 87-8, 90, 92,  
 94, 96, 98 (Hancké, 'Conflict', II, 164). In de oorlogsbelasting van 1477 droeg hij 8  
 gr bij en in de verplichte lening van 1492 480 gr die later werden terugbetaald  
 (Hancké, 'Conflict', II, 164). 

 Extra In 1490 diende een Jan de Schermere 20 lb gr aan de stad te betalen; maar het betreft  
 mogelijk een andere persoon want op hetzelfde moment was hij stedelijk ontvanger  
 (SAG: 400, 30, 307r). 
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 Naam Schietecatte, Justaes 

 Politieke carrière Gent: keure 81, 89; stedekiezer 83; ontvanger-boekhouder 83; ontvanger 90  
 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: Op 24/10/1481 reisde hij naar Antwerpen om het lichaam van de vermoorde  
 baljuw Jan van Dadizeele op te halen (SAG: 400, 27, 359r). 

 Beroep Meersenier (Hancké, 'Conflict', II, 164). 

 Bezit Hij kreeg van de stad Gent in augustus 1483 2 lb gr voor werken die hij gedaan  
 had aan de Schelde, van aan Sint-Baafs tot aan de Muide (SAG: 400, 28, 147r). In  
 oktober 1488 leverde hij 700 'pinjoenen' ter waarde van 4 lb gr aan de stad (SAG:  

 Rol in de opstand Hij vergezelde Filips de Schone bij diens Blijde Intrede in Brugge in mei 1484  
 (SAG: 400, 28, 320v). Hij werd buiten de vrede van juni 1485 gesloten (Despars,  
 'Cronycke', IV, 262 en Dagboek van Gent, II, 261) en erna verbannen (SAG: 93, 7,  
 43v). Hij was waarschijnlijk samen met Jan van Coppenhole en Adriaan van  
 Rassegem naar Doornik gevlucht toen deze uit de Gentse gevangenis bevrijd  
 werden (Molinet, 'Chroniques', I, 459). 
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 Naam Schildere, Robert de 

 Politieke carrière Ieper: raad 29/8/85, 88; schepen 86, 89, 95 (KB: M 103, II). 
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 Naam Schoonbrouck, Diederik van 

 Politieke carrière Gent: gedele 49; stedekiezer februari77 (bestand Gent), hoofdman 29/1-5/6/85  
 (SAG: 20, 3, 56r). 

 Bezit Volgens het 'conestable bouc' betaalde hij in 1492-4 1200 gr belasting - of betreft  
 het iemand anders (zie Hancké, 'Conflict', II, 165)? 

 Rol in de opstand Hij trad op als kapitein in mei 1484 samen met Jacob van Romont en Adriaan van  
 Rasseghem in een veldtocht tegen Maximiliaan (Fris, 'Schoonbrouck', 865, naar  
 Despars, 'Cronycke', IV, 243). Op 29/1/1485 trad hij als Gents hoofdman op, tot in  
 maart voerde hij militaire taken uit te Hulst (SAG: 20, 3, 56r). Begin februari 1485  
 voerde hij ook een militaire taak uit te Brabant (SAG: 20, 3, 57r). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1760

 Naam Schoonhove, Adriaan van 

 Titel Jonkheer (bestand Gent). 

 Naamgenoten Was hij verwant met Filips van Schoonhove, ridder gekroond door Filips de Goede 
  (Caron, 'Les voeux', 341)? 

 Politieke carrière Gent: keure 88 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: hij oefende verschillende diplomatieke en administratieve taken uit voor de  
 stad in de periode 1488-9 (bijvoorbeeld met Jan de Beere in januari 1489 toen ze  
 rondreisden door Brugge en Sluis; SAG: 20, 7, 10v). Erna trok hij naar Frankrijk  
 bij de koning (SAG: 20, 7, 195v). 

 Bezit In de verplichte lening van 1492 betaalde hij 1148,3 gr zilver (Hancké, 'Conflict',  
 II, 165). In juli 1492 bepaalde de Grote Raad dat Clais Boudinszoon een koop van  
 enkele huizen te Middelburg van Adriaan daadwerkelijk dient te betalen. In  
 februari 1494 tekende hij beroep aan tegen een beslissing van het hof van Holland  
 dat beslag op zijn goederen had gelegd, inzake een nalatenschap van de weduwe  
 van Martin van der Hoogerduere (De Smidt & Strubbe, 'Chronologische lijsten',  
 256 en 273). In oktober 1494 verklaarde de Grote Raad Adriaans beroep tegen een  
 vonnis van het Hof van Holland ongegrond. Hij trachtte geconfisqueerde goederen  
 terug te krijgen (De Smidt & Strubbe, 'Chronologische lijsten', 280). 

 Rol in de opstand Karel van Massemen, Jan van der Scaghe en Adriaan van Schoonhove reisden op  
 28/1/1488 naar Kortrijk ‘omme dezelve stede te stellene in goeden state ende  
 polecie’, maar op 3/2 werd de stad weer ingenomen ‘contrarie der stede van  
 Ghend’, maar Gentse troepen heroverden de stad en tot 20/2 bleven de drie te  
 Kortrijk, ze kregen hiervooor elk 24 lb gr (SAG: 20, 6, 151v). Als Gents  

gedeputeerde werd hij feestelijk onthaald in Brugge in februari 1488 (Despars, 'Cronycke', 
IV, 337). 

 Extra In november 1491 tekende hij bij de Grote Raad verzet aan tegen de  
 tenuitvoerlegging van aanstellingsbrieven door het Hof van Holland aan Jan van  

der Hoogerdoere verleend (Middelburg) (De Smidt & Strubbe, 'Chronologische 
'Chronologische lijsten', 250). 
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 Naam Schoonhove, Jan van 

 Huwelijk x Margriete Nachtegale (SAG: 212, 1, 85v). 

 Politieke carrière vorst: hoogbaljuw van Gent 22/11/91-7/8/92 (Fris, 'Les baillis', 411). 

 Rol in de opstand Filips van Kleef benoemde hem als nieuw baljuw na de gevangenneming van Jan  
 van Poeke. Bij de vrede van Cadzand werd hij vervangen door Joost van Gistel  
 (Fris, 'Les baillis', 411). 
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 Naam Schoore, Jacob van 

 Antecedenten fs Jan (Gailliard, 'Bruges', II, 106, maar dit lijkt eerder twijfelachtig). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid april77; schepen 81, juni85, 87, dec90, 92, 94 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: hij leverde lakens aan de stad in 1477 om de magistraat te kleden (SAB:  
 SR76, 40r). In oktober 1479 werd hij door de negen leden belast met een onderzoek 
  naar de kwaliteit van het in de stad gebrouwen bier (SAB: CA, 14, 309r). Hij  
 maakte deel uit van de commissie die de Brugse financiën diende te saneren in maart  
 1494 (SAB: CA, 12, 102r). 

 Beroep Hij was lid van de vier neringen (RAB: AW, 1478). 

 Sociaal kapitaal Hij was samen met Frans Parmentier voogd van Jan Moens' dochter (in 1482 was  
 dit nog samen met Joris Baervoet; ARA: Rk. 13710, 55v) en verloor medio 1490 in  
 die hoedanigheid een proces van Boudin van Doorne die terugbetaling van schade  
 door de oorlog eiste voor een goed te Zevencote dat hij en de wees bezaten (SAB:  
 CSK89, 29v). Hij was 'scadebeletter' van Jacob de Voocht in 1477-87 (SAB: SR76,  
 39r etc.) - of betreft het iemand anders? Lodewijk van Perboome stond borg voor  
 zijn vrijlating uit het Brugse schepenhuis op 20/3/1488 (SAB: CSK87, 92v). In  
 juni 1493 maakte hij Hendrik Tuerkin, Jan Bytreel, Louis de Keysere, Jacob de  
 Deckere en Daneel van Westbusch over zich machtig (SAB: PR92, 96r). Kort erna  
 stond hij samen met Geraard Dierkins borg over Willem Stevins bij de koop van  
 een paard (SAB: PR92, 104r). 

 Cultureel veld Hij was dismeester van de Heilige Geest in de stad Brugge in 1484-5 (SAB: KV,  
 828bis, 41 en PR85, 133r) en van de OLV-kerk in 87 (KV, 828bis, 305) en in 94  
 (SAG: FLL, 1443). 

 Bezit Hij leende 3 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het OLV- 
 zestendeel (SAB: SR80, 194v). Hij leverde voor 47 lb gr laken aan de stad in  
 oktober 1485 en nog eens 148 lb 10 s gr in mei 1486 (SAB: SR85, 50v/51r). Samen  
 met Willem van de Voorde leverde hij daarbovenop nogmaals 70 lb gr laken aan de  
 stad in mei 1486 (SAB: SR85, 51r). Hij had een huis staan 'bachten Walle' in 1485  
 (SAB: SR85, 148r). Hij leende 1 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 193r).  
 Hij leende 360 gr in december 1490 aan de stad Brugge, als bewoner van het OLV- 
 zestendeel (Blockmans, 'De belastingbetalers', 271). 
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 Naam Schoorisse, Joris van 

 Titel Ridder  
 Heer van Meulebeke 

 Naamgenoten Daneel Van Schoorisse was kapitein en baljuw van Oudenaarde in 1484 (SAG: 20,  
 2, 13r), hij had daartoe de eed afgelegd op 18/5/1483 (ADN: B 33, 85v). 

 Huwelijk x Lijsbette van der Hoye, weduwe van Jan Veyse, wier dochter Cornelie Jan de  
 Beere huwde in 1484 (RAG: RV, 955, 6v en 37v). 

 Politieke carrière -Vorst: baljuw van Tielt 2/81 (KB: Ms 20642, 104r); hoogbaljuw van Gent  
 10/10/83-31/5/85; raad- en kamerheer van Filips de Schone 83-5 (ARA: Rk. 14118, 
  38r). 

 Taken-diensten -Brugge: hij was kolonel van de stad in eind februari 1488 (Despars, 'Cronycke',  
 IV, 359). 
 -Gent: in december 1484 was hij militair kapitein van de stad (SAG: 20, 3, 16v). 
 -Vrije: hij voerde troepen aan in het Brugse leger die uit het Vrije afkomstig waren  
 in 1477 (RAB: BVR, 215, 181r), 'capitain van den sergianten ende luyden van  
 oorloghe' van troepen uit het Vrije in dat jaar (183r), evenals in 1479-81 (216,  
 150r; 217, 179v), onder ander in Guinegatte (Molinet, 'Chroniques', I, 303), en ook 
  'capitein generael van den lande van den Vryen' in 1484 (221, 127v). 
 -Vorst: hij was commissaris van de wetsvernieuwing te Gent in juni 1485 (SAG:  
 400, 28, 430r). 

 Bezit Als kapitein van het Brugse Vrije ontving hij een dagloon van 10 s gr (RAB: BVR,  
 216, 150r). Als hoogbaljuw van Gent had hij een jaarloon van 160 lb par en legde  
 hij een borg van 100 lb gr voor (ARA: Rk. 14118, 44r en ADN: B 33, 107r). 

 Rol in de opstand Hij werd door de regentschapsraad als baljuw van Gent aangesteld i.p.v. de  
 overleden Jacques de Gouy (Fris, 'Les baillis', 410). Hij legde zijn eed te Rijsel af  
 op 9/7/1484 (ADN: B 33, 107r). Daarna leidde hij Gentse troepen in het kwartier  
 (SAG: 20, 3, 16v). Eind februari 1488 werd hij kolonel te Brugge i.p.v. de afgezette  
 Karel van Halewijn (Despars, 'Cronycke', IV, 359). 

 Extra In december 1490 verloor hij een proces tegen Kateline van Overtvelt, fa Paul, voor 
  de Raad van Vlaanderen, hij eiste daarbij de uitbetaling van een rente van 150 lb  
 par die Paul hem nog moest (RAG: RV, 7513, 71v). 
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 Naam Schoorisse, Lodewijk van 

 Titel Ridder 
 Heer van Nokere 

 Data ?-23/07/1479 (te Guinegatte, Fris, 'Les baillis', 409) 

 Antecedenten Behoorde Daniel van Schoorisse (baljuw van Oudenaarde van 28/5/1483 tot  
 6/1/1485 die de rekeningen aldaar vervlaamste) tot zijn familie? 

 Politieke carrière Vorst: hoogbaljuw van Gent 5/7/67-8/2/77, van Oudenaarde 1/10/77-23/7/79;  
 kamerheer van de hertog 77-8 (SAB: SR76, 153v). 

 Taken-diensten -Vorst: op 19/2/1477 behoorde hij samen met de abt van Ter Duinen, Filips van  
 Heurne en Wouter van der Gracht tot de commissie die in opdracht van Maria alle  
 Vlaamse wetten diende te vernieuwen (ADN: B 17726, 'Flandre'). Na zijn dood  
 ging deze functie over naar Jan van Dadizeele ('Mémoires de Jean de Dadizeele',  
 114). Hij was commissaris van de wetsvernieuwing in het Brugse Vrije in 1477,  
 1478 (RAB: BVR, 214, 36r; 215, 9r); te Gent in 1478 (SAG: 94, 723); te Brugge in  
 1477 (SAB: SR77, 134r), 1478 (SR78, 157r); te Ieper in 1478 en 1479 (KB, M 103,  
 II) en ervan kapitein  van 13/8/1477-27/9/1477 (KB, M 104, I). Hij controleerde de 
  Brugse rekening in juli 1477 (SAB: SR76, 153v). 

 Bezit In november 1477 nam Maximiliaan hem, voor 24 s daags, op in zijn hofhouding  
 (Gachard, 'Analectes', 5, 117). 

 Rol in de opstand Hij speelde een voorname rol bij de onderwerping van Gent door Karel de Stoute  
 in 1467. Deze benoemde hem voor het leven als hoogbaljuw van Gent. Maar in  
 1477 werd hij al snel opzij geschoven voor Jan van Dadizeele (SAG: 93, 7, 23r).  
 Hij sneuvelde te Guinegatte (Fris, 'Les baillis', 409). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1765

 Naam Schoot, Cornelis van der 

 Politieke carrière Gent: gedele 85; herekiezer 87; stedekiezer 90 (bestand Gent). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Schoot, Pieter van der 

 Politieke carrière Gent: gedele 91 (bestand Gent). 

 Bezit In 1497 verkocht hij een huis aan de Crommenesche voor 2910 gr (Hancké,  
 'Conflict', II, 165). In de verplichte lening van 1492 droeg hij 240 gr bij die later  
 werden terugbetaald en daarbovenop nog eens 1152 gr zilver (Hancké, 'Conflict', II, 165). 

 Verbanning In 1490 betaalde hij 4 lb gr aan de stad voor de gratie van ban die hij ontvangen  
 had (SAG: 400, 30, 284r). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Schoutharinck, Willem 

 Nageslacht Jan (SAB: SR89, 166v). 

 Politieke carrière Brugge: griffier feb88-89 (SAB: SR88, 45v). 

 Taken-diensten Brugge: voor kleinere gelegenheden was hij meermaals klerk in de stad (zie  
 bijvoorbeeld SAB: SR78, 161v). Hij was reeds klerk van de vierschare in 1484  
 (SAB: KV, 828bis). 

 Sociaal kapitaal In februari 1487 was hij samen met Jan fs Jans voogd van de kinderen van Pieter  
 Loonis (SAB: KV, 828bis, 204). In augustus 1487 was hij samen met Mathieu de  
 Tilly voogd van de kinderen van Marc le Bungueteur en samen met Antonis  
 Scaeboom van Pieter Saissiseurs' kinderen (SAB: KV, 828bis, 268/273). 

 Rol in de opstand In 1477-88 was hij 'taellied' van de stad, net als Jan Schoutharinck (SAB: SR76,  
 161r; 77, 42r; 78, 58v etc.). In februari 1488 verving het nieuwe stadsbestuur Jan  
 de Taye door Willem als griffier van de stad (KB: Ms 1132, 176). Hij las dikwijls  
 stedelijke aanklachten voor op het schavot als er een slachtoffer viel (Despars,  
 'Cronycke', IV, 365). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Schuere, Joost van der 

 Politieke carrière vorst: baljuw van Eeklo, Kaprijke en Lembeke van 11/4/77 tot 22/3/78; baljuw  
 van Biervliet van 4/6/82-85 en 7/4/88 tot 7/2/90 (ARA: Rk., 13663 en 13920). 

 Taken-diensten Gent: hij was kapitein van Biervliet in 1483-5 en 1488-9 (SAG: 20, 2, 16r; 3, 24r;  
 6, 148v) en prevoost van de stad Gent van 27/11/1487 tot 25/12/1488 (SAG: 20,  
 6, 12v). In 1488-9 voerde hij meerdere militaire taken voor de stad Gent uit (zie  
 bijvoorbeeld te Biervliet in december 1488; SAG: 20, 6, 71v ev). 

 Bezit Als prevoost van de stad Gent verdiende hij 12 gr per dag (SAG: 20, 6, 12v). 

 Rol in de opstand Op 5/5/1484 werd hij herbenoemd als baljuw van Biervliet (ADN: B 33, 98v). 

 Verbanning 20/7/1485, voor vijftig jaar uit het graafschap Vlaanderen, door Gent, omdat hij het  
 in de revolte van juli 1485 tegen Maximiliaan opgenomen had (SAG: 212, 1, 78v).  
 Deze Joost verkreeg in juli 1487 gratie van ban van Maximiliaan (ADN: B 1703, 202r). 

 Extra Als baljuw ging Joost de Baenst hem voor. Het is mogelijk dat Van der Schuere tot  
 1485 baljuw bleef, maar de rekening stopt in 1484. Op 23/8/1485 nam Joris van  
 Gistel het over. In 1488 werd deze gedwongen met Van der Schuere plaats te ruilen. 
  Op 7/2/1490 nam deze diens plaats weer in, tot 1503 (Gachard, 'Inventaire', II, 356). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Schuere, Wouter van der 

 Politieke carrière Gent: gedele 80 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: in 1477 betaalde de stad hem 120 gr terug voor krijgsdiensten (Hancké,  
 'Conflict', II, 166). 

 Beroep Bakker (Hancké, 'Conflict', II, 166). 

 Bezit In 1486 kocht hij een deel van een huis op de Zandberg, in 1489 een deel van een  
 bakkerij aldaar (Hancké, 'Conflict', II, 166). In de verplichte lening van 1492 droeg  
 hij 1920 gr bij die later werden terugbetaald (Hancké, 'Conflict', II, 166). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Scoteleere, Lieven de 

 Politieke carrière Gent: gedele 90 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: in juli 1490 onderhandelde hij voor het lid van de weverij met Filips van  
 Kleef te Sluis (SAG: 400, 30, 268r). In mei 1491 maakte hij eveneens deel uit van  
 de Gentse delegatie die naar Filips van Kleef reisde te Sluis (414v). Hij pachtte de  
 assizen van het vlees in 1497 (Hancké, 'Conflict', II, 165). In de verplichte lening  
 van 1492 was hij opperkoninkstavel (Hancké, 'Conflict', II, 165). 

 Bezit Hij woonde in de Loefsteeg (Hancké, 'Conflict', II, 165). In de verplichte lening van 
  1492 droeg hij 360 gr bij die later werden terugbetaald. Volgens het 'conestable  
 bouc' van 1492-4 betaalde hij 276 gr buiten de Sint-Jorispoort (Hancké, 'Conflict', 165). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Scrapere, Hiëronymus 

 Antecedenten fs Arnoud, met zonen Hiëronimus en Andries. Zijn vader had handelscontacten bij  
 de 'Banco di Roma', en het lijkt ernaar dat zijn zonen deze overgeërfd hebben (SAB:  
 PR92, 3r-4r). 

 Politieke carrière Brugge: gecommitteerde dec90-91; thesaurier 93-95 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: in de schepenjaren 1491 en 1493 inde hij de wijnassizen (SAB: SR91,  
 25r; SR93, 17v). 

 Sociaal kapitaal In september 1492 maakte hij zijn vrouw Jacquemijne en zijn broer Andries machtig 
  over zich (SAB: PR92, 3r). In februari 1493 was hij borg over Clais Vaydint (SAB: 
  PR92, 60r). In maart 1493 maakte hij Jan van den Nieuwendorpe, Joos de Brune,  
 Mathijs van Rode, Gillis van Cassel, Jan van der Leene en Olivier Bateman over  
 zich machtig (SAB: PR92, 72v). 

 Bezit Hij leende 66 lb 13 s 4 d gr aan de stad Brugge in mei 1482 (SAB: SR81, 190v). In  
 februari 1487 beëindigde Colard de Thiry, meermaals inner van de bierassizen in de  
 jaren 1480, een 'gheselscip […] in coopmanscepe te ghemeene staldom ende  
 verliese' van zijn overleden zoon Cornelis met Yeronimus en Adriaan van  
 Muelenbeke, dat vooral handel dreef met Portugal, op vriendschappelijke wijze.  
 Deze samenwerking was voor vier jaar ingesteld 'in de presencie' van Pieter van  
 Bassevelde en Klaas van den Rijne, 'huerlieder speciale vrienden'. Yeronimus  
 betaalde Colart 114 lb 3 s 3 d gr uit - de winst? (SAB: KV, 828bis, 202 en Mus, 'De 
  compagnie', 88, die verkeerdelijk stelt dat vader Colart stierf). Hij diende 400 lb gr  
 voor zijn vrijlating in juni 1489 aan de stad te lenen (SAB: SRdec90, 164r), en nog 
  eens 35 lb gr extra die in 1491 werden terugbetaald (165r). In juni 1493 droeg hij  
 een losrente van 2 lb gr op de stad Brugge over aan Antonis Spillaert (SAB: PR92,  
 93v). 
 Rol in de opstand Toen Vijt van Volkestein voor de Rooms-koning onderhandelde met de Drie Leden  
 in het voorjaar van 1488, diende Hiëronymus als gijzelaar om de persoon van Vijt  
 te vrijwaren (SAB: CSK87, 104r). Op 14/6/1489 lag hij gevangen in de stad, en  
 kon hij zich vrijkopen door een gedwongen lening van 400 lb gr aan de stad toe te  
 staan. Het geld zou hem terugbetaald worden, hetgeen in het schepenjaar 1491 voor 
  de helft gebeurde (SAB: SRdec90, 164r). Hij vluchtte de stad uit in augustus 1490  
 (Despars, 'Cronycke', IV, 461). In mei 1490 werd hij 'lieutenant' van kapitein Jean  
 de Tinteville genoemd (ARA: Rk. 13782, 1r). Ondanks het feit dat hij niet in  
 Brugge geboren was, mocht hij toch als tresorier plaats nemen in 1491 (SAB: CA,  
 13, 281r). Als tresorier liet hij zich met een lijfwacht door de stad verplaatsen  
 (SAB: SRdec90, 166v). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Sergant, Joris 

 Politieke carrière Gent: gedele 80; keure 84; deken der metsers 79, 83; gezworene 58, 72, 77, 78  
 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: in juli 1490 onderhandelde hij voor het lid van de neringen met Filips van  
 Kleef te Sluis (SAG: 400, 30, 268r). 

 Beroep Metser (Hancké, 'Conflict', II, 166). 

 Bezit In de oorlogsbelasting van 1477 droeg hij 44 gr bij en in de verplichte lening van  
 1492 40 gr (Hancké, 'Conflict', II, 166). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Sersanders, Daneel 

 Naamgenoten Joris Sersanders was 'raadslid' van de stad Gent van 23/11/1487 tot 19/1/1488  
 (SAG: 20, 6, 14r). 
 Jacob Sersanders veroverde in opdracht van Gent Hulst in januari 1488 (SAG: 20,  
 6, 143r). 

 Politieke carrière (-vorst: baljuw van het Land van Waas 1/4/75-1/4/77)? 
 -Gent: ontvanger 68; keure 91* (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: hij pachtte de assizen op het vlees in 1466 en 1470 (Hancké, 'Conflict', II,  
 166). In juni 1485 reisde hij voor Maximiliaan naar Antwerpen en Zeeland (SAG:  
 400, 27, 451r). In de periode 1488-9 was hij meermaals aanvoerder van Gentse  
 troepen (SAG: 20, 6, 76v/80r etc.). In de zomer van 1491 was hij kapitein van  
 Hulst en leidde hij er verschillende troepen (SAG: 20, 12, 8r). 

 Sociaal kapitaal Frans Sersanders fs Daneel was samen met Robrecht van Schoorisse en Adriaan de  
 Muelemeester borg over Jan de Muelemeester toen deze de brieven van Waes diende 
  te ontvangen (RAG: RV, 955, 32r). 

 Bezit In de verplichte lening van 1492 droeg hij 208 gr bij die later werden terugbetaald  
 (Hancké, 'Conflict', II, 166). 

 Rol in de opstand Samen met Willem Utenhove vervoegde hij als aanvoerder op 24/10/1488 een  
 Gentse krijgsdelegatie aan het leger van Filips van Kleef te Brussel (SAG: 20, 6, 86r). 

 Verbanning 17/7/1484, voor vijftig jaar uit Vlaanderen (samen met Gillis Sersanders, Hendrik  
 Coppelins, Pieter van Schoonbeke, Raes de Valkenere en Andre van Entschote)  
 omdat hij Matthieu Hendriks uit Zele gekwetst hadden (SAG: 212, 1, 75r). In 1484  
 betalen Daneel en Gillis Sersanders een som aan de Gentse schepenbank omdat ze  
 gratie van ban verkregen hadden (SAG: 400, 28, 387r). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Sersanders, Jan 

 Naamgenoten Frans Sersanders werd op 4/1/1490 watergraaf en moermeester van Vlaanderen én  
 ontvanger van de buitengewone inkomsten benoemd door Maximiliaan; hij  
 betaalde hiervoor 4000 lb van 40 gr (ADN: B 33, 156v en RAG: RV, 7513, 70v).  
 Twintig dagen later werden de buitengewone ontvangsten aan Maarten van  
 Nieuwenhove toevertrouwd (ADN: B 33, 157r). 

 Antecedenten fs Daneel (zie diens fiche) (bestand Gent). 

 Politieke carrière -Vorst: baljuw van Eeklo, Kaprijke en Lembeke 16/9/85-14/7/95 (ARA: Rk.,  
 13920). 

-Gent: keure 86, 96, 99, 06; herekiezer juli85, 98; gedele 10; ontvanger-boekhouder juli85 
(bestand Gent). 

 Rol in de opstand Op 15/9/1485 legde hij de eed van baljuw van Eeklo af te Rijsel (ADN: B 33,  

 Verbanning In juli 1485 betaalde hij 10 lb gr aan de stad voor de gratie van ban die hij  
 ontvangen had (SAG: 400, 29, 13v). 

 Extra Hij werd in 1479 veroordeeld tot een boete van 4 lb 8 s 11 d par omdat hij tegen de  
 voorgeboden in zelf zout van een schip had geladen (SAG: 400, 27, 11v). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1775

 Naam Sersanders, Philips (1) 

 Data ?-18/03/1477 (Dagboek van Gent, II, 251). 

 Antecedenten fs Filips x Katherina Utenhove (zie databank opstand). Hij had broers Jan  
 (raadsheer in de Raad van Vlaanderen, zie Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1212- 
 16) en Joris; zussen Katherine (x Joris de Bul) en Lysbette (zie databank opstand). 

 Huwelijk x Katherina van Cauwenberghe (Wyseur, 'De familie Utenhove', passim). 

 Politieke carrière Gent: gedele 56*, 63*, 70*, 74*; keure 59, 68, 76; ontvanger-boekhouder 65;  
 secretaris van de keure 55 (bestand Gent). 

 Rol in de opstand In 1477 betaalden zijn erfgenamen en weduwe 18 lb pensioenen terug aan de  
 Gentse schepenbank (Hancké, 'Conflict', II, 168). 

 Extra Hij was reeds verbannen op 11/12/1451 uit Gent (Haemers, 'De Gentse opstand'). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Sersanders, Philips (2) 

 Politieke carrière Gent: secretaris van de keure 87; secretaris van gedele november87 (bestand Gent). 

 Bezit In 1492-4 betaalde hij 40 gr belasting (Hancké, 'Conflict', II, 168). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Sessin, Claeys 

 Politieke carrière Gent: deken der volders juli85-86 (Hancké, 'Conflict', II, 169). 

 Taken-diensten Gent: hij pachtte de assizen op het beziengeld op varkens in 1474 (Hancké,  
 'Conflict', II, 169). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Sey, Jacob 

 Politieke carrière Vorst: ontvanger van de buitengewone inkomsten in Brugge en het Vrije 75 (SAB:  
 MC74, 66r); 10/4/84-31/5/85 (ARA: Rk. 3156, 1r). 

 Sociaal kapitaal Hij was samen met Jan van Riebeke borg over Colaert Goosselijn die de spijker in  
 Brugge voor de vorst inde, maar in mei 1484 uit Brugge gevlucht was (ADN: B  
 2131, nr. 69178). In 1484 was hij samen met Willem Ghebin voogd over de  
 kinderen van Joos Rauleders (ARA: Rk. 13710, 90r). Hij was voogd van de  
 kinderen van Jan van Riebeke in 1485 (SAB: WRSJ, 6, 28r). Hij was in dat jaar ook  
 voogd van de kinderen van Jan de Lobeel, samen met Gheleyn Macharis (SAB:  
 PR85, 62r). Winnok Knibbe, Jacob Sey e.a. waren de erfgenamen van Margriete van  
 den Vagheviere en kregen in oktober 1487 van de Brugse schepenbank gelijk in  
 hun eis aan testamenteurs (Antonis Spillaert, Adriaan Kaervoet en Donaas de  
 Moor) om het testament uit te voeren (SAB: CSK87, 30v-31v). In november 1487  
 was hij samen met Christoffel van der Beke voogd van de kinderen van Clais van  
 Dwinghenberghe (SAB: KV, 828bis, 329). 

 Bezit Hij leende 1 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het Sint- 
 Jacobszestendeel (SAB: SR80, 199r). Als ontvanger van de buitengewone  

inkomsten in 1484/5 ontving hij persoonlijk één vijfde van de inkomsten (ARA: Rk. 3156, 
10v). 

 Rol in de opstand Een Jacob Sey werd samen met meester Gillis van der Hove en Pieter de Taye in  
 1483 door de schout veroordeeld omdat ze de keuren van de viskopers niet hadden  
 gevolgd (ARA: Rk. 13781, 39v). Als ontvanger van de buitengewone inkomsten  
 in Vlaanderen verving hij Jan van der Scaghe toen deze algemeen ontvanger werd  
 (ADN: B 17745, 'Flandre. Recette de l'extraordinaire'). Hij legde zijn eed af in  
 Rijsel op 24/5/1484 (ADN: B 33, 104v). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1779

 Naam Seyssin, Augustin 

 Antecedenten fs Daneel (bestand Gent). 

 Politieke carrière Gent: gedele november87 (bestand Gent). 

 Bezit In de verplichte lening van 1492 droeg hij 40 gr bij (Hancké, 'Conflict', II, 170). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Simon fs Jan 

 Nageslacht Zijn zoon Simon leende 1 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 188r). 

 Politieke carrière Brugge: hoofdman sint-donaas april77; schepen 82 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: in 1487 was hij dismeester van de armendis van de OLV-kerk (SAB: KV,  
 828bis, 305). 

 Bezit Hij diende aan de stad zes erfelijke rentes op goederen aan de westzijde van de  
 Zwarte Ledertouwersstraat uit te betalen in 1478 (SAB: SR78, 4v-5r). Hij huurde  
 een stalletje aan de Oude halle van de stad in 1482 (SR82, 17v), dat hij verkocht in  
 1492 (SAB: SR92, 14v). Hij leende 8 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als  
 bewoner van het Sint-Donaaszestendeel; ze werden nog hetzelfde jaar terugbetaald  
 (SAB: SR80, 191r). Hij leende 2 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 191r).  
 In mei 1491 liet hij huizen aan de Engelse plaatse, in de Moerstraat, de Gansestraat  
 en de Vlamincdam openbaar verkopen om schulden terugbetaald te krijgen (SAB:  
 HG, I, 58r). 

 Extra Er is een Simon fs Jan schepen in 1455 en 1457 (zie SAB: RW). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Sint-Jacobshuus, Willem van 

 Politieke carrière -Vorst: baljuw van de Oudburg 10/12/94-15/7/95 (ARA: Rk., 14161). 
 -Gent: keure 87, 94; stedekiezer 93, 96; overdeken der neringen 92-93; ontvanger- 
 boekhouder 96 (bestand Gent) 

 Taken-diensten Gent: in oktober 1487 reisde hij naar Dendermonde naar Filips van Kleef en Filips  
 van Bourgondië-Beveren om over de terugkeer van de neven Adriaan Vilain naar de 
  stad te onderhandelen (SAG: 400, 29, 277r). In november 1492 reisde hij naar  
 Mechelen om uitstel van betaling voor de boete van Cadzand te vragen (31, 121v). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Slinghere, Joris 

 Politieke carrière Ieper: schepen 79, 82, 29/8/85, 87, 89; raad 81, 83 (KB: M 103, II). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Sloc, Joris 

 Politieke carrière Gent: gedele 99; keure juni85, 87, 93, 96, 05 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: in oktober 1487 reisde hij naar Brussel om aan Maximiliaan de Vrede van  
 Doornik terug te vragen (SAG: 400, 29, 277v). 

 Bezit Hij leverde laken aan de stad in 1493 en 96 voor ca. 10000 gr (Hancké, 'Conflict',  
 II, 170). In de verplichte lening van 1492 droeg hij 360 gr bij die later werden  
 terugbetaald (Hancké, 'Conflict', II, 170). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Sloeve, Willem 

 Politieke carrière Gent: gedele 77, 80; herekiezer 00, 03 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: hij maakte deel uit van de Gentse delegatie die Maximiliaan te Brabant  
 begroette in augustus 1477 (SAG: 400, 26, 85v). 

 Bezit In de verplichte lening van 1492 droeg hij 80 gr bij die later werden terugbetaald  
 (Hancké, 'Conflict', II, 170). Volgens het 'conestable bouc' betaalde hij in 1492-4  
 360 gr belasting buiten de Sint-Jorispoort en nogmaals 40 gr in de Wijngaerdstraat 
  (Hancké, 'Conflict', II, 170). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Smet, Boudewijn de 

 Politieke carrière Gent: gedele februari77; keure 78 (bestand Gent). 

 Bezit Hij leverde aanzienlijke hoeveelheden laken aan de stad in 1463, 70-1, 73-4, 76-7  
 en 80 (Hancké, 'Conflict', II, 170). Volgens het 'conestable bouc' betaalde hij in  
 1492-4 480 gr belasting buiten de Sint-Jorispoort (Hancké, 'Conflict', II, 170). Hij  
 bezat een erfrente van 32 s gr op de stad Gent (SAG: 400, 26, 159r). Hij kocht een  
 rente van 32 s gr op de inkomsten van de stad Gent in 1485 (ADN: B 2132, nr. 69314). 

 Verbanning 20/7/1485, voor vijftig jaar uit het graafschap Vlaanderen, door Gent, omdat hij het  
 in de revolte van juli 1485 tegen Maximiliaan opgenomen had (SAG: 212, 1, 78v).  
 In november 1487 betaalde hij 30 s gr aan de stad voor de gratie van ban die hij  
 ontvangen had (SAG: 400, 29, 307r). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Smet, Jan de 

 Data ?-1493/4 (Hancké, 'Conflict', II, 171). 

 Antecedenten fs Boudin (Hancké, 'Conflict', II, 171). 

 Politieke carrière Gent: keure juli85, 93 (neringen, zadelmaker) (bestand Gent). 

 Beroep Zadelmaker (Hancké, 'Conflict', II, 171). 

 Leenbezit Een Jan de Smet kocht in 1480 het Steenhuizebos te Gavere (Opsommer, 'Omme dat  
 leengoed', 434). 

 Bezit In 1490 woonde hij aan de Gentse Nieuwpoort (Hancké, 'Conflict', II, 171). Hij  
 kocht een waterklok uit het geconfisqueerde bezit van Jan van Melle (Blockmans,  
 'Peilingen', 257). Hij leverde aanzienlijke hoeveelheden laken aan de stad in 1476,  
 82, 83, 85-6, 90, 93 (Hancké, 'Conflict', II, 171). In 1477 droeg hij 64 gr bij in de  
 oorlogsbelasting (Hancké, 'Conflict', II, 171). In de verplichte lening van 1492  
 droeg hij meerdere sommen bij, maar waarschijnlijk betreft het ook meerdere  
 personen (Hancké, 'Conflict', II, 171). 

 Rol in de opstand In 1477 of het jaar nadien werd hij door de Gentse baljuw ondervraagd (Hancké,  
 'Conflict', II, 171). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Smitere, Jacob de 

 Titel Meester v1472 (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1219). 

 Data ?-18/12/1490 (Despars, 'Cronycke', IV, 492). 

 Huwelijk x Mergriete de Zuttere (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1219). 

 Nageslacht Hij had een zoon Jan (zie de databank opstand). 

 Politieke carrière Vorst: raadsheer in de Raad van Vlaanderen 75-77, 8/85-10/87 en 12/89-12/90;  
 procureur 6/9/83-8/85 (KB: Ms 20642, 169r-170v). 

 Taken-diensten -Vorst: in 1478 was hij belast met de inventarisatie van de geconfisqueerde  
 goederen van inwoners van Doornik (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1220). Op  
 3/9/1485 stelde Maximiliaan hem aan als 'controleur des officiers de leur pays de  
 Flandres ou quartier de Bruges' (ADN: B 33, 130v en B 4123, 117v). In 1478  
 onderhandelde hij met de Catalaanse natie te Brugge over enkele privilegiën (SAB:  
 SR77, 138r). In 1486 was hij ontvanger te Deinze (RAG: RV, 955, 50r). 
 -Brugge: hij loste meermaals juridische probleempjes op voor de stad Brugge eind  
 jaren 1470 (zie bijvoorbeeld SAB: SR78, 162v). Maar ook tijdens de eerste  
 regentschapsraad voerde hij taakjes uit voor de stad, in juni 1484 bezocht hij  
 bijvoorbeeld samen met Gaspard de Premeques Sint-Anna-ter-Muiden in opdracht  
 van Brugge (SAB: SR83, 171v). 

 Bezit Hij ontving een jaargeld van 60 fr van 32 gr als 'controleur' in 1487 (ADN: B  
 4123, 116v). 

 Rol in de opstand In juli 1485 verzorgde hij een vreugdevuur bij Maximiliaans inkomst te Gent  
 (SAG: 400, 28, 451r). Hij werd door Brugge en door Gent vogelvrij verklaard in  
 februari 1488 (Despars, 'Cronycke', IV, 333 en KB: Ms 1132, 178). 

 Bronnen Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1219-1221 (maar deze geeft verkeerde data voor  
 de carrière). 
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 Naam Smout, Gillis 

 Nageslacht Zoon Jacob (SAB: CSK87, 92r). 

 Politieke carrière Brugge: schepen 87; deken der smeden 86, 96 (SAB: RW). 

 Beroep Goudsmid (Despars, 'Cronycke', IV, 288). 

 Sociaal kapitaal Lieven van Viven, Jan de Baenst (heer van Sint-Joris) en Gillis Smout bepaalden op 
  19/11/1487 dat Maarten van Nieuwenhove de erfenis van de weduwe van Jan van  
 de Velde mocht verkopen en de opbrengst mocht verdelen over de erfgenamen  
 (SAB: CSK87, 45r). Jacob Smout stond borg voor zijn vrijlating uit het Brugse  
 schepenhuis op 20/3/1488 (SAB: CSK87, 92r). 

 Cultureel veld Hij werd in 1478 lid van de Sint-Sebastiaansgilde (Godar, 'Histoire', 122). 

 Bezit Hij en zijn broer leenden 2 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 194v). Hij  
 leende 360 gr in oktober 1490 aan de stad Brugge, als bewoner van het Sint- 
 Janszestendeel (Blockmans, 'De belastingbetalers', 272). 

 Rol in de opstand Hij werd, zoals alle schepenen uit 1487 gevangen gezet in februari 1488. Alleen  
 had hij 'wat meer graens up zijn tonghe', waardoor hij langer vastzat (Despars,  
 'Cronycke', IV, 350). 
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 Naam Snahinc, Jacob 

 Politieke carrière Gent: gedele 84 (bestand Gent). 

 Bezit In de verplichte lening van 1492 droeg hij 240 gr bij die later werden terugbetaald  
 (Hancké, 'Conflict', II, 172). 
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 Naam Spiere, Joos van 

 Politieke carrière Gent: klerk van den bloede 83, juni85-90 (Hancké, 'Conflict', II, 172). 

 Rol in de opstand In juni 1491 werd hij klerk van hoofdman Remeeus Hubert (SAG: 400, 30, 355r). 
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 Naam Spinghele, Leon 

 Naamgenoten Nicolaas Spinghel ('coopman Genevoys') was 'impetrant van lettren van mijnen  
 gheduchten heere' in 1484-85 (RAG: RV, 7512, 189r) en hij leende de stad Brugge  
 in het schepenjaar 1487 1133 lb 6 s 8 d gr om oa andere leningen af te betalen  
 (SAB: SR87, 31r en Galesloot, 'Arrêt', 407). Hij leende nog eens 500 lb gr in mei  
 1490 (SAB: SR89, 37r). Ook aan het Brugse Vrije had hij in totaal 9360 lb par  
 geleend (RAB: BVO, 509). In maart 1492 betaalde Maximiliaan hem een  
 aanzienlijke schadevergoeding omdat een deel van zijn koopwaar was geplunderd  
 door Duitse troepen die onder leiding stonden van Engelbrecht van Nassau rond  
 Saint-Omer (ADN: B 581, 16450). Hij was samen met Folquin Portinari borg over  
 Jerom Frescobaldi in juli 1493 in een transactie met Jan Roegiers (SAB: PR92,  
 114r). Over zijn koopmansactiviteiten, zie de processen die hij voerde voor de  
 Raad van Vlaanderen (onder meer RAG: RV, 7512, 189r). 
 Diens verwant Steven Spinghel had in 1486 de vorst 2000 lb gr geleend (SAB:  
 SR87, 34v). Steven en Nicolas Spinghele waren tevens 'compaignons en fait de  
 marchandise' die in 1491 samen laken verhandelden (RAB: BN, 11697). 

 Data ca. 1449 - 14/09/1493 (SAB: SR93, 163r; WRSN, 6, 5r en PR85, 41r: hij was 36  
 jaar oud in 1485). 

 Nageslacht Hij had een bastaardzoon Roeland bij Jacquemine Nijs (SAB: WRSN, 6, 5r en  
 PR92, 20r). 

 Politieke carrière Brugge: schepen 82, 84, 88-89, 91; raadslid april77; gecommitteerde feb88, jan90- 
 dec90, 92 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: in augustus 1477 was hij meermaals onderhandelaar tussen Gent en  
 Brugge (bijvoorbeeld samen met Willem Oudmaert; SAB: SR76, 60r). In augustus  
 1480 onderhandelde hij te Antwerpen over de gevangenschap van Martin  
 Reyngoot (SAB: SR79, 81r). In april 1483 reisde hij samen met Jacob Dheere en  
 Adriaan van Tielt naar Gent om de rekeningen van Roeland le Fevre na te zien  
 (SAB: SR82, 70v). Jan de Witte, Lyon Spinghele en Lodewijk Hauweel reisden op  
 1/6/1483 naar Antwerpen 'omme een goed middel te vindene dat goeden pays ende  
 accoord bleve tusschen mijnen gheduchten heere hertoghe Maximyliaen ende den  
 lande van Vlaendren' (SAB: SR82, 73v). In juli 1482 reisde hij samen met Jean  
 Dauffay, de heer van Beveren en de baljuw van Gent naar Kortrijk, Ieper en Rijsel  
 (SAB: SR82, 76r). In de periode maart-september 1488 inde hij de assizen op de  
 wijn (SAB: SRfeb88, 23v). In juli 1489 reisde hij naar Philippe de Crèvecoeur in  
 het leger te Nieuwpoort om er de militaire situatie te bespreken (SAB: SR88, 139v). 
  Hij was onderhandelaar van de stad bij de totstandkoming van de vrede van  
 Damme in december 1490 (Despars, 'Cronycke', IV, 486). Op 13/2/1490 maakte hij  
 deel uit van de Brugse delegatie die te Damme met Albrecht van Saksen over de  
 'welvaert' van de stad onderhandelde (SAB: SR89, 132r). In het schepenjaar van  
 december 1490 inde hij de assizen op de wijn (SAB: SRdec90, 5v). 

 Beroep Makelaar (SAB: RW: hij was vinder van dat ambacht in 1475, 1483 en 1487). 

 Sociaal kapitaal Maerten Reyngoot en Absalon vander Mote waren voogden van zijn bastaardzoon  
 (SAB: WRSN, 6, 5r). In januari 1495 waren Roland de Peel, Jacob de Baenst,  
 Yeronimus Lauerein, Willem Loef, Jehan Haneton en Jan Moyaert erfgenamen van  
 Willem Havic en Lyon Spinghele, vroegere muntmeester van Vlaanderen (ADN: B  
 19969, 19376). 

 Bezit Hij kocht voor 90 lb gr een efrente op het graafschap Vlaanderen van 6 lb gr in april 
  1485 (ADN: B 2132, nr. 69310 en SAB: OR, 4, 101v), die hij in augustus 1486  
 aan Willem Houtmaerct overdroeg (SAB: PR85, 129r). In januari 1487 ontving hij  
 van priester Jan Pijl verscheidene huizen en toebehorend land bij de kerk van Sint- 
 Pieters (SAB: KV, 828bis, 192-3). In november 1490 leende hij 25 lb gr aan de stad 
  Brugge (SAB: SR90, 48r). In september 1492 maakte hij een losrente van 9 lb 10 s  
 gr op Sint-Winoksbergen en een losrente van 2 lb gr op Brugge over aan Jean  
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 Hanneton; een lijfrente van 10 lb gr, één van 7 lb gr en één van 4 lb gr op Brugge  
 aan de voogden van zijn bastaardzoon en eenzelfde aan Floreyns van Potellis,  
 Filips van Pottelis, één van 6 lb gr aan Hannekin Pijncke (SAB: PR92, 20r). In  
 februari 1493 maakte hij een losrente van 4 lb gr op de stad Brugge over aan Lieven 
  van Viven (SAB: PR92, 65r). In maart 1493 ontving hij een obligatie van 200 lb gr 
  van Gomes de Sorye, die deze som van de stad diende te ontvangen (SAB: PR92,  
 68v). In diezelfde maand schonk hij Willem van der Gheenste een losrente van 4 lb  
 gr op Brugge (SAB: PR92, 73r). In augustus 1493 droeg hij 1150 lb gr die het  
 Brugse Vrije hem nog moest, over aan Baptist Spinghel, koopman van Geneve  
 (SAB: PR92, 116r). 

 Extra In 1483 werd hij veroordeeld door de schout tot de betaling van een boete van 1 lb  
 par (ARA: Rk. 13781, 42v). Op 13/7/1484 werd hij door de schepenbank van  
 Wervik veroordeeld tot het betalen van de proceskosten van in totaal 19 lb 18 s par 
  na een verloren proces tegen Willem Boeman, koopman van de stapel te Calais,  
 over een verkoop van wol (RAG: RV, 7352, 13r). 
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 Naam Spyllaert, Antoon 

 Titel Meester 

 Naamgenoten Een naamgenoot (zonder meesterstitel!) leende 20 s gr aan de stad Brugge in mei  
 1480 als bewoner van het Sint-Niklaaszestendeel (SAB: SR80, 202v). 

 Data ca. 1433 (RAG: RV, 34315, 99r) - 17/04/1509 (hij werd begraven in de Sint- 
 Jacobskerk; Vermeersch, 'Grafmonumenten', III, 451). 

 Huwelijk x Anthonine van der Stichelen, fa Jacob (ARA: Rk. 13788, 2r). 

 Nageslacht Ambrosius x Catharina Bonin (Vermeersch, 'Grafmonumenten', III, 451). Hij had een  
 dochter Grietkine die overleed in 1482 (SAB: SR81, 156r). Een andere dochter  
 huwde in het schepenjaar 1487; ze ontving daarvoor 24 s gr van de stad Brugge en  
 28 lb 16 s par van het Brugse Vrije (SAB: SR87, 120v en RAB: BVR, 225, 69v). Hij 
  had ook een zoon Pieter, die door Pieter Bladelin begunstigd werd in zijn  
 testament met een klein leen (Verschelde, 'Testament', 30). 

 Politieke carrière -Brugge: schepen april77, dec90 (niet uitgeoefend), 94; raadslid 89, 91*; hoofdman  
 sint-jacobs juni85, 93 (SAB: RW). 
 -Vorst: secretaris van Filips de Goede en Karel de Stoute 58-76 (Cockshaw, 'Le  
 personnel', 164 en RAB: BVR, 212, 8v), van Maria 77-82 (RAB: BVR, 214, 116r;  
 218, 121v), van Maximiliaan 85-88 (ADN: B 17750, 'Spillart'); ontvanger van de  
 extraordinaire inkomsten van de graaf 74-75 (SAB: MC74, 14v). zegelbewaarder  
 18/4/82-30/6/83 (ARA: Rk. 20379); secretaris van Maximiliaan 98 (ADN: B 1355,  
 16505). 

 Taken-diensten -Vorst: in 1475 was hij 'commis a la recepte des deniers venans des nouveaulx  
 acquestz' van de vorst (ADN: B 1610, 191r). Hij was secretaris van de  
 wetsvernieuwingscommissie onder Maria, de regentschapsraad en Maximiliaan van  
 1478 tot 1490, misschien ook later (zijn persoonlijke administratie van 1478 tot  
 1490 bleef bewaard - RAB: AW, 1478). In 1478 was hij samen met Donaas de Moor 
  door de vorst aangesteld om het recht op de aluinverkoop te Brugge te innen  
 (SAB: MC78, 8r en 10v). In augustus 1484 controleerde hij samen met Jan van der  
 Scaghe, Lodewijk de Crane en Bertelmeeus Trotin de oorlogsrekeningen van de  
 Vlaamse troepen (RAG: RV, 34315, 59r). Hij was commissaris voor de  
 wetsvernieuwing te Ieper, waar hij de abt van Ter Duinen verving in 1486 (KB, M  
 103, II en RAB: AW, '1478'), te Gent in juli 1485 (SAG: 400, 29, 130r). In april  
 1487 verving hij kort Filips van Huerne als vernieuwer van de wetten in  
 Vlaanderen (RAB: AW, '1478'). Hij was tevens ontvanger van buitengewone  
 inkomsten in 1477 voor 432 lb (ADN: B, 4121, 42r) - reeds in 1470 werd hij aldus  
 vernoemd (De Smidt & Strubbe, 'Chronologische lijsten', 15). Ook in het Brugse  
 Vrije trad hij op als klerk van de commissarissen die er de wet tijdens het  
 regentschap van Maximiliaan in deze periode dienden te vernieuwen (RAB: BVR,  
 22', 10v). In augustus 1485 werd hij ingeschakeld door de Rekenkamer om de  
 Brugse rekeningen te controleren (ADN: B 17745, 'Bruges'). Hij diende in april  
 1492 de Brugse rekening te controleren van de schepenbank van september 1487  
 i.p.v. Rijckaert Utenhove (SAB: SR87, 127r). In 1490 diende hij voor de vorst en  
 zijn Rekenkamer een onderzoek uit te voeren naar de kaping van de goederen van  
 Maarten van Nieuwenhove (ADN: B 2141, nr. 69787). 
 -Brugge: in 1477 en 1479 ontving hij van de stad 6 lb gr voor opdrachten i.v.m. de  
 stadsfinanciën (SAB: SR77, 154v; SR79, 168v). Op 12/5/1477 reisde hij samen met 
  Jan van Messem naar Aardenburg en van daar naar Cadzand ‘omme aldaer  
 midsgaders der wet van den Vryen ende meer andere ghedeputeerde van der stede  
 thelpen kiesene volc twelke uter name van die van den Vryen metten volke van  
 deser stede uut trecken ten frontieren van den lande’. Op 17/5 reisde hij naar Gent  
 om de Bruggelingen aldaar te excuseren omdat hun troepen nog niet gearriveerd  
 waren (SAB: SR76, 55r). In april 1482 reisde hij met gedeputeerden van de andere  
 Leden van Vlaanderen naar de Rekenkamer van Rijsel om de rekeningen van  
 Thibaut Barradot na te zien (SAB: SR82, 69v). In april 1483 behoorde hij tot de  
 commissie die in naam van de Drie Leden van Vlaanderen de rekeningen van  
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 Thibaut Barradot controleerde (ADN: B 33, 84v). In de periode september van 1484 
  tot september 1487 pachtte hij de visserijrechten van de vesten van de Speipoort  
 tot de Kruispoort (SAB: SR85, 23v). In 1487 voerde hij meerdere opdrachtjes uit  
 voor de stad, voornamelijk archieffuncties (SAB: SR86, 167v). Hij pachtte het  
 'cleenen leykine' in de periode september 87-september 90 (SAB: SR88, 22v). Hij  
 inde de wijnassizen van 1/11/1488 tot 31/8/1489 (SAB: SR88, 23r). Op  
 24/12/1489 maakte hij deel uit van de Brugse delegatie die onderhandelde met de  
 hertog van Saksen te Brussel (SAB: SR89, 143r). In juli 1490 was hij  
 vertegenwoordiger van de negen leden in de Brugse delegatie die in Brussel de  
 devaluatie van de munt met Engelbert van Nassau besprak (SAB: SR89, 145r). 
 -Gent: in 1481 kreeg hij 30 s gr van Gent voor 'zekeren dienste' die hij voor de  
 stad had gedaan (SAG: 400, 27, 252v). 

 Sociaal kapitaal Zijn zoon Pierkin werd in Pieter Bladelins testament begunstigd met een klein leen 
  voor de vele diensten die Antoon aan Pieter had gedaan; hij was ook samen met  
 Guilbert de Ruple, Donaas de Moor, Adriaan Boeye en Joris Bladelin testamenteur  
 van Bladelin in 1472 (Verschelde, 'Testament', 30). Hij nam het op voor Jan IV de  
 Baenst in diens proces voor de Grote Raad in 1487 (Buylaert, 'Crisis', I, 66). Jan de  
 Lobbeel was diens scadebeletter in 1491 (SAB: SR91, 52r). Hij was samen met  
 Steven van den Gheenste voogd over de kinderen van Robrecht de Brune in  
 september 1485 (SAB: PR85, 28v). Winnok Knibbe, Jacob Sey e.a. waren de  
 erfgenamen van Margriete van den Vagheviere en kregen in oktober 1487 van de  
 Brugse schepenbank gelijk in hun eis aan testamenteurs (Antonis Spillaert,  
 Adriaan Kaervoet en Donaas de Moor) om het testament uit te voeren (SAB:  
 CSK87, 30v-31v). 

 Leenbezit In 1474 of 1475 erfde zijn vrouw het ammanschap van Lissewege en het leen 'Heys'  
 in Koudekerke na de dood van haar vader (RAB: BB, 64, 132r en ARA: Rk. 13788, 2r). 

 Bezit Sinds 1453 ontving hij een jaarlijkse rente van 72 lb par en zijn vrouw één van 36  
 lb par op de stad Nieuwpoort (ADN: B 5392, 26v). Hij kocht in 1475-6 samen met  
 meester Pieter van den Eede als voogd van de kinderen van Tristam Janenszoons  
 een lijfrente van 3 lb gr op de inkomsten van de stad Gent (SAG: 400, 31, 270v).  
 Hij leende 10 lb aan de stad in 1477 (SAB: SR76, 27v). Hij leende 2 lb gr aan de  
 stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het Sint-Jacobszestendeel (SAB: SR80,  
 198r). In juni 1485 kreeg hij als klerk van de controlecommissie voor de  
 stadsrekening 40 lb par van de stad (SAB: SR84, 168r). Ook op het einde van dat  
 schepenjaar ontving hij om gelijkaardige reden 6 lb gr (SAB: SR85, 176r). Hij  
 leende 2 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 194r). In september 1490  
 leende zijn vrouw gedwongen 25 lb gr aan de stad Brugge (SAB: SR90, 22v); die  
 Antoon terugbetaald kreeg in januari 92 (SAB: SR91, 187r). Hij leende 960 gr in  
 mei en 2400 gr in juli 1488 en 720 gr in oktober en 4000 gr in december 1490 aan  
 de stad Brugge, als bewoner van het Sint-Janszestendeel (Blockmans, 'De  
 belastingbetalers', 273). In 1491 bezat hij huis, pacht, bosjes etc. te Zelegem (RAB:  
 BN, 11503). In juni 1493 ontving hij een losrente van 2 lb gr op de stad Brugge  
 van Hiëronymus Scrapere (SAB: PR92, 93v). 
 Rol in de opstand Hij liet een rekening na van zegelrechten van commissarissen die door de Drie  
 Leden van Vlaanderen uitgestuurd werden om wetten te vernieuwen in Vlaanderen,  
 van 18/4/1482 tot 30/6/1483. Hij was enkel hiervoor zegelbewaarder, Jan van de  
 Kethulle nam de rest van de functie waar. Het zegel van Maria was vernietigd, dat  
 van Filips zag pas in 1483 het levenslicht. Op 1/6/1483 benoemde Maximiliaan  
 Nicolas de Rutere echter tot zegelbewaarder, met een eigen zegel van Filips. De  
 tandem Spillaert-Van de Kethulle nam afscheid, maar de Drie Leden benoemden op  
 10/7 toch een eigen zegelbewaarder, namelijk Jan de Beere (Gachard, 'Inventaire',  
 III, 345). Wegens zijn trouw aan de regentschapsraad confisqueerde Engelbert van  
 Nassau in de jaren 1483-5 zijn rente op Nieuwpoort, maar hij schonk deze in 1486  
 terug (ADN: B 5392, 26v). Nadien lijkt hij als klerk van schout Jan van  
 Nieuwenhove te hebben gediend, want hij kopieerde diens benoemingsakte in de  
 schoutrekening (ARA: Rk. 13781, 59r-61v). Na de verovering van het graafschap  
 in 1485 trad hij in dienst van Maximiliaan. In de periode van juli 1485-87 was hij  
 de klerk van de commissie die in opdracht van Maximiliaan de situatie te Brugge  
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 diende te normaliseren (SAB: SR84, 168r; SR86, 177r; SR87, 120r). Als secretaris  
 van Maximiliaan ordonneerde die laatste dat hij een bepaalde functie voor 60 lb par  
 mocht pachten, maar de Rekenkamer gaf hier een negatief advies over (ADN: B  
 17750, 'Spillart'). Hij vluchtte de stad uit in augustus 1490 (Despars, 'Cronycke',  
 IV, 462), waarna zijn huis bezet werd door troepen en zijn vrouw verplicht werd te  
 lenen aan de stad (SAB: SR91, 187r). Op 24/1/1491 gebood Engelbert van Nassau  
 dat zijn troepen zijn bezit met rust dienden te laten (RAB: BN, 11503). Ondanks  
 het feit dat hij niet in Brugge geboren was, mocht hij toch als burgemeester  
 plaatsnemen in de schepenbank van 1491 (SAB: CA, 13, 281r). Als burgemeester  
 werd hij begeleid door een lijfwacht (SAB: SR91, 159v). 

 Extra Hij verving de overleden Colard Lauwereyns als schepen. In december 1490 werd  
 hij zelf vervangen door Jan Heindricx (SAB: RW). Op 13/11/1470 verloor hij in  
 zijn functie van ontvanger van buitengewone belastingen in Vlaanderen, samen met 
  de watergraaf, een proces tegen Engelse kooplui (De Smidt & Strubbe,  
 'Chronologische lijsten', 15). In 1479 diende hij 20 gr te betalen aan de stad  
 Brugge voor een veroordeling door de Brugse schepenbank (SAB: SR79, 39r). 
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 Naam Stameraert, Joos 

 Politieke carrière Gent: gedele juli85 (bestand Gent). 

 Verbanning In 1483 betaalde hij 6 lb gr voor een gratie van ban die hij van de stad gekregen  
 had (SAG: 400, 28, 203r). 
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 Naam Standaert, Simon 

 Huwelijk x Marie, de weduwe van Herman Slijckaert, waarvan enkele testamentaire  
 bepalingen uit juni 1487 bewaard zijn. Daaruit blijkt dat ze heel wat sommen  
 reserveerde voor de armendis van Sint-Salvators en andere religieuze instellingen  
 (SAB: PO, 1ste reeks, II, nr. 41). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 77; schepen april82 (SAB: RW). 

 Cultureel veld Hij was kerkmeester van de Sint-Salvatorskerk in 1482 (SAB: PO, 1185). 

 Bezit Hij leende 5 lb gr aan de stad Brugge in 1477 (SAB: SR76, 31v). Hij leende 4 lb gr  
 aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het Sint-Jacobszestendeel (SAB:  
 SR80, 197v). Hij leende 2 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 193v). Hij  
 leende 960 gr in mei en 960 gr in juli 1488 en 720 gr in oktober 1490 aan de stad  
 Brugge, als bewoner van het Sint-Janszestendeel (Blockmans, 'De belastingbetalers', 274). 

 Extra Hij verving Jacob Moop in de schepenbank van april 1482 omdat deze afkomstig  
 was uit Middelburg (RAB: RW). 
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 Naam Stavele, Jan van 

 Titel Heer van Iseghem 
 Heer van Avekerke 

 Naamgenoten Op 3/10/1485 legde Jacob van Stavele de eed af als ontvanger van de Brugse  
 spijker (ADN: B 33, 130r). 

 Politieke carrière -Vrije: schepen 64-76 (67*, 71*, 76*), 80, 84-87 (86*), jan90-93 (90*, 93*) (lijsten 
  Vrije). 
 -Vorst: baljuw van Laleu 8/85-? (ADN: B 33, 120v). 

 Taken-diensten -Vrije: Hij was onderhandelaar voor de Drie Leden te Montils-lez-Tours eind 1489  
 (Despars, 'Cronycke', IV, 440). In augustus 1491 onderhandelde hij tussen  
 Engelbert van Nassau en Filips van Kleef (RAB: BVR, 230, 84r). 

 Bezit In november 1477 nam Maximiliaan hem, voor 24 s daags, op in zijn hofhouding  
 (Gachard, 'Analectes', 5, 117). Bij zijn bruiloft in 1492 ontving hij 100 lb par van  
 het Vrije (RAB: BVR, 232, 95v). 

 Rol in de opstand Op 13/8/1485 legde hij de eed van baljuw van Laleu af te Rijsel (ADN: B 33, 120v). 

 Extra In mei 1486 maakte hij een einde aan zijn geschil met Inghelbrecht van Eedingen  
 (RAG: RV, 955, 60-62r). 
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 Naam Steel, Inghelram 

 Politieke carrière Gent: keure 77, 80, 87; stedekiezer 79, 82 (bestand Gent). 

 Bezit In de verplichte lening van 1492 droeg hij 120 gr die later werden terugbetaald  
 (Hancké, 'Conflict', II, 172). 
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 Naam Steel, Jan 

 Politieke carrière Gent: stedekiezer 80 (bestand Gent). 
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 Naam Steel, Joos 

 Politieke carrière Gent: gedele 90, 98, 01; keure 81, juli85, 93; overdeken der wevers 91-92;  
 secretaris van de keure 82, 87; ontvanger 88 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: eind oktober 1481 reisde hij naar Brussel om Maximiliaan te interpelleren  
 over de dood van Jan van Dadizeele (SAG: 400, 27, 359r). In 1489-90 hield hij een  
 stedelijke oorlogsrekening bij (30, 257v). In 1489 was hij tevens auditeur van de  
 oorlogsrekening van Lieven Yoens (SAG: 20, 6, 155r) 

 Bezit Hij leverde aanzienlijke hoeveelheden laken aan de stad in 79-82, 85, 95-7  
 (Hancké, 'Conflict', II, 173). In de verplichte lening van 1492 droeg hij 360 gr bij  
 die later werden terugbetaald (Hancké, 'Conflict', II, 172). 

 Rol in de opstand Volgens het bestand 'Gent' was hij overdeken der wevers in 91-2. Dit is mogelijk,  
 tenminste na 20/11/1491, toen zijn voorganger Hubert van Lueribrouck vermoord  
 werd. Er bleven echter geen stadsrekeningen bewaard uit deze periode, waardoor  
 het moeilijk checken is. In ieder geval wordt na de vrede van Cadzand Boudin van  
 der Donct de nieuwe Gentse overdeken (SAG: 400, 31, 63v). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1802

 Naam Steene, Clais van den 

 Data ca. 1420 (RAG: RV, 6832, 20v) - ? 

 Politieke carrière Brugge: schepen 63, 69, 88; raadslid 91, 93; hoofdman sint-niklaas april82, feb88  
 (SAB: RW). 

 Beroep 'Grossier' (RAG: RV, 6832, 20v). 

 Bezit Hij huurde een kruideniersstalletje in Brugge in 1476-83 (SAB: SR76, 8r; SR82,  
 18r etc.). Hij leende 20 lb gr aan de stad Brugge in 1477 (SAB: SR76, 30r). Hij  
 bezat het huis 'De Noble' in de Vlamingstraat (SAB: WRSN, 5, 77v). Sinds 1472  
 ontving hij een jaarlijkse rente van 3 lb gr op Diksmuide (ADN: B 5392, 82v). Hij  
 bezat een erfrente van 3 lb gr op inkomsten van de hertog in Brugge in 1477 (ADN: 
  B 4120, 74r). In november 1477 kocht hij een lijfrente van 4 lb gr op de inkomsten  
 van de stad Brugge (ADN: B 4121, 79r). In februari 1478 leende hij 75 lb van 40 gr 
  aan Maximiliaan op de kroonjuwelen (ADN: B 3495, 123686). In de lening van  
 juni 1478 droeg hij 10 lb gr bij aan de Brugse stadskas (SAB: SR80, 49r). Hij  
 leende 16 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het Sint- 
 Niklaaszestendeel (SAB: SR80, 200r). Hij leende 50 lb gr aan de stad Brugge in  
 mei 1482 (SAB: SR81, 190r). Op 21/5/84 droeg hij zijn rente van 2 lb gr op de stad 
  over aan Jacob van den Driesche (SAB: Elisabethschool, oorkonden, 1477 en  
 1484). Hij leende 3 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 196r). In juni 1487  
 leende hij 100 lb gr aan Maximiliaan op enkele kroonjuwelen (ADN: B 3496,  
 123693). Hij leende 3840 gr in mei en 1200 gr in juli 1488 en 1440 gr in oktober  
 en 16000 gr in december 1490 aan de stad Brugge, als bewoner van het Sint- 
 Niklaaszestendeel (Blockmans, 'De belastingbetalers', 274). Op 21/5/1489 droeg  
 hij een rente van 6 lb gr op het graafschap Vlaanderen over aan Adam van Riebeke  
 (ARA: Rk., AL, 53, 21/5/1489). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1803

 Naam Steene, Robert van den 

 Politieke carrière Ieper: hoofdman Besant 20/3/76-13/10/77 (KB: M 103, II). 

 Rol in de opstand Bij de schepenlijst van 22/5/1477 (de Verkeerde Wet) staat genoteerd: 'son office  
 vendu en novembre 1478 parce qu'il s'est rendu coupable de rebellion'. Elders  
 lezen we dat hij reeds op 13/10/1477 de stad verlaten had (KB, M 103, II). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1804

 Naam Steenwerpere, Jacob de (1) 

 Naamgenoten Hij is erg makkelijk te verwarren met zijn naamgenoot (2); maar waarschijnljk stierf  
 (1) eind jaren 1470-begin 1480. 

 Politieke carrière Gent: gedele 55; keure 67, 77 (bestand Gent); overdeken der wevers februari77  
 (SAG: 400, 25, 155r). 

 Taken-diensten Gent: in 1457 pachtte hij de assizen op het koren en het vreemd bier (Hancké,  
 'Conflict', II, 174). Hij begeleidde Maria bij haar reis van Gent naar Brugge in april  
 1477 (SAG: 400, 25, 143r). 

 Bezit Hij leverde 86 gr laken aan de stad in 1480 (Hancké, 'Conflict', II, 174). 

 Rol in de opstand In februari 1477 werd hij samen met Gillis de Cleerc als overdeken der wevers  
 vernoemd (SAG: 400, 25, 155r). In augustus 1477 erop verdween hij als overdeken 
  en duikt hij op als schepen (SAG: 400, 26, 102r). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1805

 Naam Steenwerpere, Jacob de (2) 

 Titel Meester 

 Naamgenoten Hij is erg makkelijk te verwarren met zijn naamgenoot; maar deze stierf  
 waarschijnlijk eind jaren 1470. 

 Politieke carrière -Gent: secretaris van de keure februari77-77; pensionaris van gedele 79-85 (SAG:  
 400, 27, 96r/234r ea), november87-91 (29, 328v/30, 62v). 
 -Vorst: ontvanger van exploiten in de Raad van Vlaanderen 23/5/88-12/89 (KB: Ms 
  20642, 170r). 

 Taken-diensten Gent: in maart 1480 onderhandelde hij te Antwerpen met de bisschop van Doornik  
 over de verbanning van Willem van der Scaghe (27, 88v). Op 13/4 trok hij naar  
 Maria te Mechelen om haar te vragen naar Gent af te reizen (90r). In juni 1480  
 maakte hij deel uit van een gezantschap naar Brussel bij Maximiliaan (91r). Eind  
 augustus werd hij naar Namen gezonden om Maximiliaan in te lichten over de  
 mogelijke komst van Engelsen in het land (226r). Op 16/10/1481 reisde hij naar  
 Antwerpen om met de kanselier te overleggen (358v). In januari 1483 reisde hij  
 naar Brugge voor de stad (28, 115r). Op 26/2/1488 trok hij samen met Jan van  
 Coppenhole naar Frankrijk om de Gentse privilegen door de Franse koning te laten  
 bekrachtigen (29, 390r). Van 24/4 tot 6/6 verbleef hij te Frankrijk bij de heer van  
 Desquerdes (417r). Begin juli verbleef hij te Ieper van waaruit hij troepen  
 coördineerde en later naar Frankrijk reisde (426r/427r en SAG: 20, 6, 127r). Op  
 13/8/1488 betaalde de stad Gent hem 20 lb gr omdat hij in Frankrijk  
 rondgetrokken was om de vrede van Atrecht van 1482 te laten confirmeren (SAG:  
 20, 7, 5r). In februari 1489 maakte hij deel uit van de Vlaamse delegatie die te  
 Doornik met Philippe de Crèvecoeur onderhandelde (SAG: 20, 7, 141v). Kort erna  
 onderhandelde hij met Engelse ambasadeurs te Brugge (SAG: 20, 7, 150r). In juni  
 1489 reisde hij samen met Jan de Beere naar Crèvecoeur met een ontwerp voor  
 vredesvoorstel (SAG: 20, 7, 204v). In augustus 1489 reisde hij naar Frankrijk om  
 er met Philippe de Crèvecoeur te onderhandelen (SAG: 20, 7, 253v). Eind maart  
 1490 reisde hij naar Mechelen bij Albrecht van Saksen en Engelbert van Nassau  
 om te onderhandelen over de positie van Filips van Kleef (400, 30, 261r). In juni  
 1491 maakte hij deel uit van de Gentse delegatie die naar Mechelen reisde (418v).  
 In augustus 1491 reisde hij naar Sluis om er te onderhandelen met Filips van Kleef  

(414r). In 1492 was hij opperkoninkstavel bij de verplichte lening (Hancké, 'Conflict', II, 
174). 

 Beroep Goudsmid (Hancké, 'Conflict', II, 174). 

 Leenbezit Na de dood van zijn vrouw in 1488/9 erfde hij een leen te Lovendegem (ARA: Rk.  
 14160, 89v). 

 Bezit Hij kocht een erfrente op het land van Vlaanderen en ontving hiervoor in 90 15 lb  
 gr (SAG: 400, 30, 420r). In mei 1484 ontving hij 39 lb 10 s 10 d gr als  
 schadevergoeding voor zijn gevangenschap in Frankrijk (SAG: 20, 2, 11v).  
 Volgens het 'conestable bouc' van 1492-4 betaalde hij 360 gr belasting buiten de  
 Sint-Jorispoort (Hancké, 'Conflict', II, 174). 

 Rol in de opstand Hij was onderhandelaar bij het verdrag van Atrecht (Cauchies, 'Maximilien', 161).  
 Hij onderhandelde voor de stad Gent met het Franse hof en werd op zijn terugreis  
 in januari 1484 samen met Filips Wielant en Denys en Jacob Heyman opgepakt  
 door Lancelot de Berlaimont (Gilliodts-Van Severen, 'Inventaire', VI, 238 en  
 Dagboek van Gent, II, 258). In februari 1488 reisde hij samen met Jan van  
 Coppenhole naar Frankrijk om de Vlaamse privileges te laten confirmeren (SAG: 20, 
  7, 14r). Op 23/5/1488 werd hij door de regentschapsraad benoemd tot ontvanger  
 van de expoiten van de Raad van Vlaanderen (RAG: RV, 7513, 5r). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1806

 Naam                    Steenwerpere, Jan de 

 Data ?-1477 (Hancké, 'Conflict', II, 174). 

 Politieke carrière Gent: overdeken der wevers februari77 (Hancké, 'Conflict', II, 174). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1807

 Naam Steppe, Arend 

 Data ?-1491 (Hancké, 'Conflict', II, 174). 

 Politieke carrière Gent: keure 91; deken der volders november87 (bestand Gent). 

 Bezit In de verplichte lening van 1492 schenkt zijn weduwe 80 gr (Hancké, 'Conflict', II,  
 174). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1808

 Naam Steppe, Ghyselbrecht 

 Data ?-09/09/1486 (Dagboek van Gent, II, 263en SAG: 400, 29, 221v). 

 Bezit In de oorlogsbelasting van 1477 droeg hij 4 gr bij  (Hancké, 'Conflict', II, 174). 

 Rol in de opstand In de baljuwsrekening van Jan van Cruininghe wordt hij veroordeeld voor 'secrete  
 assemblee' die tot doel had oproer te veroorzaken in de stad en de wet te doden; hij  
 werd bijgevolg onthoofd in het Gravensteen (Hancké, 'Conflict', II, 43; naar ARA,  
 Rk 14118, 58r). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1809

 Naam Steppe, Pieter 

 Politieke carrière Gent: keure 86 (bestand Gent). 

 Bezit In de verplichte lening van 1492 droeg hij 80 gr bij (Hancké, 'Conflict', II, 175). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1810

 Naam Steylin, Lodewijk 

 Naamgenoten Joos Steylin was ontvanger van de erfelijke rente in 1476-7 en onderklerk van de  
 tresorie in 1477 (SAB: SR76, 1r/43r; 77, 41v). 

 Data ?-07/07/1485 (Despars, 'Cronycke', IV, 269). 

 Huwelijk x Cornelia Wynkins, fa Robrecht (ADN: B 4121, 80r). 

 Nageslacht Hij had twee kinderen: Lodewijk en Tanneke (ADN: B 4121, 80r). Zijn zoon ontving in 
december 1485 1 lb gr als achterstallig van de rekening van zijn vader (SAB: SR85, 163v). 
Lodewijk Steylin fs Lodewijk overleed in juni 1489 (SAB: SR88, 163r).  

 Politieke carrière Brugge: secretaris vanaf mei82-82 (SAB: SR81, 57v; SR82, 56v); raadslid 83*;  
 gecommitteerde 84 (SAB: RW); klerk van de deelmannen april77 (SAB: SR76, 43r). 

 Taken-diensten -Vorst: hij was ontvanger van het grutegeld van Blankenberge in 1469-75 en van  
 dat van Woumen in 1463-66 (databank domeinbeheer). Hij was commissaris van de  
 wetsvernieuwing van het Brugse Vrije in 1483 (RAB: BVR, 221, 8r). 
 -Brugge: hij reisde samen met Denijs Metteneye naar Antwerpen in mei 1483 'omme 
  te vercrighene meerder verzekerthede daer te commene inde maerct' (SAB: SR82,  
 72v). In november 1483 controleerde hij samen met Jan de Keyt en Jan Marant in  
 opdracht van de regentschapsraad de staat van de kastelen te Sluis (SAB: SR83,  
 128v). In juli 1484 reisde hij samen met een Brugse delegatie door het Brugs  
 kwartier om te onderzoeken of de stadsbesturen in de ondergeschikte steden hun  
 poorters geen onrecht aandoen (SAB: SR83, 174r). 

 Sociaal kapitaal Pauwels van den Buerch was diens schadebeletter in 1483 (SAB: SR83, 57r). Zijn  
 vrouw maakte in oktober 85 meester Renault Cortewille, Roeland van Regable,  
 Michiel de Vroede, Gillis Jacquelot, Jan du Ponchel, Jan van Overbeke, Gillis de  
 Ruedic en Pauwels van Boonem over zich machtig (SAB: PR85, 32r). Ook Jan de  
 Wymus, Olivier Baeteman en Jacob Stovaert staan voor haar borg indien iemand  
 iets van het sterfhuis van haar man zal eisen (SAB: PR85, 32r). Jan van Riebeke liet  
 herstellingen uitvoeren aan zijn bezit in juni 1490 (SAB: SR89, 168v). Claeis  
 Piers, Lauwereins van der Meersch en Jan Govaerts waren borgen over hem in  
 november 1487 (SAB: CSK87, 46v). 

 Bezit In november 1477 kocht hij drie lijfrentes van in totaal 12 lb gr op de inkomsten  
 van de stad Brugge (ADN: B 4121, 80r). Hij leende 2 lb gr aan de stad Brugge in  
 mei 1480 als bewoner van het OLV-zestendeel; ze werden nog hetzelfde jaar  
 terugbetaald (SAB: SR80, 194v). Hij beat een kamertje 'onder den choor van sinte  
 Baselis kerke' (SAB: SR89, 168v). In mei 1491 werd een huis van hem in de  
 Mariastraat openbaar verkocht (SAB: HG, I, 57v). 

 Rol in de opstand Op 16 juli 1482 stelde Brugge hem voor het leven als 'coustumier ten rade van  
 scepenen ter camere' aan (SAB: CA, 14, 319v). Eind april/begin juni 1485 werd hij  
 door de vertegenwoordigers van Maximiliaan gezocht maar niet gevangen (Despars, 
  'Cronycke', IV, 257). Hij werd buiten de vrede van juni 1485 gesloten (Despars,  
 'Cronycke', IV, 262). Enkele dagen later werd hij gevangen (hij zat verscholen in  
 het klooster van de Dominicanen) en terechtgesteld (Despars, 'Cronycke', IV, 269  
 en ARA: Rk. 13781, 80r). Zijn hoofd werd aan de Halle gehangen en er pas begin  
 februari 1488 afgehaald (Despars, 'Cronycke', IV, 324). 

 Extra Op 2/10/1487 besliste het schepencollege dat Colard le Thiry, internationaal  
 handelaar en inner van de bierassize van 9/1479 tot 8/1485 en van het grute in  
 1486 (zie SR), binnen de tien dagen moet opduiken voor de schepenbank en zich  
 dient te verweren op de eis van Lodewijk Steylin, als erfgenaam van zijn vader, van  
 214 lb 16 s gr die Thiry nog moest van toen hij de bierassize voor zijn vader als  
 tresorier inde; zoniet, dan wordt de akte uitgevoerd (SAB: CSK87, 15r). Maar hij  
 dook op en verweerde zich door te stellen dat het geld gebruikt was voor de  
 bevoorrading van soldaten. Het college besloot uiteindelijk dat Colard 52 lb 16 s  
 gr aan Lodewijk diende te betalen (SAB: CSK87, 28r-29v/39v/46v/47v).  
 Opvallend is dat de zoon van deze Colart, Cornelis, in maart 1486 geëxecuteerd  
 werd (SAB: SR85, 167v). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1811

 Naam Stichelen, Hendrik van den 

 Politieke carrière Ieper: raad 22/5/77; schepen 86 (KB: M 103, II). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1812

 Naam Stichelen, Thomas van der 

 Data ?-1477 (SAG: 400, 26, 35r). 

 Nageslacht Hij had twee zonen, Jan en Pieter (RAG: RV, 2418, 193r). 

 Politieke carrière Gent: keure 77; stedekiezer 67; ontvanger 67 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: in februari 1478 trok hij naar Antwerpen en in maart naar Holland om  
 Maximiliaan te vragen naar Gent af te reizen (SAG: 400, 26, 90r). Hij  
 vertegenwoordigde Gent op de Ledenvergadering te Brugge in april, te Ieper in  
 juni en te Rijsel in juli 1478 (93r, 93v, 95v). 

 Extra Hij stierf tijdens zijn ambtstermijn als schepen en werd vervangen door Jacob  
 Bolloc (SAG: 400, 26, 35r). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Stoct, Cornelis van der 

 Politieke carrière Gent: gedele juli85; herekiezer 87; secretaris van gedele 86; secretaris van de keure 
  juni85 (SAG: 400, 28, 432v), 87 (bestand Gent). 

 Confiscatie 1491: 2400 gr voor kledij en catteylen die per schip de stad uitgesmokkeld zouden 
 worden. 
 1492: 1200 gr voor deel van de erfenis van Jan van der Straten (Hancké, 'Conflict',  
 II, 175). 

 Extra In het schepenjaar van november 1487 werd hij door de stad Gent veroordeeld tot  
 een boete van 15 lb gr (SAG: 400, 29, 308r). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1814

 Naam Stoct, Gillis van der 

 Politieke carrière Gent: gedele 93 (bestand Gent). 

 Beroep Meersenier (Hancké, 'Conflict', II, 175). 

 Bezit In de oorlogsbelasting van 1477 droeg hij 41 gr en in de verplichte lening van  
 1492 480 gr die later werden terugbetaald (Hancké, 'Conflict', II, 175). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Storm, François de 

 Politieke carrière Ieper: schepen 22/5/77, 86 (KB: M 103, II). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Straten, Hendrik van der 

 Beroep Goudsmid (Despars, 'Cronycke', IV, 489). 

 Leenbezit In 1481 of het jaar nadien kocht een Hendrik van der Strate een leen op de dijk van  
 Sint-Pieters van Herman Winthuele voor 7 lb 16 s 3 d gr (ARA: Rk. 13710, 32r). 

 Bezit Hij leende 5 lb gr aan de stad Brugge in 1477 (SAB: SR76, 31v). Hij leende 4 lb gr  
 aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het Sint-Janszestendeel (SAB:  
 SR80, 189v). Hij leende 5 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 186r). Hij  
 leende 2400 gr in mei en 2400 gr in juli 1488 en 1440 gr in oktober 1490 aan de  
 stad Brugge, als bewoner van het Sint-Jacobszestendeel (Blockmans, 'De  
 belastingbetalers', 274). Op 16/12/1489 droeg Bosschaert van Aardooie hem een  
 rente van 2 lb gr op het graafschap Vlaanderen over (ARA: Rk., AL, 53, 16/12/1489). 

 Rol in de opstand Hij werd buiten de Vrede van Damme van 6/12/1490 gesloten (Despars, 'Cronycke', 
  IV, 489). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Straten, Joost van der 

 Data ?- vóór 1492 (SAB: PR92, 10v). 

 Huwelijk x Margriete van Rye (SAB: PR92, 10v). 

 Nageslacht Adriana x meester Pieter de Witte (SAB: CSK87, 133r en PR92, 10v/59r). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 76; hoofdman OLV 75, 77, 79, april82, juni85, 87; schepen 78, 81, 
  86 (SAB: RW). 

 Sociaal kapitaal In het schepenjaar 1483 betaalde hij een boete voor Katheline, de vrouw van Joost  
 van Varssenare (SAB: SR83, 36v). Pieter de Witte stond borg voor zijn vrijlating  
 uit het Brugse schepenhuis op 20/3/1488 (SAB: CSK87, 92r). 

 Cultureel veld In 1489 was hij kerkmeester van de OLV-kerk te Brugge (Gailliard, 'Inscriptions',  
 II, 272). 

 Bezit Hij huurde een stalletje van de meerseniers in Brugge in 1476 (SAB: SR76, 8v). Hij 
  leende 15 lb gr aan de stad Brugge in 1477 (SAB: SR76, 31r). Hij leverde laken  
 aan de stad voor de gemeentetroepen in mei 1477 (SAB: SR76, 146v). In februari  
 1478 ontving hij een losrente van 3 lb gr op de stad Brugge van Daneel van Praet  
 (SAB: PO, II, nr. 30). In de lening van juni 1478 droeg hij 10 lb gr bij aan de  
 Brugse stadskas (SAB: SR80, 48v). Hij bezat een erfrente van 2 lb gr op inkomsten  
 van de hertog in Brugge (ADN: B 4120, 76v). Hij leende 12 lb gr aan de stad  
 Brugge in mei 1480 als bewoner van het OLV-zestendeel (SAB: SR80, 193v). Hij  
 leende 50 lb gr aan de stad Brugge in mei 1482 (SAB: SR81, 190r). In april 1484  
 kreeg hun schoonzoon Pieter de Witte een losrente op de stad Brugge van 3 lb gr  
 die ze van Bertelmeeus van Ligghevoorde kregen, die ze op zijn beurt van Daneel  
 van Praet gekregen had (SAB: PO, 1ste reeks, II, nr. 31). Joos van der Strate zelf  
 schonk Pieter de Witte op 12/4/1484 een rente van 2 lb gr op de stad Brugge  
 (SAB: FB, 859, 1). In 1485 leverde hij samen met Colard de Labye en Jan Betyri,  
 'coopmannen van zijdene lakene', voor 831 lb 18 s par laken aan het Brugse Vrije  
 (RAB: BVR, 223, 178r). Hij kocht een rentebrief van 10 lb gr op de drie steden van  
 het graafschap Vlaanderen in april 1485 (SAB: OR, 4, 105v). In juni 1487 leende  
 hij 100 lb gr aan Maximiliaan op enkele kroonjuwelen (ADN: B 3496, 123693). In  
 november 1490 leende zijn weduwe 30 lb gr aan de stad Brugge (SAB: SR90, 48r).  
 Hij leende 3840 gr in mei en 4800 gr in juli 1488 aan de stad Brugge, als bewoner  
 van het OLV-zestendeel (Blockmans, 'De belastingbetalers', 274). In oktober 1492  
 maakten zijn nakomelingen een molen te Lendelede over aan Frans van Lancheberg  
 (SAB: PR92, 10v). 

 Rol in de opstand In december 1479 diende hij samen met Willem Moreel en Jan de Taye voor de Grote 
  Raad te te verschijnen in de rechtszaak tussen de stad en de graaf van Sint-Pol  
 (SAB: SR79, 68r). Daarin werd hij samen met enkele schepenen, persoonlijk  
 verantwoordelijk gesteld voor het juridische conflict met de graaf van Sint-Pol, die  
 tol wou eisen van 'ghecochte poorters'. Het stadsbestuur was niet akkoord en liet  
 aangeslagen goederen uit het tolhuis verwijderen, hetgeen hevige woede opwekte  
 van de graaf en de Grote Raad (ARA: GR, 796, 210v-212v). Hij werd daarvoor in  
 december 1480, samen met Willem Moreel, Jan de Taye, Rijkaert Macharis 'et autres  
 leurs consors' veroordeeld tot een knieval en een boete van 1350 lb van 40 gr,  
 'pour certains excez et abuz par eulx commis', maar Maximiliaan schold hen deze  
 boete kwijt (ARA: Rk. 21442, 2v/10v). In december 1486 stond hij samen met  
 negen andere functionarissen garant voor de lening van 10000 ecu van 48 gr die de  
 stad van Lyon Spinghele nam om aan Maximiliaan door te sassen (Galesloot,  
 'Arrêt', 407). In juni 1487 was hij één van de zeven personen die de kroonjuwelen  
 bewaarden op dewelke 40 Bruggelingen elk 100 lb gr aan Maximiliaan geleend  
 hadden (ADN: B 3496, 123692). 

 Extra In september 1479 werd hij door de raad van Vlaanderen veroordeeld tot een boete  
 van 3 lb par 'a cause du trouble par lui fait a Jehan Caneele' (ARA: Rk. 21848, 3v en 
  SAB: SV, 133r). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Stuerm, Michiel 

 Politieke carrière Gent: gedele 83 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: in 1492 pachtte hij samen met Olivier de Baenst de assizen op de uitvarende  
 goederen (SAG: 400, 31, 3r). 

 Bezit In de verplichte lening van 1492 droeg hij 240 gr bij die later werden terugbetaald  
 (Hancké, 'Conflict', II, 177). 

 Rol in de opstand Hij vergezelde Filips de Schone bij diens Blijde Intrede in Brugge in mei 1484  
 (SAG: 400, 28, 320v). 
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 Naam Suyxgate, Engelbert van 

 Politieke carrière Ieper: schepen 22/5/77 (KB: M 103, II). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1820

 Naam Sycleer, Jan van 

 Titel Meester (bestand Gent) 

 Antecedenten fs Jan (zie databank opstand). 

 Politieke carrière Gent: keure juli85, 96 (bestand Gent); secretaris van de keure juni85 (SAG: 400,  
 28, 432v). 

 Taken-diensten Gent: in juni 1486 bezocht hij Engelbert van Nassau in Brussel i.v.m. de ballingen  
 die hij gevangen had (SAG: 400, 29, 78r). 

 Bezit In 1500 woonde hij aan de Sint-Jansstraat (Hancké, 'Conflict', II, 177). Volgens het  
 'conestable bouc' betaalde hij in 1492-4 816 gr belasting buiten de Sint-Jorispoort  
 (Hancké, 'Conflict', II, 177). 

 Confiscatie 1488-9: 1099 gr voor pachten te Drongen en Sint-Lievens-Houtem en 400 gr voor  
 aflossing van schuld (Hancké, 'Conflict', II, 177). 
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 Naam Taureel, Antonis 

 Beroep Juwelier (Despars, 'Cronycke', IV, 489). 

 Bezit Hij leende 4 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het OLV- 
 zestendeel (SAB: SR80, 194r). Hij leende 1920 gr in mei 1488 aan de stad Brugge  
 (Blockmans, 'De belastingbetalers', 275). 

 Rol in de opstand Hij werd buiten de Vrede van Damme van 6/12/1490 gesloten (Despars, 'Cronycke', 
  IV, 489). 
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 Naam Taye, Jan de 

 Data ca. 1423 - ? (RAG: RV, 34315, 99r). 

 Antecedenten fs Jan (SAB: KV, 828bis, 249). 

 Huwelijk x Margriete (SAB: KV, 828bis, 317). 

 Politieke carrière Brugge: griffier april77-81, juli85-87, dec90-92 (SAB: SR76, 43r; 77, 41v; SR85,  
 53v; SRdec90, 58r etc.); klerk van de tresorie 77 (SAB: SR77, 140r). 

 Taken-diensten Brugge: hij diende voor de stad 'claghen ende waerheden' te horen en doden te  
 schouwen in 1478-9. Behoorde dit tot zijn taak van klerk van den bloede? (SAB:  
 SR77, 132v). Op 30/8/1479 reisde hij naar Gent om voor de Grote Raad het geschil 
  van de stad Brugge met de heer van Sint-Pol op te lossen (SAB: SR78, 81v). 

 Sociaal kapitaal Bij het huwelijk van Jan Coolbrant fs Jacob in 1480 waren Donaas de Beer, Jan de  
 Taye, Adriaan Kaervoet, Joos de Deckere, Michiel Halle en Willem van de Voorde  
 getuige bij de huwelijksdotatie (SAG: MB, 621). 

 Leenbezit In 1468 bezat hij een leen van 13 gemeten in Sijssele (RAB: BB, 64, 253r). Hij was  
 leenman van Lodewijk van Vlaanderen, heer van Praat in 1480 (SAG: MB, 621). 

 Bezit In 1477 krijgt hij van de stad Brugge 6 lb gr terug van achterstallige pensioenen  
 (SAB: SR76, 38v). Hij diende aan de stad een erfelijke rente op een goed aan de  
 noordzijde van de Braembergstraat en één op een goed aan de oostzijde van de  
 straat waar de 'Frerenfonteyne' staat, uit te betalen in 1478-93 (SAB: SR78, 5v/6r  
 etc. en Gailliard, 'Inscriptions', II, 447). In mei 1487 schonk hij aan Lodewijk  
 Greffin een losrente op het huis 'De Slotele' in de Eekhoutstraat van 4 s 6 d gr én  
 gaf hij 18 lb gr aan Lambrecht de Taye (SAB: KV, 828bis, 249), een helft van dat  
 huis schonk hij in november dat jaar aan Lauwereins van der Meersch (SAB: KV,  
 828bis, 317). Samen met Jan de Keyt had hij een 'camerkine' onder de Sint- 
 Baselissteeg in cijns (SAB: SR92, 33r). 
 
 Rol in de opstand Hij riep de namen van de ballingen in de schepenjaren van april 1477 tot en met  
 1477 (SAB: SR76, 44v; 77, 43v). In 1478 dineerden de schepenen bij hem als de  
 stadsrekening 'getermineerd' was (SAB: SR77, 140r). In december 1479 diende hij  
 samen met Willem Moreel voor de Grote Raad te verschijnen in de rechtszaak  
 tussen de stad en de graaf van Sint-Pol (SAB: SR79, 68r). Daarin werd hij, als  
 klerk, samen met enkele schepenen, persoonlijk verantwoordelijk gesteld voor het  
 juridische conflict met de graaf van Sint-Pol, die tol wou eisen van 'ghecochte  
 poorters'. Het stadsbestuur was niet akkoord en liet aangeslagen goederen uit het  
 tolhuis verwijderen, hetgeen hevige woede opwekte van de graaf en de Grote Raad  
 (ARA: GR, 796, 210v-212v). Hij werd daarvoor in december 1480, samen met  
 Willem Moreel, Rijkaert Macharis 'et autres leurs consors' veroordeeld tot een  
 knieval en een boete van 1350 lb van 40 gr, 'pour certains excez et abuz par eulx  
 commis', maar Maximiliaan schold hen deze boete kwijt (ARA: Rk. 21442, 2v/10v).  
 Hij bleef tot eind april 1482 griffier (SAB: SR81, 57r). Kort erna werd hij door  
 schout Martin Lem veroordeeld tot een boete van 50 lb par, omdat hij, ondanks zijn 
  eed voor de wet om geen politieke geheimen door te vertellen, 'il avoit fait le  
 contraire, et en oultre avoit dit pluseurs parolles de menasses aux doyens des  
 mestiers, sans le charge des dis de la loy' (ARA: Rk. 13781, 38r-v). Pieter van der  
 Eecke volgde hem op als klerk van den bloede (Despars, 'Cronycke', IV, 224). Een  
 omgekeerd scenario in juni 1485: toen verving Jan Pieter als klerk (Despars,  
 'Cronycke', IV, 264). Hij voerde persoonlijk meerdere rituele bestraffingen van het  
 personeel van de regentschapsraad in juni 1485 uit (Despars, 'Cronycke', IV, 265).  
 Hij werd door Brugge vogelvrij verklaard in februari 1488 (Despars, 'Cronycke',  
 IV, 333). Kort erna werd hij gevangen genomen. Er werd hem aangewreven dat hij  
 aanwezig was bij de 'Kwade Dachvaert' en er een 'boucxkin' van bijhield (relaas op  
 Despars, 'Cronycke', IV, 3). Eind februari verving men hem door Willem  
 Schoutharinck die de nieuwe griffier van de stad Brugge werd (KB: Ms 1132, 176). 
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 Verbanning     29/6/1482: verbannen uit Brugge na Roeland van Halewijn (Despars, 'Cronycke', IV, 224). 

 Extra In het schepenjaar 1483 werd hij door het stadsbestuur van Brugge veroordeeld tot 
  een boete van 30 lb gr (SAB: SR83, 38r). In 1482 was hij veroordeeld tot een boete 
  van 10 lb gr, maar die werd terugbetaald in juni 85 (SAB: SR84, 167v). In juli  
 1490 werd hij door de schepenbank veroordeeld tot de betaling van 4 lb 16 s 8 d gr 
  voor een koop aan Joos de Witte (SAB: CSK89, 37r-v). 
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 Naam Taye, Lambrecht de 

 Taken-diensten Brugge: in 1486 verving hij Christoffel van Buederwaen als deurwaarder 'van der  
 camere' (SAB: SR86, 33r). 

 Bezit In mei 1487 ontving hij 18 lb gr van Jan de Taye, afkomstig van een rente op een  
 huis in de Eekhoutstraat (SAB: KV, 828bis, 249). 

 Rol in de opstand Hij behoorde tot de vredesgezinde strekking die in november 1490 besloot de  
 vrede van Damme te aanvaarden (Despars, 'Cronycke', IV, 485). 
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 Naam Temmerman, Jacob de 

 Antecedenten fs Rogier (bestand Gent) 

 Politieke carrière Gent: gedele 86; keure februari77 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: hij reisde in september naar de Gentse troepen te Kortrijk om hun soldij uit  
 te betalen (SAG: 400, 26, 85v). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1826

 Naam Theimseke, Adriaan van 

 Naamgenoten Joris van Theimseke was 'sergeant van wapenen' van de stad in 1493 (SAB: SR92,  
 179r). 

 Huwelijk x Kateline Pots (SAB: TR, rentebrief van Lamsin Greffin). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid april82; klerk van de stapel juli85-feb88 (SAB: SR85, 53v; SR86,  
 48r), jan90-92 (SAB: SR89, 52r; SRdec90, 58r etc.). 

 Taken-diensten -Vorst: hij was ontvanger van het klerkschap van de waterbaljuw van Sluis in  
 1492-96 en van diens sergenterie in 1495-98 (databank domeinbeheer). 
 -Brugge: hij inde de pacht 'op het land' voor de stad Brugge in de periode van juli  
 1485 tot februari 1487 en terug vanaf 1490 (SAB: SR85, 21v; SR86, 21r; SR87,  
 20v; SR90, 19r). In augustus 1485 bracht hij brieven van de aartshertog in de stad;  
 hij voerde ook nog andere kleine taken uit (SAB: SR85, 181r/v). In juli 1490 was  
 hij vertegenwoordiger van de negen leden in de Brugse delegatie die in Brussel de  
 revaluatie van de munt met Engelbert van Nassau besprak (SAB: SR89, 145r). In  
 1493 voerde hij verschillende diplomatieke taakjes uit voor de stad (SAB: SR92,  
 156v). 
 
 Beroep Vleeshouwer (SAB: RW: hij was vinder van dat ambacht in 1476, 1479 en 1483). 

 Sociaal kapitaal Hij was de klerk van Thibaut Barradot in 1482 (ADN: B 2128, nr. 69018) en ook  
 in 1487 voerde hij praktische taken uit in diens dienst (ADN: B 2135, nr. 69546).  
 Uit een transport uit 1494 aan Geertruut van Theimseke, fa Lodewijk, van een  
 rentebrief (van augustus 77) van Lamsin Greffin, leren we dat Adriaan van  

Theimseke x Kateline Pots erfgenamen waren van Lodewijk Greffin (SAB: TR, rentebrief 
van Lamsin Greffin). 

 Bezit In december 1485 ontving hij 9 lb van 40 gr van Thibaut Barradot (ADN: B 2132,  
 nr. 69364). Op 18/9/1490 leende hij 20 lb gr aan de stad Brugge (SAB: SR90, 49v). 
  Hij leende 480 gr in december 1490 aan de stad Brugge, als bewoner van het Sint- 
 Janszestendeel (Blockmans, 'De belastingbetalers', 275). 

 Rol in de opstand Na de blijde inkomst van Maximiliaan in Brugge in december 1487 werd hij  
 aangesteld als ontvanger van nieuwe assizen (met borgen Thibaut Barradot en  
 Michiel van Theimseke) (SAB: CSK87, 58v). 
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 Naam Theimseke, Andries van 

 Politieke carrière -Brugge: schepen 91; raadslid 87, jan90 (SAB: RW). 
 -Vorst: baljuw van Oostende 18/3/90-? (ARA: Rk., 14310). 

 Taken-diensten Brugge: in januari 1492 ondernam hij in opdracht van de stad een reis naar het  
 Westland om er koren te kopen (SAB: SR91, 142v). 

 Beroep Vleeshouwer (Despars, 'Cronycke', IV, 289). Hij was vinder van dat ambacht in  
 1477 en 1482 (SAB: RW). 

 Sociaal kapitaal Hij was samen met Jacob Frans voogd voor de kinderen van Ruebrecht van  
 Bambeke en Stacye Hendrickx (ADN: B 2131, nr. 69172). 

 Bezit Hij betaalde 50 lb gr borg op zijn functie van baljuw van Oostende in 1490 (ADN: 
  B 33, 158r). 

 Rol in de opstand Op 18/3/1490 benoemde Maximiliaan hem tot baljuw van Oostende (ADN: B 33,  
 158r). Hij vluchtte de stad uit in augustus 1490 (Despars, 'Cronycke', IV, 461). 

 Extra In 1481 werd hij veroordeeld tot een 'submissie ghewijst ter camere ende ter  
 vierschare' van 20 s gr aan de stad Brugge (SAB: SR81, 34v). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1828

 Naam Theimseke, Christoffels van 

 Data ? - 12/04/1479 (hij werd begraven in de Sint-Walburgakerk; Vermeersch,  
 'Grafmonumenten', II, 156). 

 Antecedenten fs Jacob (Beernaert & Schotte, 'Het huis 'Oudt Inghelandt'', 27). 

 Huwelijk x' Agneete de Vos; x² Margriete Galand; x³ Anna Rauleders (Beernaert & Schotte,  
 'Het huis 'Oudt Inghelandt'', 27). 

 Nageslacht Zonen Michiel, Jan, Jacob en Cornelis (ARA: Rk. 17400, 4r en dier fiche). 

 Politieke carrière Brugge: schepen 56, 68, 70, 74; raadslid 66 (SAB: RW). 

 Beroep Beenhouwer (Beernaert & Schotte, 'Het huis 'Oudt Inghelandt'', 27). 

 Cultureel veld Hij was lid van de Brugse Witte Beer (Van den Abeele, 'De Witte Beer', 144). 

 Bezit In 1470 had hij 2,85 hectare grondbezit in Moerkerke (Soens, databank uit  
 grootseminarie). Hij had een aanzienlijk huizenbezit in Brugge, waaronder het huis 
  'Oud Ingheland' in de Sint-Jansstraat (Beernaert & Schotte, 'Het huis 'Oudt  
 Inghelandt'', 27-9). Zijn weduwe leende 720 gr in oktober 1490 aan de stad  

Brugge, als bewoner van het Sint-Jakobszestendeel (Blockmans, 'De belastingbetalers', 
275). 
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 Naam Theimseke, Ghislain van 

 Politieke carrière Brugge: schepen 74, 76; raadslid 68, 72; deken der vleeshouwers 75 (SAB: RW). 

 Beroep Vleeshouwer (SAB: RW: hij was vinder in dat ambacht in 1471 en 1473). 

 Cultureel veld Hij was lid van de Brugse Witte Beer (Van den Abeele, 'De Witte Beer', 144). 

 Rol in de opstand Hij werd gevangen gezet in het Brugse Steen op 9/4/1477 omdat hij de Brugse  
 belangen bij Maria van Bourgondië niet goed verdedigd had, aldus de  
 opstandelingen (Despars, 'Cronycke', IV, 130). 
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 Naam Theimseke, Jan van 

 Antecedenten fs Christoffel (Despars, 'Cronycke', IV, 486). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid juni85, dec90, 95 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: hij vertegenwoordigde de stad bij onderhandelingen over de vrede van  
 Damme in november 1490 (Despars, 'Cronycke', IV, 480 en 486). 

 Beroep Vleeshouwer (Despars, 'Cronycke', IV, 480). Hij was vinder van dat ambacht in  
 1487, 91, 93 en 96 (SAB: RW). 
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 Naam Theimseke, Joost van 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 86 (SAB: RW). 

 Rol in de opstand Hij vluchtte de stad uit in augustus 1490 (Despars, 'Cronycke', IV, 462). 
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 Naam Theimseke, Michiel van 

 Data ?-05/10/1504 (hij werd begraven in de Coletienenkerk; Vermeersch,  
 'Grafmonumenten', III, 440). 

 Antecedenten fs Christoffel (ARA: Rk. 17400, 4r). Hij had een broer Jacob, Jan en Cornelis (SAB:  
 PR92, 71v-72r). 

 Huwelijk x' Adriana van Nieuwenhove, fa Michiel (Gailliard, 'Bruges', I, 352); x² Marie  
 Hoosse, fa Ghijselbrecht en weduwe van Jan de Witte (Dumolyn, 'Het hogere  
 personeel', 1313, naar SAB: PO, 1ste reeks, II, nr. 39). Loys Carmijn huwde rond  
 1490 zijn schoonmoeder (SAB: SR90, 49r). 

 Nageslacht Jan x Françoise van den Berghe, fa Filips en Catherine Pehaert (Gailliard, 'Bruges', I, 
  352). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 69, 71, 76, 80, 93*; schepen 82; gecommitteerde 87, 92 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: hij pachtte de assizen op het 'poudere' in het najaar van 1476, maar omdat  
 deze belasting door de gemene buik van de stad afgeschaft was (er staat niet precies  
 wanneer) kon hij in 1477 niet meer pachten, 'waerof hij noch interest heesschende  
 es' (SAB: SR76, 20r). Eind 1477 reisde hij naar Sluis 'omme te remedierne ende of  
 the legghene zekere ghescillen die doe daer onderlinghe begonsten te rijsene'  
 (SAB: SR77, 59r). Hij pachtte de assizen op het Brugse bier in het schepenjaar  
 1487 (SAB: SR87, 24r). In oktober 1487 maakte hij deel uit van een selecte  
 delegatie die naar Maximiliaan te Brabant reisde (SAB: SR87, 106r). Hij pachtte de  
 assizen op het Brugs bier in 1492 (SAB: SR92, 22v). 

 Beroep Vleeshouwer (SAB: RW: hij was vinder van dat ambacht in 1472, 1474, april 1477  
 en 1478). 

 Sociaal kapitaal In december 1486 maakte de Doornikse koopman Jean des Cordes hem machtig over  
 zich (SAB: KV, 828bis, 216). Eind december 1487 werd hij samen met Thibaut  
 Barradot borg over het ontvangerschap van de assizen van Adriaan van Theimseke  
 (SAB: CSK87, 58v). Lodewijk Witkin beschermde diens goederen toen die eind  
 1490 de stad uit was, maar hij kon een gedeeltelijke verkoop ervan niet vermijden  
 (SAB: SR90, 49r). In maart 1493 maakte hij zijn broers Jan, Jacob en Corneel,  
 priester Adriaan van Theimseke, Lodewijk Witkin en Mathijs van der Meulen  
 machtig over zich (SAB: PR92, 72r). 

 Cultureel veld Hij was lid van de Brugse Witte Beer (Van den Abeele, 'De Witte Beer', 144). 

 Leenbezit Bij de dood van zijn vader in 1485 erfde hij een leen van 6 gemeten te Zwevezele  
 (RAB: BB, 64, 249v en ARA: Rk. 17400, 4r). 

 Bezit Hij voerde handel met de compagnie Despaers, maar het is de vraag of hij zelf een  
 compagnie had (Mus, 'De Brugse compagnie', 30 en 92). Hij huurde een 'thenden  
 lote' in Brugge in 1476 en een kruideniersstalletje in 1477-83 (SAB: SR76, 8r;  
 SR82, 18v etc.); hij verkocht dit stalletje in 1484 (SAB: SR84, 22r). Sinds 1472  
 ontving hij een jaarlijkse rente van 5 lb gr op Diksmuide (ADN: B 5392, 83v). Hij  
 diende aan de stad een erfelijke rente op een goed aan de Sint-Kristoffelskerk uit te  
 betalen in 1478 (SAB: SR78, 10r). Hij leende 4 lb gr aan de stad Brugge in mei  
 1480 als bewoner van het Sint-Janszestendeel (SAB: SR80, 189v). Op 9/6/1481  
 leende hij 60 lb gr aan Wouter Merghaert (RAG: FPR, 216). In oktober 1483  
 diende hij nog 59 lb gr aan Pieter Lanchals te betalen (RAG: FPR, 214). In  
 augustus 1484 verhuurde hij het huis 'De Inghele' aan de Reie tussen de Kraanbrug 
  en de Sint-Jansbrug en de huizen 'Sint-Joos' en 'Ter Drake' tussen de Sint-Janskerk  
 en de Kraanbrug (SAB: KV, 828bis, 81/104). In november 1485 ontving hij een  
 rentebrief van 11 lb gr op de stad Dordrecht van Vincent van Helzen (SAB: PR85,  
 58v). In november 1487 schonk hij samen met de weduwe van meester Jan de Witte,  
 Loys de Carmijn en Ghiselbrecht van Schooren het huis 'De Gheltzac' in de Oude  
 Zak aan Joos de Hont en een huis in de Cordewanierstraat aan Jacob Blomme (SAB:  
 KV, 828bis, 309/337). Op 17/9/1490 droeg hij de windmolen 'Zeepziedeghe' op de 
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  Brugse vesting over aan Eloy van Heist (SAB: Paallanden en het Proosse,  
 oorkonde van 1490). In september 1490 leende hij 25 lb gr aan de stad Brugge  
 (SAB: SR90, 23v). Eind 1490 confisqueerde de stad 50 lb gr uit zijn bezit (SAB:  
 SR90, 49r). Hij bezat begin jaren 1490 een huis in Bergen-op-Zoom (SAB: PR92,  
 71v). In maart 1493 maakte hij de 800 lb par en 12 lb gr die de heer van Diksmuide  
 aan hem diende te betalen na een vonnis door de Grote Raad, over aan Roeland le  
 Fevre (SAB: PR92, 72v). Ook in november 1499 verhandelde hij huizen van Jan de  
 Witte, omdat hij diens weduwe gehuwd was (SAB: PO, 1ste reeks, II, nr. 39). 

 Rol in de opstand In 1478 veroordeelde de baljuw hem tot een boete van 8 lb par (ARA: Rk. 13781,  
 12r). Op 6/2/1488 werd hij gelast met de bevoorrading van de Gentse troepen die  
 voor de stadspoorten verbleven, maar niet binnenkwamen (SAB: SR87, 120r). Hij  
 vluchtte de stad uit in augustus 1490 (Despars, 'Cronycke', IV, 461). 

 Extra In 1478 werd hij veroordeeld tot de betaling van 26 s 8 d gr ten gevolge van een  
 'submissie ghewijst ter camere ende ter vierschare' (SAB: SR78, 40r) - zoals in  
 1479, toen diende hij 13 s 4 d te betalen (SR79, 39v). Ook in 1480 diende hij een  
 boete van 13 s 4 d gr te betalen aan de stad Brugge ten gevolge van een 'submissie  
 ghewijst ter camere' of ter vierschare (SAB: SR80, 35v). Op 20/09/1482 nam  
 Michiel van Theimseke ontslag als schepen om, na het overlijden van zijn vrouw,  
 priester te worden. Hij werd vervangen door Cornelis Breydel, die op zijn beurt  
 vervangen werd door Adriaan Breydel (SAB: RW). Of hij priester gewijd werd, is  
 onzeker, want erna trad hij nog als tresorier op - bovendien was hij een tweede maal 
  getrouwd. In 1484 diende hij nogmaals een boete aan de baljuw te betalen, ditmaal  
 2 lb par (ARA: Rk. 13781, 43r). In augustus 1492 werd Archembault van  
 Haveskerke, heer van Diksmuide, door de Grote Raad veroordeeld tot het betalen  
 van een som aan Michiel (De Smidt & Strubbe, 'Chronologische lijsten', 258) 
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 Naam Thente, Jan 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 86, jan90, 93; deken der mutsenmakers 93 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: in juli 1490 diende hij de Duitse kapitein in Damme te overtuigen zijn  
 soldaten de kooplieden niet te laten lastigvallen (SAB: SR89, 145r). 

 Beroep Makelaar (SAB: RW: hij was vinder van dat ambacht in 1487, 90, 94, 98 en deken  
 in 1506 en 09). 

 Rol in de opstand Hij vluchtte de stad uit in augustus 1490 (Despars, 'Cronycke', IV, 461). 
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 Naam Thielman, Cornelis 

 Politieke carrière Brugge: schepen april82; raadslid 83; deken der metsers 69, 75, 79, 84, 87, dec90  
 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: in 1478 begeleidde hij de jonge Filips de Schone van Brugge naar Gent  
 (SAB: SR77, 60r). Hij maakte deel uit van de commissie die de Brugse financiën  
 diende te saneren in maart 1494 (SAB: CA, 12, 102r). 

 Beroep Metser (SAB: RW: hij was vinder van dat ambacht in 1472). 

 Bezit Hij leende 30 s gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het Sint- 
 Donaaszestendeel (SAB: SR80, 192v). In juli 1485 sloot hij een contract af met  
 meester Jan Adornes om voor hem een grafsteen te ontwerpen (SAB: Adornes, 39,  
 122v). In 1486 bezat hij een huis in de Kortrijkweg (SAB: SR86, 142r). Hij leende  
 2 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 189r). Hij leende 240 gr in mei 1488  
 aan de stad Brugge (Blockmans, 'De belastingbetalers', 275). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1836

 Naam Tielt, Adriaan van 

 Naamgenoten Adam van Tielt was militair kapitein in Gent in de periode januari-mei 1488 (SAG:  
 20, 6, 10r-11r). 
 Een zekere Adriaan van Tielt werd op 16 juli 1482 door Brugge voor het leven als  
 stedelijk klerk aangesteld (SAB: CA, 14, 319v). 

 Rol in de opstand Na de overwinning van Mathijs Peyaert in Gent in juni 1485 eiste een oproer o.l.v. 
  Adriaan van Tielt dat Jan van Coppenhole weer bevrijd werd (Dagboek van Gent,  
 II, 260). 
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 Naam Tielt, Daan van 

 Rol in de opstand Op 17/6/1485 was hij de aanstoker van de nachtelijke beroering op de  
 Vrijdagmarkt waarna Adriaan Vilain van Rasseghem gevangen werd op bevel van  
 Mathijs Pehaert (Hancké, 'Conflict', II, 183 en Dagboek van Gent, II, 260). 
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 Naam Tienpond, Andries 

 Politieke carrière Gent: keure november87 (bestand Gent). 

 Beroep Grauwwerker (Hancké, 'Conflict', II, 180). 

 Bezit Hij ontving van de recette générale de Flandre 56 lb 8 s voor een geproduceerde  
 mantel (ADN: B 4123, 171v). In de verplichte lening van 1492 360 gr die later  
 werden terugbetaald en hij betaalde in 1492-4 volgens het 'conestable bouc' 960 gr 
  belasting  buiten de Sint-Jorispoort (Hancké, 'Conflict', II, 180). 
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 Naam Tinteville, Jean de 

 Antecedenten Volgens De Doppere was hij afkomstig uit Bourgogne waar zijn broer Guillaume  
 abt was van Saint-Beningne te Dijon (De Doppere, 'Chronique', 5). Zijn oom was  
 bisschop van Doornik (De Doppere, 'Chronique', 20). 

 Politieke carrière Vorst: kapitein van Brugge in 91-93 (Despars, 'Cronycke', IV, 512); raadsheer en  
 kamerheer van Maximiliaan 91-92; artilleriemeester 88-92 (ADN: B 5321, 124522)  
  en ook in de hofordonnantie van Filips de Schone v28/6/95 (Cauchies, 'De la "régenterie"). 

 Taken-diensten Vorst: hij diende in april 1492 de Brugse rekening te controleren van de  
 schepenbank van september 1487 i.p.v. Engelbert van Nassau (SAB: SR87, 127r).  
 Hij was commissaris der wetsvernieuwing in december 1490 en september 1492 te  
 Brugge (SAB: SR90, 71r; SR92, 168v). Hij was verantwoordelijk voor de artillerie  
 bij het beleg van Sluis in oktober 1492 (ADN: B 53521). In februari 1493 werd hij  
 'maistre de l'artillerie, capitaine et notre lieutenant en la dicte ville de Bruges'  
 genoemd (SAB: CA, 12, 97r). 

 Sociaal kapitaal In juli 1493 maakt hij Jan van Overbeke, Gillis de Ruedic, Jan du Poucel en Gillis  
 Jacquelot machtig over zich (SAB: PR92, 104v). 

 Cultureel veld Op 4/2/1493 werd hij door Engelbert van Nassau aangesteld als deken van de  
 Brugse Sint-Jorisgilde, Jan de Baenst als zijn plaatsvervanger (SAB: CA, 12, 97r). 

 Bezit Hij ontving 133 lb 6 s 8 d gr na de Vrede van Brugge in 1491 (SAB: SRdec90,  
 34v). De stad betaalde hem een salaris uit; dat was bijvoorbeeld 18 lb 13 s 4 d gr  
 voor de periode 21/2 tot 20/3/91 (SAB: SRdec90, 152v). Hij verdiende in 1491 20  
 s gr per dag, maar kreeg daarbovenop nog eens 300 lb gr voor de vele diensten die  
 hij voor de stad had gedaan (SAB: SRdec90, 163r). In 1491 leende hij de stad  
 Brugge 500 lb gr, die volledig werden terugbetaald (SAB: SR91, 40r/41v/177v;  
 SR92, 184v/185v). In het schepenjaar 1491 betaalde de stad hem 3500 gulden van  
 40 gr bovenop zijn loon, onder andere om troepen van soldij te voorzien (SAB:  
 SR91, 179r). Voor zeven maanden kapiteinschap ontving hij 153 lb gr in het  
 schepenjaar 1491 (SAB: SR91, 186v). In de eerste helft van het schepenjaar 92  
 ontving hij een dagloon van 1 lb gr; de andere helft maar de helft (SAB: SR92,  
 163r/176v). In 1492 ontving hij 300 lb par van het Brugse Vrije voor de militaire  
 diensten die hij ervoor gedaan had (RAB: BVR, 232, 96v). In het schepenjaar 1493  
 verdiende hij 10 s gr per dag uit de Brugse stadskas (SAB: SR93, 167r). 

 Rol in de opstand In augustus 1488 benoemde Maximiliaan hem tot artilleriemeester van zijn troepen  
 die het tegen de Vlamingen dienden op te nemen (ADN: B 3523, 124868). Als  
 Engelbert van Nassau niet in de stad aanwezig was, dan was Jan van Tinteville  
 plaatsvervangend kapitein van Brugge, hij werd daartoe aangesteld op 22/2/1491  
 (SAB: CA, 12, 89r). Hij verbleef in de stad met een gewapend garnizoen, dat af en  
 toe naar Damme of Aardenburg reisde om er Engelbert van Nassau bij te staan in  
 zijn belegering van Filips van Kleef (SAB: SRdec90, 140r). Als kapitien  
 verplaatste hij zich met een lijfwacht door de stad (SAB: SRdec90, 152v etc.). In  
 januari 1492 stuurde hij een vijandige brief naar Jan van Coppenhole om hem te  
 verwensen (Gachard, 'Lettres', XIX, 249). Hij bleef zeker tot na de inname van Sluis  
 kapitein van Brugge; in juli 1492 bijvoorbeeld reisde hij naar Calais om er van  
 daar troepen naar Sluis te begeleiden (SAB: SR91, 150v) en in mei 1493 trad hij  
 nog op als kapitein (SR92, 150r). Na de overwinning van Filips van Kleef diende  
 hij diens hof in Brugge te verlaten en eiste hij het huis van Willem Moreel op  
 (Janssens, 'Willem', 107). 
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 Naam Toebast, Lieven 

 Politieke carrière Gent: gedele 71; keure 53, 62, 68, 76 (bestand Gent). 

 Bezit Hij woonde in de Langemunt  (Hancké, 'Conflict', II, 180). In de verplichte lening  
 van 1492 droeg hij 159 gr bij die later werden terugbetaald  (Hancké, 'Conflict', II, 180). 

 Rol in de opstand In 1477 diende hij aan de stad 5 lb gr terug te betalen voor pensioenen (Hancké,  
 'Conflict', II, 180). 
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 Naam Toenin, Luc 

 Politieke carrière -Ieper: raad 15/2/75-26/2/77 (KB: M 103, II). 
 -vorst: baljuw van West-Ieper 4/3/69-4/9/77 (ARA: Rk., 14612). 

 Taken-diensten Vorst: hij was ontvanger van de conciergeriewoning van de Saal in Ieper in 1470- 
 76, van de heerlijkheid Wervik in 1463-69 en van de heerlijkheid Croix te Wervik  
 in 1463-68 (databank domeinbeheer) en van de heerlijkheid Petegem, Deinze &  
 Drongen in 1455-63 (databank domeinbeheer). 
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 Naam Tolleneere, Rogier de 

 Politieke carrière Gent: gedele november87; stedekiezer 87, 90 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: in 1477 betaalde de stad hem 120 gr voor krijgsdiensten terug  (Hancké,  
 'Conflict', II, 181). 

 Bezit In de verplichte lening van 1492 droeg hij 80 gr bij  (Hancké, 'Conflict', II, 181). 
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 Naam Tombeele, Pieter van 

 Politieke carrière Gent: gedele 73; keure 76, 92; deken der tijkwevers 73, 75; gezworene 64, 69, 74  
 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: in de verplichte lening van 1492 was hij samen met Hendrik de Vettere  
 ontvanger van de opperkoninkstavel Martin Moeraert (Hancké, 'Conflict', II, 181).  
 In oktober 1492 reisde hij voor de stad naar Antwerpen om te onderhandelen over  
 het 'stic van den financien' (SAG: 400, 31, 116r). 

 Beroep Tijkwever (Hancké, 'Conflict', II, 181). 
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 Naam Triest, Christoffel 

 Naamgenoten Jan Triest fs Antonis kreeg gratie van Maximiliaan in december 1486 omdat hij  
 Isabel de Fretin, de stiefdochter van Christoffel Triest, zijn neef, geschaakt had  
 (ADN: B 1703, 166r). 

 Antecedenten fs Christoffel (zie databank opstand) x Jacquemine de Baenst (naar SAG: 400, 29,  
 152r en SAB: TR, rentebrief van Jacquemijne de Baenst, waarin ze een rente kocht  
 van 30 lb gr op de stad Brugge voor 600 lb gr in december 1482 en deze in 1504  
 overdroeg aan de abt van Sint-Adriaans te Geraardsbergen; ze was de weduwe van  
 Joost de Witte, zie Buylaert, 'Crisis', I, 43). 

 Politieke carrière Gent: gedele 86 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: hij pachtte de assizen op de turf in 1480 en die op het koren in 1481  
 (Hancké, 'Conflict', II, 182) en die op de 'berringhen' in 1480 (SAG: 400, 27, 136r). 

 Bezit Hij kocht verschillende goederen uit het geconfisqueerde bezit van Jan van Melle  
 (Blockmans, 'Peilingen', 255-7). Zijn moeder kocht een rente van 2 lb gr op de  
 inkomsten van de stad Gent in 1485 (ADN: B 2132, nr. 69314). In de verplichte  
 lening van 1492 droeg hij 280 gr bij die later werden terugbetaald (Hancké,  
 'Conflict', II, 182). Hij bezat een erfrente van 2 lb gr op de stad Gent (SAG: 400, 26,  

 Rol in de opstand In november 1489 werd hij door de schepenen van Gedele van Gent veroordeeld  
 tot een boete van 10 lb gr (ARA: Rk. 14118, 78r). 
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 Naam Triest, Geraard 

 Titel meester (bestand Gent) 
 ridder (bestand Gent) 

 Data ?-22/02/1488 (ARA: Rk. 17405, 4r en De Valkeneer, 'Inventaire', 219: hij werd  
 begraven te Beveren en zijn graftombe bleef bewaard). 

 Antecedenten fs Joost x Margriete van Poeke (Gailliard, 'Bruges', III, 76). 

 Huwelijk x Lysbette van der Meersch (SAB: KV, 828bis, 79 en Gailliard, 'Bruges', III, 76). 

 Nageslacht Jooszine x Adriaan van den Wijngaarde (SAG: 400, 31, 153r). 

 Politieke carrière -Vorst: baljuw van Biervliet 72-19/4/77 (ARA: Rk., 13663). 
 -Gent: gedele 76* (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: op het moment van zijn dood was hij kapitein van Biervliet (De Valkeneer,  
 'Inventaire', 220). 

 Sociaal kapitaal In 1477 betaalde hij de restitutie van de pensioenen van Klaas van der Zickelen  
 terug aan de stad (Hancké, 'Conflict', II, 182). 

 Leenbezit Bij zijn dood liet hij Jan Alaert, fs Gauthier, een leen van 105 gemeten te Oostkerke 
  na (ARA: Rk. 17405, 4r en RAB: BB, 64, 116r). 

 Bezit In de oorlogsbelasting van 1477 droeg hij 560 gr bij (Hancké, 'Conflict', II, 182).  
 In augustus 1484 droeg hij delen van huizen in de Brugse Braamberg en de  
 Vlasbrug over aan Nicolaas Cottengys (SAB: KV, 828bis, 80). 
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 Naam Triest, Joos 

 Naamgenoten In september 1478 verleende Maria gratie van ban voor Joos Triest die in  
 Assenedeambacht slaags geraakt was met een Schot (ADN: B 1699, 52r-v). 

 Antecedenten fs Joost x Marie van Lovendegem, fa Roeland (Gailliard, 'Bruges', III, 75). 

 Huwelijk x Margriete van Poeke, fa Heulaert (Gailliard, 'Bruges', III, 76). 

 Nageslacht Heulaert, Geraard (zie diens fiche), Joost (monnik te Sint-Pieters) en Anastasie x  
 Gauthier Allaert, fs Monfraut (Gailliard, 'Bruges', III, 77). 

 Politieke carrière -Vorst: baljuw van de Oudburg 11/8/92-10/12/94 (ARA: Rk., 14161). 
 -Gent: gedele juli85, 95*, 97*; keure 99*, 03*, 06*; herekiezer 93, 05 (bestand Gent). 

 Bezit Als baljuw van de Oudburg verdiende hij jaarlijks 30 lb par (ARA: Rk. 14161, 11v). 

 Rol in de opstand Reeds op 11/3/1492 benoemde Maximiliaan hem tot baljuw van de Oudburg maar  
 door de opstand van de Gentenaars kon hij de functie maar vanaf 11/8/1492  

uitoefenen (ARA: Rk. 14161, 1r). Op 28/8/1492 legde hij de eed te Rijsel af (ADN: B 33, 
181r). 

 Confiscatie 1488: 2160 gr voor paymenten van erfrente (Hancké, 'Conflict', II, 181). 
 1491-2: 240 gr voor de erfenis van broer Boudin (Hancké, 'Conflict', II, 181). 
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 Naam Trotin, Barthélemy 

 Data ?-1488 (Bartier, 'Légistes', 410). 

 Nageslacht Jeanne en Edouard (kanunnik van Sint-Donaas te Brugge in 1505, pastoor te  
 Oudenaarde) (Bartier, 'Légistes', 410). 

 Politieke carrière Vorst: 'garde des chartes' van Vlaanderen 18/2/69-16/7/85 (Cockshaw, 'Le  
 personnel', 202 en Bartier, 'Légistes', 410); receveur général de toutes les finances  
 1/1/67-31/12/70; schatmeester van het leger 70-74; lid van de rekenkamer van  
 Margaretha van York en ontvanger van de Vlaamse beden 74-77; rekenmeester in de 
  Rekenkamer van Rijsel 7/82-88 (Jean, 'La chambre', 344). 

 Taken-diensten -Vorst: hij was reeds secretaris van de kanselarij van Filips de Goede vanaf 1460 en 
  later een vertrouwensman van Karel de Stoute (Jean, 'La chambre', 344). In juli  
 1478 reisde hij naar Rupelmonde ‘pour y cerchier et querir certain previlege par  
 forme et maniere de fraternité et societé entre les subgetz de la conté de Bourgoingne 
  et ceulx du dit pays et conté de Flandres’; tevergeefs (ADN: B 2118, 230v-231r).  
 Als rekenmeester van de aartshertog organiseerde hij samen met Jan de Witte de  
 confiscaties van de Fransen in 1479-82 (ADN: B 2118, 73r; 2121, 51v-54r; 2124,  
 51r; 2127, 47r); hij was daartoe aangesteld in juli 1479 (ARA: Rk. 19720, 2r). In  
 1479 diende hij ook de rekeningen van Claude de Menostey, die de rekeningen van 
  de vorstelijke artillerie bijhield, te controleren - deze werd kort erna gevangen  
 gezet (ADN: B 2118, 251v/254r). Ook tal van kleinere taakjes i.v.m. de vorstelijke  
 financiën kwamen hem toe (252r-253r). In augustus 1480 bijvoorbeeld onderzocht  
 hij, in opdracht van Jan van der Scaghe, de financiële situatie van de tol te Sluis,  
 omdat Jan de Baenst kloeg over de opbrengsten (RAG: RV, 6831, 1, 10). In maart  
 1484 maakte hij deel uit van de commissie die de rekeningen van de Vlaamse steden 
  diende te controleren met het oog op de uitbetaling van de renten die op de steden  
 verkocht waren (ADN: B 33, 97v). In augustus 1484 controleerde hij samen met Jan 
  van der Scaghe, Anthonis Spillaert en Lodewijk de Crane de oorlogsrekeningen  
 van de Vlaamse troepen (RAG: RV, 34315, 59r). In augustus 1484 kreeg hij de  
 opdracht alle handelsverdragen tussen Vlaanderen en Engeland te inventariseren  
 (ADN: B 579, 17781). 
 -Brugge: in opdracht van de stad Brugge zocht hij in februari 1477 in Rijsel naar de 
  Vrede van Atrecht die hij erna aan Antonis Losschaert overmaakte (SAB: SR76, 125v). 

 Sociaal kapitaal Pieter Lanchals was in 1468 zijn klerk (RAG: FPR, 216). In december 1484 was  
 Michiel de Vroede zijn procureur (RAG: RV, 955, 19r). 

 Bezit Zijn goederen in Frankrijk werden in de periode 1479-81 door de Fransen  
 geconfisqueerd  (Jean, 'La chambre', 344). In maart 1481 ontving hij achterstallig  
 loon van 60 lb van 40 gr (ADN: B 2127, 292v). In juli 1481 wordt hij door de  
 Grote Raad verplicht om goederen van Ancel Bouche en Ham!n Bouchart terug te  
 geven, omdat hij deze onrechtmatig geconfisqueerd had (De Smidt & Strubbe,  
 'Chronologische lijsten', 191). In februari 1482 kreeg hij van Maria 480 lb van 40  
 gr uit de aangeslagen goederen van de fraudeur Claude de Menostey (ADN: B  
 2127, 250v). In maart 1483 leende hij 40 lb gr van Joris Baert (RAG: RV, 955, 19r). 

 Rol in de opstand Hij werd bedreigd in 1477 maar hij kon ontkomen (Jean, 'La chambre', 344). Hij  
 werd afgezet op 12/2/1477 (ADN: B 2108, 39r) en erna gevangen gezet in het huis  
 van baljuw Jan van Dadizeele (SAG: 400, 25, 168r). In 1480 fungeerde hij weer als  
 'garde des chartes de Flandres' en in die hoedanigheid onderzocht hij samen met  
 Jean d'Auffay de juridische kant van de geschillen tussen de Franse koning en  
 Maximiliaan (ADN: B 2121, 364v). Op 27/7/1482 benoemden de Drie Leden van  
 Vlaanderen hem, na protest van de Rekenkamer zelf (ADN: B 17741, 'Mort de la  
 duchesse'), tot rekenmeester van de Rekenkamer i.p.v. Thomas Malet, hetgeen graaf  
 Filips bevestigde op 8/8/1483 (ADN: B 1611, 35v/53r en Jean, 'La chambre', 344).  
 Op 18/8/1483 legde hij de eed van 'tresorier ende bewaerdere van den chartren van  
 Vlaendren' in de Rekenkamer af (ADN: B 33, 87r). Op 24/7/1483 legde hij de eed  
 van rekenmeester af voor Filips de Schone (ADN: B 17743, 'Chambres des comptes,  
 serment des membres'). Op 28/4/1485 werd hij door de Rekenkamer veroordeeld tot  
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 een terugbetaling van 36 lb 10 s van 40 gr aan Thomas Malet wegens achterstallige  
 betalingen (ADN: B 17745, 'Malet'). Een maand later klaagde Roeland van  
 Wedergrate hem aan omdat hij door hem zware verliezen aan heerlijke inkomsten  
 zou geleden hebben (ADN: B 17745, 'Wedergrate'). Op 16/7/1485 draagde hij de  
 sleutels van de 'chartes' aan Geraard Numan (ADN: B 33, 119r). 

 Extra Hij verving Thomas Malet in de Rekenkamer te Rijsel in juli 1482. De  
 regentschapsraad bevestigde dit op 8/8/1483 (Jean, 'La chambre', 344). In 1484  
 veroordeelde de Raad van Vlaanderen hem tot 3 lb par boete 'ter cause van den  
 renonciacie van der appellacie' in een zaak tegen Thomas Malet (ARA: Rk. 21853, 3r). 

 Bronnen Jean, 'La chambre', 344 en Bartier, 'Légistes', 409-10. 
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 Naam Troyen, Diederik van 

 Data ?-10/1497 (SAB: WRC, 5, 8r). 

 Huwelijk x Margriete Hurter (?, naar SAB: WRC, 5, 8r). 

 Politieke carrière Brugge: schepen feb88; raadslid 86 (niet weerhouden), 89 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: in november 1489 reisde hij naar Sluis om er het Brugse stapelrecht te  
 verdedigen bij Filips van Kleef (SAB: SR89, 127r). 

 Beroep Verver (Despars, 'Cronycke', IV, 489 en SAB: RW). 

 Bezit Hij leende 2 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het Sint- 
 Janszestendeel (SAB: SR80, 190r). Hij leende 5 lb gr aan de stad in juni 1487  
 (SAB: SR86, 203r). Hij leende 1680 gr in mei  1488 en 720 gr in oktober 1490 aan  
 de stad Brugge, als bewoner van het Sint-Jakobszestendeel (Blockmans, 'De  
 belastingbetalers', 276). 

 Rol in de opstand In september 1486 werd hij niet weerhouden als schepen van Brugge 'omme zekere  
 injurieuse worden die hij sprac van den Roomschen conijnc als hij deken was van  
 zijne ambochte' (KB: Ms 1132, 60). In april 1488 verving hij Jan Dhondt in de  
 schepenbank van Brugge omdat deze laatste uit de stad gevlucht was (KB: Ms  

1132, 161). Hij werd buiten de Vrede van Damme van 6/12/1490 gesloten (Despars, 
'Cronycke', IV, 489). 

 Extra Adriaan Ridsaert nam Troyens plaats in nadat hij zijn schepenmandaat niet wou  
 uitoefenen. Troyen verloor zijn plaats in de schepenbank (SAB: RW). 
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 Naam Truebelin, Joost 

 Politieke carrière Brugge: schepen 62, 70, 72, 74, 76; raadslid 60 (SAB: RW). 

 Beroep Makelaar (SAB: RW: hij was vinder van dat ambacht in 1468, 1471 en 1475). 

 Bezit Hij leende 5 lb gr aan de stad Brugge in 1477 (SAB: SR76, 29r). Hij verkocht een  
 stalletje 'ter trente' aan Jan Bonnier in 1490 (SAB: SR90, 19r). Hij leende 480 gr in  
 juli 1488 en 360 gr in oktober en 1680 gr in december 1490 aan de stad Brugge, als 
  bewoner van het OLV-zestendeel (Blockmans, 'De belastingbetalers', 276). 
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 Naam Tsoenin, Jan 

 Huwelijk x Jooszine Elias, fa Jan (D'hooghe, 'De huizen', 127). 

 Politieke carrière Brugge: schepen 72, 75, 77, 83; raadslid 81; deken der smeden 84 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: in mei 1479 werd hij door de negen leden belast met een onderzoek naar  
 bebouwing op Brugse oevers (SAB: CA, 14, 305r). Hij vertegenwoordigde de stad  
 bij de onderhandelingen over de vrede van Damme in november 1490 (Despars,  
 'Cronycke', IV, 480). 

 Beroep Goudsmid (Despars, 'Cronycke', IV, IV, 480). 

 Sociaal kapitaal Samen met Frans van Bassevelde was hij voogd van de kinderen van Lodewijk van  
 Meerendree (SAB: KV, 828bis, 83). 

 Bezit Hij leende 2 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het OLV- 
 zestendeel (SAB: SR80, 195r). In 1480 verkocht hij een vierde van het huis 'De  
 Roose' aan de Garenmarkt aan Joos van den Hoghelande (D'hooghe, 'De huizen',  
 127). Hij leende 720 gr in oktober en 2000 gr in december 1490 aan de stad  
 Brugge, als bewoner van het OLV-zestendeel (Blockmans, 'De belastingbetalers', 276). 

 Rol in de opstand Hij werd verkozen tot schepen in de schepenbank van april 1477 maar hij werd in  
 laatste instantie vervangen door Gregorius Heyns (SAB: RW). 
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 Naam Urbaen, Pieter 

 Antecedenten fs Pieter (Despars, 'Cronycke', IV, 237). 

 Rol in de opstand Hij werd in februari 1484 onthoofd, in een periode dat weinig  
 Maximiliaangezinden te Brugge veilig waren (Despars, 'Cronycke', IV, 237). 
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 Naam Utendale, Daneel 

 Politieke carrière Gent: gedele 84; keure 79, 87; stedekiezer 78 (bestand Gent). 

 Bezit Hij leverde 247 gr laken aan de stadn in 1466 (Hancké, 'Conflict', II, 184). 
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 Naam Utendale, Jacob 

 Politieke carrière Gent: gedele 75, juni85, 96 (bestand Gent). 

 Beroep Meersenier (Hancké, 'Conflict', II, 184). 

 Bezit In de verplichte lening van 1492 droeg hij 480 gr bij die later werden terugbetaald  
 en volgens het 'conestable bouc' betaalde hij 300 gr belasting buiten de Sint- 
 Jorispoort (Hancké, 'Conflict', II, 184). 

 Rol in de opstand In november 1489 werd hij door de Gentse baljuw veroordeeld tot een boete van  
 10 lb par (ARA: Rk. 14118, 78r). 
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 Naam Utendale, Pieter 

 Politieke carrière Gent: keure 91; deken der volders 93 (bestand Gent). 

 Bezit Hij woonde aan de Gentse Groene Briel (bestand Gent). In de verplichte lening van 
  1492 droeg hij 116 gr bij die later werden terugbetaald (Hancké, 'Conflict', II, 184). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1856

 Naam Utenhove, Gillis 

 Data ?-31/12/1478 (hij werd begraven in de Gentse dominicanenkerk; Wyseur, 'De  
 familie', II, 76). 

 Antecedenten fs Nicolas x' Katerina de Jonge; x² Anna van Messem; hij was hierdoor de broer van  
 Rijckaert Utenhove (Wyseur, 'De familie', II, 76). 

 Huwelijk x Elisabeth van Poukstrate (Wyseur, 'De familie', II, 76). 

 Nageslacht Rijkaert x Jooszine van de Woestijne (Wyseur, 'De familie', II, 76). 

 Politieke carrière Gent: gedele 72*; keure 60, 63, 66, 69; herekiezer 62, 65, 78 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: hij was meermaals afgevaardigde op de Ledenvergaderingen en op  
 onderhandelingen met de vorst in de jaren 1460-70 (Wyseur, 'De familie', II, 76). 

 Beroep Schipper (Hancké, 'Conflict', II, 186). 

 Rol in de opstand In 1477 diende hij aan de stad 15 lb gr uit te betalen voor pensioenen (Hancké,  
 'Conflict', II, 185). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1857

 Naam Utenhove, Jan (1) 

 Antecedenten fs Jacob x Jooszine van der Keukene. Hij had een broer Simon (zie databank opstand). 

 Huwelijk x' Catherine Sersanders (fa Jan), zus van opstandeling Daneel (uitgebreide  
informatie in databank opstand); x² Elisabeth de Baenst (fa Antoon, zie Buylaert, 'Crisis', 
LX). 

 Nageslacht Hij had een zoon Jan (x Denyse Everwijn) en twee dochters: Margriete (x Roeland  
 van Wedergrate, zie Wyseur L10b) en Philippa (x Jacob Donche; Dumolyn, 'Het  
 hogere personeel', 946). 

 Politieke carrière -Vorst: watergraaf en moermeester 46-63; baljuw van Oudenaarde 36-39 en  
 Dendermonde 26-28 (databank opstand). 
 -Gent: herekiezer 42, 47; keure 55, 63*, 72*, 75*; gedele 58*, 60*, 67* (bestand Gent). 

 Bezit Hij woonde in de Scheldestraat (databank opstand). 

 Rol in de opstand Hij diende 22 lb terug te betalen aan pensioenen in 1477 (Hancké, 'Conflict', II, 186). 

 Verbanning 11/7/1477 (samen met Ruflaert van der Cauderborch), omdat hij geld van de stad  
 zou verduisterd hebben zonder 'consent' van de Drie Leden (SAG: 212, 1, 12v). In  
 september 1477 verleende Maria hiervoor gratie van ban (ADN: B 1699, 33r-v).  
 Maar op 25/10/1477 bevestigde Gent zijn verbanning, omdat hij, als eerste  
 schepen van de Keure, de 'restrinctie' (gemaakt in het schependom van Jan Rijms (in 
  1453) door de Drie Leden van de stad) verbroken zou hebben (SAG: 94, 729 en  
 212, 1, 16r). Maar in november 1477 maakte Maria deze verbanning alweer  
 ongedaan (ADN: B 1699, 38r-v). Deze verbanning werd op 8/8/1482 nogmaals  
 ongedaan gemaakt door souverein-baljuw Jacob van Gistel (SAG: 94, 729). In  
 1482 betaalde hij 10 lb voor de remissie van een ban aan de stad Gent (SAG: 400,  
 28, 16r). 
 
 Extra Er bleef een remissiebrief uit 1477 bewaard die de verbanning van Jan Utenhove  
 ongedaan maakte in het rijksarchief van Bergen, namelijk de kaft van een cijnsboek  
 uit 1475-1509 (referentie: AEM, fonds de Clercque Wissocq de Sousberghe, nr.  
 1779; zie W. De Keyzer, 'Inventaire', 176). Betreft het dezelfde persoon? 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1858

 Naam Utenhove, Jan (2) 

 Naamgenoten Op 4/914/90 verbande de stad Gent Jan Utenhove 'in de pellicaen' voor vijftig jaar  
 uit het graafschap omdat hij vele 'ruuthede ende beroerten' gedaan had in de stad  
 (SAG: 212, 1, 97r). In 1490 betaalde deze 2 lb gr aan de stad voor de gratie van ban  
 die hij ontvangen had (SAG: 400, 30, 285r). Op 4/10/1492 werd ook diens zoon  
 verbannen omdat hij grofheden geuit had aan het stadsbestuur (SAG: 212, 1, 105v). 

 Antecedenten fs Ghyselbrecht (bestand Gent), fs Willem x Lysbette Busaert, x' Avezoete van der  
 Zickelen; x² Jacqueline van der Noten; met kinderen Willem, Jan, Filips, Gertrude  
 en Barbara (Wyseur, 'De familie', II, 109). 

 Nageslacht Hij had een zoon Jan (bestand Gent). 

 Politieke carrière Gent: gedele 88; ontvanger 89 (bestand Gent). 

 Taken-diensten vorst: in maart en april 1488 was hij één van de bewakers van Maximiliaan te  
 Brugge (SAG: 400, 29, 395v/401v). In februari 1489 maakte hij deel uit van de  
 Vlaamse delegatie die te Doornik met Philippe de Crèvecoeur onderhandelde  
 (SAG: 20, 7, 141v). In 1491-2 ontving hij aanzienlijke sommen die reisonkosten  
 naar Rijsel dienden te vergoeden (Hancké, 'Conflict', II, 187). 

 Bezit Hij leverde 240 gr laken aan de stad in 1497 (Hancké, 'Conflict', II, 187). 

 Rol in de opstand Als Gents gedeputeerde werd hij feestelijk onthaald in Brugge op 10/2/1488  
 (Despars, 'Cronycke', IV, 337). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1859

 Naam Utenhove, Jan (3) 

 Titel Heer van Asselt 

 Data ca. 1424-08/03/1488 (hij werd onthoofd te Gent - zie Despars, 'Cronycke', IV, 369  
 en Dagboek van Gent, II, 265). 

 Antecedenten fs watergraaf Jan (Hancké, 'Conflict', II, 186); x Kateline Sersanders, met kinderen  
 Kateline x Wouter van der Meere, Margriete x Roeland van Wedergrate en Jan  
 (Wyseur, 'De familie', II, 148). 

 Huwelijk x Denyse Everwijn, fa Roegier (Wyseur, 'De familie', II, 152). Voor dit huwelijk  
 werd hij door de Doornikse officiaal beboet (Vleeschouwers-Van Melkebeek,  
 'Compotus', 6379 en Haemers, 'De Gentse opstand', 91). 

 Politieke carrière Gent: keure 62, 74; gedele 51, 65, 69; ontvanger 68 (bestand Gent). 

 Leenbezit Hij erfde alle lenen van zijn vader in 1463 omdat hij de oudste zoon was (Wyseur,  
 'De familie', II, 152). 

 Bezit Waarschijnlijk erfde hij het huis van zijn vader in de Hoogscheldestraat, naast dat  
 van Adriaan Vilain (Wyseur, 'De familie', II, 151). 

 Rol in de opstand In 1477 diende hij 9 lb gr pensioenen terug te betalen aan de stad (Hancké,  
 'Conflict', II, 186). Op 20/4/1477 liet Jan Utenhove fs Jan aan Maria van  
 Bourgondië weten dat hij het niet pikte dat Boudewijn de Labye ook tot baljuw  
 van Schellebelle was benoemd, een functie die Jan al jaren uitoefende. Hij zou voor  
 de Grote Raad een proces aanspannen, Filips Wielant en Jean d'Auffay zouden hem  
 hierin steunen (ADN: B 17725, 'Utenhove'). Remeeus Hubert liet hem in 1488  
 zonder proces onthoofden in het Chatelet, zoals zijn schoonbroer in 1477 (zie  
 Dagboek van Gent, II, 265 en Diegerick, 'Correspondance', 71). 

 Bronnen Wyseur, 'De familie', L10c. 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1860

 Naam Utenhove, Lieven 

 Titel Heer van Asselt 

 Data ?- 04/1493 (Karagiannis, 'De functionarissen', 113). 

 Antecedenten fs watergraaf Jan x' Catherine Canaerts; x² Catherine Sersanders. Uit dit huwelijk  
 kwamen de kinderen voort: Lieven, Jan (x Denyse Everwijn), dochters Margriete (x  
 Roeland van Wedergrate) en Philippa (x Jacob Donche) - zie databank opstand. 

 Huwelijk x Barbara de Crane (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1262). 

 Politieke carrière Vorst: raadsheer in de Raad van Vlaanderen 29/8/75-2/4/82, 23/8/85-23/5/88 en  
 12/89-4/93 (KB: Ms 20642, 169r-170v en Dumolyn). 

 Sociaal kapitaal Hij was voogd van de kinderen van Steven van Formelis (zie databank opstand en  
 Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1262). 

 Leenbezit De meeste lenen heeft hij geërfd van zijn vader (Dumolyn, 'Het hogere personeel',  
 1262). 

 Bezit Hij bezat enkele goederen in Assenede (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1262).  
 Hij ontving als raadsheer een daggeld van 24 gr (ADN: B 4123, 114v). 

 Bronnen Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1262-3. 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1861

 Naam Utenhove, Rijckaert 

 Titel Meester v1455 en licentiaat in de rechten 
 Ridder v1494 

 Data ?-1507 (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1264) of 13/01/1529 (Despodt, 'Dat du  
 best', III, 2.6/034)? 

 Antecedenten fs Gillis (Despodt, 'Dat du best', III, 2.6/034). 

 Huwelijk x Jooszine van de Vagheviere (Van Peteghem, 'De Raad', 239). 

 Nageslacht Nikolaas x Agnes van der Varent (fa Gillis x Catherina du Bosh, telg uit belangrijke 
  Oudenaardse familie, met zus Gertrude die Willem de Wale huwde) (Van Peteghem,  
 'De Raad', 239-242). Zijn dochter Anna trad in in de Gentse bijloke eind 1485 met  
 een lijfrente van 4 lb gr (RAG: RV, 955, 39r). 

 Politieke carrière -Vorst: raadsheer in de Raad van Vlaanderen 4/6/63-13/03/81; lid van de Grote  
 Raad in 81, 88, 91, 92, 95 (Dumolyn). 
 -Vrije: pensionaris 53-63; schepen 78, 79*, 82*, 87, jan90-94 (lijsten Vrije). 

 Taken-diensten -Vorst: hij was commissaris voor de wetsvernieuwing te Eeklo in 1463, 65, 89, te Ieper in 
1465 (Simons, 'De functionarissen', 100) en 1490 (KB, M 103, II); te Brugge in januari 
1490 (SAB: SR89, 173v) en in het Brugse Vrije in januari 1490, maar hij liet er zich 
vervangen door Jean Hanneton, en in september 1490 (RAB: BVR, 228, 60v; 229, 60r). Hij 
leende geld aan Karel de Stoute voor diens militaire activiteiten (Dumolyn, 'Het hogere 
personeel', 1265). Hij diende in april 1492 de Brugse rekening te controleren van de 
schepenbank van september 1487, maar Antonis Spyllaert nam die taak over (SAB: SR87, 
127r). Hij was erfelijk otvanger van de spijker van Rupelmonde in 1469-87 (databank 
domeinbeheer) -Gent: hij was procureur van Gent voor het Parlement van Parijs in 1450-2  

 (Simons, 'De functionarissen', 100). 
 -Vrije: hij was voortdurend afgevaardigde bij de statenvergaderingen voor het  
 Vrije (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1265). 

 Leenbezit In 1475 is er melding van een leen gehouden van de Burg te Brugge dat 36 lb par  
 per jaar waard was. In 1494 verkocht hij een hoeve in Schorisse; hij verpachtte  
 gronden te Nazareth en bezat er te Deinze (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1265). 

 Bezit In februari 1478 kocht hij een lijfrente van 36 lb par op Hulst (ADN: B 5392, 39v). In 
1479-80 verhuisde hij van Brugge naar Gent (RAB: BVR, 216, 113v). In het schepenjaar 
1491 ontving hij 12 lb gr achterstallige vergoedingen van de stad Brugge uit 1487 (SAB: 
SR91, 190r). Op 20/7/1492 beloofde de stad Gent hem 200 b van 40 gr voor zijn diensten 
bij de totstandkoming van de vrede van Cadzand (SAG: 93, 7, 107r).  

 Rol in de opstand Eind april 1477 werd hij door Maria naar Ieper gestuurd om er - tevergeefs - het 
uitbarstende conflict te bezweren (Diegerick, 'Episode', 447). Hij speelde een belangrijke 
rol in de totstandkoming van de vrede van Brugge op 28/6/1485 (Simons, 'De 
functionarissen', 100). Hij maakte deel uit van de commissie die in opdracht van Albrecht 
van Saksen op 4/1/1490 de Vlaamse magistraten moest benoemen en de Vlaamse kastelen 
moest innemen (SAB: CA, 12, 84r). Toen Maximiliaan in augustus 1493 zijn keizerskroon 
zou ontvangen, weigerde hij naar Gent af te reizen om Vlaanderen te komen bezweren. 
Rijkaert Utenhove maakte, als rekwestmeester van zijn hof, deel uit van zijn vervangers 
(Blockmans, 'De volksvertegenwoordiging', 317, naar SAG: 94, 790). 

 Confiscatie 1488-9: 276 gr voor pacht (Hancké, 'Conflict', II, 187) en  in 1491-2: 120 gr voor pacht te 
Nazareth, 120 gr voor oogst te Deinze en nogmaals 640 gr (Hancké, 'Conflict', II, 187). 

 Verbanning 18/1/1483, voor vijftig jaar uit het graafschap Vlaanderen, omdat Elias van  
 Etinghen na een ruzie met hem 'quetse ontfinc'; Rijkaert dient een pelgrimstocht  
 naar Rome te ondernemen, zijn kompaan Gillis van Overheet dient naar Galicie te  
 reizen om gratie van ban te verkrijgen (SAG: 212, 1, 65v). In juli 1485 betaalde hij  
 5 lb gr aan de stad Gent voor de gratie van ban die hij ontvangen had (SAG: 400, 29, 12r). 

 Bronnen Simons, 'De functionarissen', 98-101 en Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1264-6. 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1862

 Naam Utenhove, Wouter 

 Data ?-1478 (zijn weduwe betaalt een erfelijke rente aan de stad in 1478 - SAB: SR78, 2r). 

 Huwelijk x Mergriete Hugheyns, fa Jan, zus van Jacob; ze was weduwe van Karel Schijnkel  
 (SAB: KV, 828bis, 236). 

 Politieke carrière Brugge: schepen 66, 68, 71, 76; hoofdman Carmers 60, 65, 67, 73; gecommitteerde  
 61-62 (SAB: RW). 

 Sociaal kapitaal Samen met Jan van Waes en Jacob Hugheyns was hij in juli 1478 borg voer Vindent 
  Heyns (SAB: MC78, 13v). 

 Bezit Hij bezat een huis in de Vlamincdam (SAB: KV, 828bis, 236) en het huis 'De  
 Breede Steegher' in de Kuiperstraat (KV, 828bis, 268). Hij leende 30 lb gr aan de  
 stad Brugge in 1477 (SAB: SR76, 30r). Een Wouter Utenhove stierf in 1478: zijn  
 weduwe betaalt een erfelijke rente aan de stad in 1478 (SAB: SR78, 2r/v). Zijn  
 weduwe leende 6 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het  
 Caermerszestendeel (SAB: SR80, 204r). Ze leende 1 lb gr aan de stad in juni 1487  
 (SAB: SR86, 201v). Zijn weduwe leende 720 gr in oktober en 2000 gr in december  

1490 aan de stad Brugge, als bewoner van het Karmerszestendeel (Blockmans, 'De 
belastingbetalers', 277). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1863

 Naam Utenkelnare, Gillis 

 Naamgenoten Eloy Utenkelnare werd in 1480 tot een boete veroordeeld door de baljuw (ARA:  
 Rk. 13781, 19v) en op 30/5/1484 uit Brugge verbannen (Despars, 'Cronycke', IV,  
 243); het betreft waarschijnlijk Lodewijk Utenkelnare die tevens 25 lb gr boete  
 diende te betalen na zijn verbanning (SAB: SR83, 38r). 
 Een Elias Utenkelnare was vrije viskoper in 1488 (SAB: CSK87, 74r). 

 Nageslacht Hij had een zoon Adriaan (ARA: Rk. 17411, 1v). 

 Politieke carrière -vorst: baljuw van Oostende 29/5/77-9/5/78 (Gachard, 'Inventaire', II, 404). 
 -Brugge: schepen 87, dec90, 92 (SAB: RW). 

 Beroep Bakker (Despars, 'Cronycke', IV, 288). 

 Sociaal kapitaal In augustus 1484 was hij samen met Geraard de Groote voogd van de kinderen van  
 Christiaan de Plaet (SAB: KV, 828bis, 84). In december 1486 was hij samen met Jan 
  Mergaert voogd van de kinderen van Jacob de Plaet (SAB: KV, 828bis, 181).  
 Boudin van Doorne en Willem Boord stonden borg voor zijn vrijlating uit het  
 Brugse schepenhuis op 20/3/1488 (SAB: CSK87, 92v). 

 Leenbezit In 1481 kocht hij van Cornelis van den Doorne een leen te Koolkerke voor 40 lb gr 
  (ARA: Rk. 13710, 19r). 

 Extra De baljuwsfunctie in Oostende oefende hij uit in naam van Everaerd Sparke - hij  
 stelde de rekening als enigste in de periode 1477-8 in het Vlaams op (Gachard,  
 'Inventaire', II, 404). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1864

 Naam Utermeere, Jan 

 Taken-diensten Gent: hij was verantwoordelijk voor het uitvoeren van de confiscaties in 1488-9,  
 en in 1491-2, waarbij hij grootschalig fraudeerde (Hancké, 'Conflict', II, 188;  
 rekening op SAG: 20, 5). 

 Rol in de opstand Hij was raadslid van hoofdman Remeeus Hubert in juni 1491 (SAG: 400, 30, 355r)  
 en tevens verantwoordelijk voor het uitvoeren van de confiscaties in 1488-9, en in  
 1491-2, waarbij hij grootschalig fraudeerde (Hancké, 'Conflict', II, 101ev). 

 Verbanning 29/7/1485 (Jan Utermeere fs Daneel), voor vijftig jaar uit het graafschap Vlaanderen, 
  door Gent, omdat hij het in de revolte van juli 1485 tegen Maximiliaan opgenomen 
  had (SAG: 212, 1, 79r). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1865

 Naam Utermeere, Lieven 

 Politieke carrière Gent: stedekiezer 76, 93, 97, 99, 04; herekiezer 79, juli85, 95; ontvanger 67,  
februari77, 99; secretaris van gedele juni85-86; ontvanger-boekhouder 92, 95 (bestand 
Gent). 

 Taken-diensten Gent: hij leende in februari 1477 geld aan de stad om de troepen te kunnen betalen  
 (SAG: 400, 25, 106r). Hij was de ontvanger van de extra oorlogsbelastingen in  
 1477 (SAG: 400, 25, 301r ea). 

 Beroep Wever (Hancké, 'Conflict', II, 188). 

 Bezit Hij kocht een handdoek uit het geconfisqueerde bezit van Jan van Melle  
 (Blockmans, 'Peilingen', 255). Hij leverde enorme hoeveelheden laken aan de stad  
 in 1465-6, 74-7, 86-7, 92, 96-9 (Hancké, 'Conflict', II, 188). In 1492 betaalde hij 60  
 gr belasting buiten de Dendermondse poort en 360 gr buiten de Sint-Jorispoort  
 (Hancké, 'Conflict', II, 188). In maart 1494 won hij een proces van Jehan van  
 Brauteghem toen deze Lievens rente op onroerende goederen in de buurt van Gent  
 weigerde te verzekeren (De Smidt & Strubbe, 'Chronologische lijsten', 274). 

 Verbanning 20/9/1479 (samen met Jaspar van den Hole en Lieven Utermeere), voor vijftig jaar  
 uit Vlaanderen, 'omme dat zij, kiesers wezende, in alfougstavonde lestleden, omme  
 kuere te doene metten anderen van eenre nieuwer wet volghende ende naer den  
 uutwijsene van den previlegie vanden coninc Phelips, gheseyt hebben openbaerlic 
  inde camere voor ende ter presencie van mijne heeren de commissarisse, de  
 hooghbailliu, scepenen van beede den bancken ende beede de dekenen doe  
 wezende, dat zij hemlieden gheelic ende al afdroughen de kuere bij den anderen vijf  
 kiesers ghedaen ende daer overe gheenen voix en hadden laten gaen noch dies in  
 meeninghen desadvoerende dezelve kuere ende protesterende hemlieden daeraf te  
 excuserne, hoe wel dat den mintsten deel van den kiesers dandere ende dmeeste  
 behoort te volghene, welke manieren derectelic zijn jeghen ende contrarie den  
 voorseiden previlegie niet sculdich te lidene onghecorrigiert' (SAG: 212, 1, 35r).  
 In 1482 diende hij 100 lb gr aan de stad Gent te betalen voor de remissie van zijn  
 ban (SAG: 400, 28, 17v). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1866

 Naam Vaenkin, Olivier 

 Politieke carrière Gent: keure 83, november87, 90; deken der volders 89 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: op 3/2/1488 reisde hij naar Brugge om er met de 'insetene' van de stad te  
 onderhandelen (SAG: 400, 29, 389v) en nogmaals op 8/2 (431v). Kort erna  
 vernieuwde hij er de Brugse wet (SAB: SRfeb88, 142r). In maart en april 1488  
 onderhandelde hij er met de andere Leden (SAG: 400, 29, 389v/402r/405r). In mei  
 1488 nam hij voor Gent deel aan de Ledenvergadering te Brugge (412r). In juli  
 1490 onderhandelde hij voor het lid van de weverij met Filips van Kleef te Sluis (30, 268r). 

 Bezit In de verplichte lening van 1492 betaalde hij 80 gr die later werden terugbetaald  
 (Hancké, 'Conflict', II, 189). 

 Rol in de opstand Hij vergezelde Filips de Schone bij diens Blijde Intrede in Brugge in mei 1484  
 (SAG: 400, 28, 320v). Als Gents gedeputeerde werd hij feestelijk onthaald in  
 Brugge op 10/2/1488 (Despars, 'Cronycke', IV, 337). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1867

 Naam Vaernewijck, Alexander van 

 Titel Heer van Bost v1487 

 Naamgenoten Ywein van Vaernewijck was in de periode 1477-92 notaris van de Raad van  
 Vlaanderen (KB: Ms 20642, 169r-170v), zo werd hij bijvoorbeeld op 23/5/1488  
 door de regentschapsraad herbenoemd (RAG: RV, 7513, 5r en ADN: B 4123, 114r). 
  Hij was reeds klerk van de Raad in afwezigheid van Joris Baert in 1468  
 (Paravicini, 'Invitations', 122). In 1486 bezat hij een huis in de Drabstraat  
 (Derycke, 'De Gentse Sint-Michielswijk', 208). 

 Politieke carrière Gent: gedele 84, 00, 07; keure 97; ontvanger 83 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: hij was in 1483 verantwoordelijk voor de rekeningen van de bouw van het  
 nieuwe schepenhuis te Gent (SAG: 400, 28, 371r). In 1488 was hij ontvanger van  
 de nieuwe assize die de stad had ingericht voor de terugbetaling voor de rentes die  
 de stad onlangs verkocht had (30, 55r). Hij hielp in 1488-9 mee met de  
 stadsconfiscaties (Hancké, 'Conflict', II, 190). 

 Bezit In de verplichte lening van 1492 droeg hij 480 gr bij (Hancké, 'Conflict', II, 190). 

 Confiscatie 1491-2: 864 gr voor catteylen (Hancké, 'Conflict', II, 190). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1868

 Naam Vaernewijck, Jan van 

 Titel heer van Bost (bestand Gent). 

 Naamgenoten Jan van Vaernewijck, heer van Exaerde, was commissaris voor de wetsvernieuwing  
 in juni 1485 (SAG: 400, 28, 430r). In mei 1480 werd hij door de Raad van  
 Vlaanderen veroordeeld tot een boete van 200 lb par 'a cause des tors et griefs par  
 lui fait a ses subgets du dit Exaerde' (ARA: Rk. 21849, 2r). 

 Data ?-27/05/1487 (Dagboek van Gent, II, 263 en Despodt, 'Dat du best', III, 1.7/029:  
 hij werd begraven in de Gentse Sint-Niklaaskerk). 

 Antecedenten Verschillende personen genieten van zijn erfenis: Lijsbette van Vaernewijck x  
 Philips Stommelin; Florentijne van Vaernewijck x Symoen van den Rijne (SAG:  
 400, 30, 167r). 

 Huwelijk x Barbara Schoots (SAG: 400, 30, 167v). 

 Nageslacht Florentine x Simon van den Ryne (ARA: Rk. 17405, 3v). 

 Politieke carrière Gent: gedele 55, 57, 59, 75*; keure 64, 67, juni85* (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: op 24/5/1485 onderhandelde hij met Philippe de Crèvecoeur te Deinze  
 (SAG: 400, 28, 421r) en kort erna was commissaris voor de wetsvernieuwing van  
 de Gentse schepenbank van juni 1485 waarvan hij voorschepen werd (SAG: 94, 735). 

 Sociaal kapitaal In 1484 werd hij samen met Simon Borluut fs Simon voogd van de dochter van  
 Simon Borluut fs Boudin die Elisabeth van Vaernewijck, fa Alexander, gehuwd was 
  (ARA: FL, 549). Op 13/3/1488 was zijn weduwe samen met Filips Wielant voor  
 1000 lb gr borg over Simon van den Ryne toen deze ontvanger van het Brugse Vrije 
  werd (RAB: BVO, 497). 

 Leenbezit Bij zijn dood liet hij zijn dochter een leen te Sint-Katelijne te Oostkerke na (ARA:  
 Rk. 17405, 3v). 

 Bezit Jan van Vaernewijck fs Sander kocht in 1475-6 een twee lijfrentes van in totaal 10  
 lb gr op de inkomsten van de stad Gent (SAG: 400, 31, 270r). Hij kocht een rente  
 van 2 lb gr op de inkomsten van de stad Gent in 1485 (ADN: B 2132, nr. 69314). 

 Rol in de opstand In 1477 diende hij 17 lb gr terug te betalen aan pensioenen (Hancké, 'Conflict', II,  
 189). In 1480 werd hij door de schepenen veroordeeld tot een boete van 40 lb gr  
 (ARA, Rk. 14117, 195r). Op 8/6/1485 droeg Adolf van Kleef hem op de Gentse  
 schepenbank te vernieuwen (SAG: 94, 735). Hij werd in 1487 vermoord omdat hij,  
 volgens Despars, 'paeysmakere' was (Despars, 'Cronycke', IV, 279). Volgens het  
 Dagboek waren 12 bannelingen de stad binnengedrongen waarop ze hem doodden; 
  de voorschepen kon hen echter overmeesteren (Dagboek van Gent, II, 263-4). Het  
 relaas volgens Jan van de Vivere (Chronijcke, 44): een twintigtal van de in 1486  
 verbannen volders keerden terug in de stad, maar de baljuw wist ze te vangen nadat  
 ze reeds voorschepen Jan van Vaernewijck vermoord hadden. De moordenaars  
 riepen: “Doe licht daer, ghy paeysmakere” ('Memorieboek', 347). 

 Extra In 1478 won hij een proces voor de Raad van Vlaanderen tegen zijn onderdanen  
 van Exaerde; ze werden veroordeeld tot 6 lb par aan de Raad (ARA: Rk. 21847, 1r). 
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 Naam Valcke, Maarten 

 Politieke carrière Ieper: schepen 85, 94; raad 95 (KB: M 103, II). 
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 Naam Valkenare, Jan van 

 Politieke carrière -Vorst: baljuw van Oudenburg 13/4/79-28/8/80 en 22/12/86-12/8/89 (ARA: Rk.,  
 14325). 
 -Vrije: schepen feb88-88 (lijsten Vrije). 

 Sociaal kapitaal Willot van der Haye en Cornelis de Vis waren diens borgen voor zijn baljuwschap  
 van Oudenburg in 1486 (ADN: B 33, 138r). In januari 1491 was hij procureur en  
 ontvanger van Jacques Galiot (ADN: B 2123, nr. 68659). 

 Leenbezit In 1482 kocht hij een leen te Gistel van Jacob Horneweder voor 9 lb 4 s gr (ARA:  
 Rk. 13710, 55v). 

 Bezit In maart 1485 eiste hij een schuld van 112 lb gr van Jan Colaert op (RAG: RV, 955,  
 22v). Hij betaalde 12 lb gr borg op zijn officie van baljuw in 1486 (ADN: B 33, 138r). 

 Rol in de opstand Op 22/12/1486 benoemde Maximiliaan hem tot baljuw van Oudenburg (ADN: B  
 33, 138r). 
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 Naam Vallée, Louis de la 

 Huwelijk x Barbara Dops (in 1479) (Jean, 'La chambre', 316 en Paravicini, 'Invitations', 167). 

 Politieke carrière Vorst: secretaris van Maria 77; auditeur en later rekenmeester in de Rekenkamer van  
 Rijsel 7/1/82-1503; griffier van de Grote Raad v79 (Jean, 'La chambre', 316). 

 Taken-diensten Vorst: in januari 1479 reisde hij naar Brugge om te overleggen met Paul de Baenst  
 (ADN: B 2118, 229r). Als griffier van de Grote Raad ondernam hij een aantal  
 diplomatieke missies in het voorjaar van 1480 (ADN: B 2121, 332r-v). Eind 1480  
 onderhandelde hij samen met de graaf van Romont, de bisschop van Doornik en de  
 prins van Oranje over de vrede met Frankrijk (ADN: B 2124, 168r). In mei 1481  
 reisde hij naar Holland (176v/181r). Op 11/8/1485 legde hij de eed af als  

ontvanger van de 'aulmoisnes de Flandres' i.p.v. Victor van Ysemberghe (ADN: B 33, 
120r). 

 Bezit Hij ontving als auditeur in de Rekenkamer een jaargeld van 100 lb par en een  
 toelage van 64 lb par in 1487 (ADN: B 4123, 115v). Van Maximiliaan kreeg hij 70  
 lb van 40 gr bij zijn huwelijk (ADN: B 2121, 446v). 

 Rol in de opstand Maria van Bourgondië nam hem als secretaris op in haar eerste hofhouding in 1477  
 (ARA: MD 174, 32r en RAG: RV, 34323). Op 24/7/1483 legde hij de eed van  
 auditeur af voor Filips de Schone (ADN: B 17743, 'Chambres des comptes, serment  
 des membres'). 

 Bronnen Jean, 'La chambre', 316. 
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 Naam Valleyen, Jan van der 

 Titel Jonkheer (bestand Gent). 

 Politieke carrière Gent: keure 89 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: in september en oktober 1484 reisde hij naar Frankrijk om er met Philippe de  
 Crèvecoeur te onderhandelen (SAG: 20, 3, 54v). Op 4/6/1485 onderhandelde hij  
 samen met Willem Rijm en Filips van der Zickelen met Philippe de Crèvecoeur  
 'omme den welvaert van den lande' (SAG: 400, 28, 421r). Hij was onderhandelaar  
 bij de Vrede van Montilz-lèz-Tours (SAG: 20, 7, 280v). Van 1 tot 5 juni 1490  
 onderhandelde hij met Engelbrecht van Nassau te Brugge (30, 265v). In 1490  
 controleerde hij de rekening van de stadswerken (360v). Hij was ontvanger in de  
 opperkoninkstavelrij van Pieter van der Boven bij de verplichte lening van 1492  
 (Hancké, 'Conflict', II, 190). 

 Leenbezit Ghuwis de Crooc en zijn vrouw hadden een leen in Varsele dat ze kort voor 1483  
 verkocht hadden aan Jan van der Valleyen voor 120 lb gr; over de verkoop liep een  
 proces voor de Raad van Vlaanderen (ARA: Rk., AL, 51, 4/10/1483 en Opsommer,  
 'Omme dat leengoed', 463). 

 Bezit In de verplichte lening van 1492 droeg hij 363,25 gr bij die later werden  
 terugbetaald (Hancké, 'Conflict', II, 190). 
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 Naam Varssenare, Joost van 

 Titel Ridder 

 Data ?-01/1489 (Despars, 'Cronycke', IV, 431). 

 Antecedenten fs Joost (Brugs schout van 28/10/1445-14/12/1456) x Elisabeth le Fevre, fa Colart  
 (Gailliard, 'Inscriptions', I, 181). Die laatste overleed in 1473 of 1474 (ARA: Rk.  
 13787, 3v). Uit dit huwelijk sproot een dochter voort die Filips d'Oignies huwde  
 met kinderen Boudewijn, Jan, Antoon en Isabel Doignies (Verschelde, 'Testament',  
 29-30 en ARA: Rk. 17406, 3r). 

 Huwelijk x Cathelijne van den Riede (SAB: PO, 1182; Despars, 'Cronycke', IV, 236 en SAB:  
 SR83, 36v). 

 Nageslacht Zijn bastaarddochter huwde in oktober 1485 en kreeg hiervoor 20 lb gr van de stad 
  Brugge en 120 lb par van het Brugse Vrije (SAB: SR85, 160v en RAB: BVR, 223,  
 169v). In maart 1487 legitimeerde Maximiliaan zijn bastaardzoon Joost die hij had  
 bij Jooszine Boetmans, omdat Joost was 'de bonne vie et conversation et a grant  
 desir de bien faire et de demourer soubz nous', waardoor hij vanaf nu van zijn vader  
 zou kunnen erven (ADN: B 1703, 181r). Ook zijn andere bastaardkinderen werden  
 gelegitimeerd: Hercules en Wilhelmine, van Elisabeth van Wagheghem, Iwein, van  
 Magdelena van Arye, en Jacqueline, van Margriete van Brussel (ADN: B 1703,  
 181v-182r). 
 
 Politieke carrière -vorst: Brugs schout 1/3/73 tot 12/12/76; waterbaljuw van Sluis 18/2/78-81  
 (ADN: B 33, 32v; SAB: SR78, 158r; SR79, 79r en KB: Ms 20642, 105v); raadgever 
  en kamerheer van de aartshertog 78-82 (ARA: Rk. AL, 44, E, 28/4/1478; SAB: PO, 
  1180); 85-87 (SAB: SR84, 169v en ADN: B 1703, 181r). 
 -Brugge: raadslid 80*; schepen juni85*; hoofdman OLV 81, 86 (SAB: RW). 

 Taken-diensten -vorst: hij was de ontvanger van de 'zwanen in de moere' van Meetkerke in 1486-9  
 (databank domeinbeheer). Hij diende als gecommitteerde van de hertog de bede van  
 105.000 kronen te innen in het kwartier van Brugge en het Vrije in 1479-81 (SAB:  
 SR79, 171v; SR80, 185r). Hij was commissaris van de wetsvernieuwing van het  
 Brugse Vrije in september 1480 (RAB: BVR, 217, 6r) en hij verving Filips van  
 Huerne in 1486 als commissaris van de wetsvernieuwingen in Vlaanderen (RAB:  
 AW, 1478). 
 -Brugge: hij was kapitein van de stad van 21/10 tot 22/11/1477, ter vervanging  
 van Lodewijk van Gruuthuze (SAB: SR77, 157v). In juni 1481 reisde hij als  
 burgemeester naar Sluis, Cadzand en Wulpen 'omme te vernemene de beteringhe van 
  den Zwene' en kort erna reisde hij naar Damme aangaande de Lieve (SAB: SR80, 83v). 

 Sociaal kapitaal In 1472 was Willem van de Voorde zijn ontvanger (ARA: Rk 13785, 7v). In het  
 schepenjaar 1483 diende zijn vrouw een boete (16 lb 13 s 4 d gr) aan de stad  
 Brugge te betalen, hetgeen Joos van der Straten in haar plaats deed (SAB: SR83,  
 36v). In juni 1487 was hij samen met Jan Metteneye fs Jacob voogd van de kinderen 
  van Lodewijk Metteneye en Kateline Bladelins kinderen (SAB: KV, 828bis, 252).  
 In oktober 1487 voerde hij samen met Jacob van Gistel en de weduwe van Jan van  
 Ydeghem een proces tegen Simon Borluut (SAG: 400, 29, 276v). Willem van Duffel 
  was diens schadebeletter in 1481-7 (SAB: SR81, 53r; SR85, 50r). 

 Cultureel veld Hij was lid van de Brugse Witte Beer (Van den Abeele, 'De Witte Beer', 145). Margriete 
Bladelin had in 1448 getesteerd dat de nakomelingen van haar schoonbroer Joost van 
Varsenare begraven mochten worden begraven in haar kapel in de OLV-kerk van Brugge 
(Gailliard, 'Inscriptions', II, 271 en 326). 

 
Leenbezit In 1468 bezat hij het leen van de renten en de rechten op de galg te Brugge en te Male (De 

Keyser, 'Het kasteel', 229). Zijn goed 'Te Varsenare' in Varsenare was 85 gemeten groot en 
zou na zijn dood 'bij ofwinninghe' bij Karel Lem geraken, nog later bij de zoon van Pieter 
Lanchals (RAB: BB, 64, 230r). Ook elders in Varsenare bezat hij een leen van 29 gemeten 
groot en 'duust vierkins tsiaers up de thoolne van Oudembuerch' en andere renten in Gistel, 
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Zandvoorde en Varsenare (RAB: BB, 64, 232v-233v). In 1468 bezat hij reeds het 
ammanschap van Jabbeke, Oudenburg en Zerkegem en verscheidene renten op het 
ammanschap van Varsenare (RAB: BB, 64, 221v). Na de dood van zijn moeder erfde hij 
een leen van 13 gemeten in Oostburg en een rente van 50 lb par op de tol van Diksmuide 
(RAB: BB, 64, 58r/275r) en 24 hoet op de spijker van Brugge, 4 gemeten grond te Sint-
Kruis en kleinere renten op de Brugse spijker (13r). In 1471 of het jaar nadien betaalde hij 
verheffingsgeld op Middelburg en het amman- en schoutschap van Aardenburg, net als Jan 
de Baenst. Hij betaalt dit ook voor een leen te Cadzand, waar Filips van Brabant aanspraak 
op maakte, en voor enkele lenen te Oostkerke, waar Antoon de Baenst aanspraak op 
maakte (ARA: Rk. 17385, 3r-4r). Uit dit testament ontving zijn vrouw nog tal van kleinere 
lenen te Brugge en elders (zie diens testament en ARA: Rk. 17385, 5r-6r/17386, 2r-4r). 'A 
cesser tout troubles' bevestigt de Grote Raad op 21/10/1475 Joost van Varsenare in het 
bezit van Middelburg, na een proces tegen Philips, bastaard van Brabant, en Jacques, heer 
van Harchies, beiden in naam van hun vrouwen de Baenst en Jan de Baenst (ARA: GR, 
793bis, 2r-10v; zie ook De Smidt & Strubbe, 'Chronologische lijsten', 105 en Opsommer, 
'Omme dat leengoet', 341-5). In 1476 verkocht hij zijn rechten op Middelburg en de 
ammanie van Aardenburg aan Guillaume Hugonet voor 16800 lb par (ARA: Rk. 13709, 
62v; RAB: BB, 64, 19v en Opsommer, 'Omme dat leengoet', 345). Hij erfde nog 
verschillende kleinere lenen van Pieter Bladelin, namelijk omvangrijke renten (ook talrijke 
goederen in natura) op de spijker van Brugge, 24 lb par op huizen in de Brugse Sint-
Walburgaparochie, een kamer in de kelder onder het Brugse steen, 23 gemet grond in 
Woumen, 37 gemet grond te Aardenburg, 9 gemeten te Lissewege, 10 lijnen land in 
Maldegem, het schoutheetdom van Sluis, het ammanschap van Moerkerke, vier 
omvangrijke lenen (grond en renten in natura, zie verder: aan Jacob van den Hane 
verkocht) en nog eens 12 hoet tarwe en 230 hoet 'ruwer evene' op land te Moerkerke, 12 
gemeten land te Oostkerke (zie bv RAB: BB, 64, 
9v/10r/12r/24v/87r/91r/101r/102r/103r/114v/134r/197v/260r/280r). In 1475 verkocht hij 
zijn rente van 500 lb par op de Brugse Grute aan Lodewijk van Gruuthuze (ARA: Rk. 
13709, 46r). In 1477 verkocht hij een leen, afhankelijk van de Burg van Brugge, te Sint-
Kruis aan Claeys Fierins, voor 150 lb gr (ARA: Rk. 13709, 70r en RAB: BB, 64, 103r; 
voor wat volgt zie ook Janssens, 'Feodaliteit', passim). In april 1478 verkocht hij een rente 
van 12 lb gr aan Jan de Voogt voor 192 lb gr op een leen te Cadzand (Opsommer, 'Omme 
dat leengoed', 499). In 1478/9 verkocht hij lenen, afhankelijk van de Burg van Brugge, te 
Sint-Kruis (voor 40 lb gr) en te Aardenburg (voor een jaarlijkse rente van 3 lb 16 s gr) aan 
resp. Jan van den Rijne en Pieter Govaerts, én een rente van 50 lb par afhankelijk van de 
Wage van Diksmuide aan Loys de Carmijn (ARA: Rk. 13709, 80v). Kort erna verkocht hij 
vier lenen, afhankelijk van de Burg van Brugge, in Moerkerke aan Jacob van den Hane 
voor 154 lb gr (RAB: BB, 64, 103r), én een rente van 10 lb gr op drie lenen in Woumen 
aan Jan van Nieuwenhove fs Clais voor 160 lb gr (ARA: Rk. 13709, 81r en Rk. AL, 44, E, 
3/11/1477). En kort erna vier lenen, van de Burg van Brugge, het 'Goed van Vaken', lenen 
te Moerkerke, Aardenburg en het recht op de visserij aldaar aan Donaas de Moor voor 232 
lb 10 s gr (ARA: Rk. 13709, 82r/17392, 2r en Rk. AL, 44, E, 16/2/1478). In 1479 verkocht 
hij een rente op de spijker van Brugge, afhankelijk van de Burg van Brugge aan Jacob van 
den Hane, ter waarde van 16 lb gr (ARA: Rk. AL, 44, E, 25/2/1478); een leen in de 
parochie van Oostkerke voor 36 lb gr aan Andries Aelgoet; een leen te Maldegem van 20 lb 
gr aan Willem van den Voorde; een rente van 24 lb par op enkele huizen te Brugge aan Jan 
vanden Rine voor 40 lb gr (ARA: Rk. 13710, 8r-9r). Op 10/6/1481 stonden Maria en 
Maximiliaan toe dat hij de kelder onder de Brugse gevangenis, die hij in leen had van de 
gravin, aan de stad verkocht (SAB: PO, 1180 en 1182 en ADN: B 17739, 'Bruges'). In 
1481/2 verkocht hij een losrente van 2 lb gr op het leen 'Het hof van Heys', ligging 
onbekend, voor 32 lb gr aan Pieter Lanchals (ARA: Rk. 13710, 31v), die in totaal voor 29 
lb 10 s gr rentes had op lenen van Joost van Varsenare (SAG: FLL, 1428). In mei 1483 
verkocht hij Lanchals verschillende lenen in Cadzand en Woumen (waaronder 'hof Ter 
Dricht') voor 66 lb gr (ARA: Rk. 13710, 65v; RAB: BB, 64, 72r en UG: Hs 1259, 1r-55v). 
Kort erna verkocht hij vier lenen in Heist, Lissewege en Woumen (waaronder 'De Strepe') 
voor 267 lb 13 s 4 d gr, aan Pieter Lanchals (RAB: BB, 64, 190r/192r/v; ARA: Rk. 13710, 
112v-113r/Rk., AL, 51, 26/6/1483 en Opsommer, 'Omme dat leengoed', 387 en 429). In 
1486 verkocht hij een losrente van 5 lb gr aan Colard Mesdach op de ammanie van 
Jabbeke, Oudenburg en Zeckegem voor 75 lb gr (ARA: Rk. 13710, 128v). In 1487 ontving 
hij een leen te Varsenare uit het geconfisqueerde bezit van Klaas Marteel (ARA: Rk. 
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17404, 1r). In 1488 verkocht hij een leen in Oostburg aan Pieter Ghys voor 16 lb 10 s gr 
(ARA: Rk. 13710, 137r). Bij zijn dood erfde zijn neef Boudewijn Doignies lenen te Sint-
Kruis, een rente te Aardenburg, het ammanschap van Jabbeke, Zerkegem en Oudenburg, 
het schoutschap van Sluis, een leen te Varsenare en een leen en een rente 'binden lande van 
den Vrien' (ARA: Rk. 17406, 4v). Op 8/7/1490 schonk zijn vrouw Simon van den Rine fs 
Olivier zes gemeten land in Varsenare (RAB: BN, 3801). 

 
Bezit Hij bevocht in 1471 zijn erfenis van zijn overleden vader met zijn moeder (De  
 Smidt & Strubbe, 'Chronologische lijsten', 33). Hij had een huis in de Nieuwstraat  
 te Brugge (Despars, 'Cronycke', IV, 296 en KB: Ms 1132, 127) waarin hij ook  
 woonde (SAB: KV, 828bis, 71). Na de dood van Pieter Bladelin werd Joos voogd  
 van de kinderen van Filips Dongies en kreeg hij hiervoor 400 lb gr, de helft na de  
 dood van de vrouw van Pieter; die helft had hij ter betaling aan de stad gegeven,  
 maar de nazaten van de weduwe van Bladelin konden dit niet betalen, waarna de  
 stad het bij de voogden van Filips Dongies (Donaas de Moor en Gossijn van der  
 Muelne) zocht (SAB: SV, 128v). Kort na de dood van Guillaume Hugonet kocht hij 
  tapijten uit diens erfenis (Pinchart, 'La fabrication', 395). In 1478 kreeg hij 300 lb  
 par korting op het verheffingsgeld van de verkoop van zijn lenen van Maximiliaan  
 (ARA: Rk. 13709, 83v), omdat hij aan Maximiliaan 2411 lb 9 s 6 d gr van 40 gr/lb  
 geleend had op zijn baljuwschap te Sluis (ARA: Rk. AL, 44, E, 24/2/1481 en  
 ADN: B 17729, 'l'Ecluse. Bailliage de l'eau'). In 1480-1 kocht de stad Brugge van  
 hem de 'kelnare staende in den Buerch onder den steen ende vanghenesse van deser  
 stede bij der Breydelstrate' voor 80 lb gr en nog een stuk land te Cadzand dichtbij  
 het Zwarte Gat voor 217 lb 12 s gr (SAB: SR80, 182r en ARA: Rk. 13710, 31v).  
 Hij leende 3 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het OLV- 
 zestendeel (SAB: SR80, 194v). In juni 1485 betaalde de stad de boete, die diens  
 vrouw twee jaar eerder diende te betalen (16 lb 13 s 4 d gr), integraal terug (SAB:  
 SR84, 166r). In juni 1485 kreeg hij voor de controle van de stadsrekening 100 lb  
 par van de stad (SAB: SR84, 168r). In 1485 ontving hij 100 lb par van het Brugse  
 Vrije voor vele diensten die hij het Lid gedaan had (RAB: BVR, 223, 170v). Samen  
 met Jacob Daerst de jonge leende hij 8 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86,  
 191v). In 1492 vorderde Loys Carmijn een som van 2020 lb gr terug die Joost van  
 Varsenare hem ooit geleend had (ARA: Rk. 13710, 187r). 
 
Rol in de opstand Hij was kapitein van de stad Brugge van 21/10 tot 22/12/1477, ter vervanging van  
 Lodewijk van Gruuthuze. Hij werd opgevolgd door Jan van Gruuthuze (SAB:  
 SR77, 157v en 158v). Hij legde zijn eed als waterbaljuw van Sluis af op  
 18/2/1478, toen zijn voorganger Simon van der Kerrest overleden was, in ruil voor  
 zijn lening die hij aan de vorst heeft gedaan (ADN: B 33, 32v). Uit een mandament  
 van 28/4/1478 leren we dat hij kort daarvoor waterbaljuw was benoemd door  
 Maximiliaan en dat hij tevens aan Maximiliaan 2411 lb 9 s 6 d van 40 gr/lb geleend  
 had 'pour secourir a noz affaires'. Hierdoor was hij genoodzaakt een aantal van zijn  
 lenen te verkopen (zie aldaar), als kleine geste schold Maximiliaan hem de helft van  
 het verheffingsgeld kwijt (ARA: Rk. AL, 44, E, 28/4/1478). Op 20/5/1479 werd  
 hij voor twaalf jaar herbenoemd tot waterbaljuw voor die lening van 4800 lb par,  
 waarvan hij jaarlijks 400 lb par op zijn officie van Sluis mocht terugnemen, indien  
 hij de vorst jaarlijks 600 lb par uitbetaalde. Hij diende dus de facto jaarlijks 200 lb 
  par te betalen, maar door de nieuwe privileges die de Vlamingen verkregen hadden,  
 bracht het officie weinig op (ADN: B 33, 44r-v en B 17729, map 'l'Ecluse, bailliage  
 de l'eau'). In juli 1480 wou Maximiliaan hem nogmaals herbenoemen, maar hiertegen 
  uitten de Leden van Vlaanderen protest, waardoor de benoeming uit bleef (ADN: B 
  2122, nr. 68523). In Maximiliaans aanklacht tegen Willem Moreel, Jan van  
 Nieuwenhove fs Claeys en Jan van Riebeke in januari 1482 koos hij de kant van  
 Maximiliaan, samen met baljuw Roeland van Halewyn, schout Antonius van der  
 Vichte, burgemeesters Karel van Halewyn en Jacob van Gistel en andere  
 hovelingen (Excellente Cronike, 222v-224v). Op 26/2/1482 kwam hij met  
 Guillaume Haultain overeen dat deze laatste voortaan het waterbaljuwschap van  
 Sluis zal uitoefenen met een strikte terugbetaling van de schulden van het ambt aan  
 Joost van Varsenare (ADN: B 17742, 'Hautain'). In juli 1482 werd hij uit Gent  
 verbannen, maar samen met Antonis van der Vichte en Jan Louf, twee andere  
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 balingen, trok hij naar het Parlement van Parijs om deze ban ongedaan te maken,  
 hetgeen hem in 1484 een nieuwe ban van Gent opleverde (SAG: 212, 1, 72v). In  
 mei 1483 had hij de zeilen van Schotse schepen afgenomen, waarna de stad hen een  
 schadevergoeding uitbetaalde 'up tgoed van mer Joos van Varssenare' (SAB: SR82,  
 164r). In mei 1483 verbleef hij te Antwerpen (UBG: Hs 1259, 2r). In maart 1484  
 werd zijn vrouw uit Brugge verbannen (Despars, 'Cronycke', IV, 238). In februari  
 1485 gaf de rekenkamer van Rijsel hem ongelijk wanneer hij 200 gouden rijders  
 van 48 gr eiste van Gauthier Poulain die laatstgenoemde nog aan Pieter Bladelin  
 moest (ADN: B 33, 117r). In juni 1485 behoorde hij tot de commissie die in  
 opdracht van Maximiliaan de situatie te Brugge diende te normaliseren (SAB:  
 SR84, 168r). In het schepenjaar van juli 1485 verplaatste hij zich door de stad met  
 zes lijfwachten die de stad 74 lb 12 s gr kostten (SAB: SR85, 182v). In 1487 werd  
 dat aantal verdubbeld, maar ze kostten maar 67 lb 10 s gr (SAB: SR87, 120v en  
 SAB: CSK87, 47r). Hij bevond zich als kapitein van Damme aan het hoofd van de  
 Duitse troepen die in februari 1488 de stad binnen wilden (Despars, 'Cronycke', IV, 
  322). Op 5/2/1488 werd hij als kapitein van Damme vervangen door Jacob de  
 Voogd (Despars, 'Cronycke', IV, 331). Kort daarna is hij naar Sluis gevlucht (KB:  
 Ms 1132, 176). 

 Verbanning 5/7/1482, voor vijftig jaar uit het graafschap door Gent, omdat hij 'jeghen ende  
 contrarie den Drie Leden slands van Vlaendren' Brugge te brengen 'jeghen dese  
 stede van Ghend in discorde, onghenoughten ende orloghen', daartoe had hij 'in  
 confusien ende versmaetheden van den justicie vele quade ende spiteghe woorden  
 te segghene ende die te doen plackene bij manieren van instrumenten an de poorten  
 van Brugghe omme te bet bij zulken middele te gherakene te ziere eerster meeninghe 
  ende tghemeen volc te commounerne (?) te beroerten ende onghenouchten jeghen  
 haerlieder regierders ende wethouders behoorlic in officien ende rechte ghestelt bij  
 denghonen dies machtich waren' (SAG: 212, 1, 61v). 
 13/1/1484, voor vijftig jaar uit Vlaanderen, door Gent, omdat hij naar het Parlement 
  van Parijs was getrokken om de vorige ban ongedaan te maken (SAG: 212, 1, 72v). 
 
 Extra  In maart 1490 werden Joost van Varsenare, 'bailliu van de watere' samen met de schepenen 

van Sint-Anna-ter-Muiden door de Raad van Vlaanderen veroordeeld tot een boete van 60 
lb par en 12 lb par schadevergoeding aan Goudse schippers wier goed ze destijds ten 
onrechte aangeslaan hadden (RAG: RV, 7513, 13r). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Vechtere, Jan de 
 
 Politieke carrière Gent: stedekiezer 77, 79; 'cnape van den neerynghe' februari77-80 (bestand Gent). 
 
  Taken-diensten  Gent: hij voerde diplomatieke taken uit voor de stad in 1478 (SAG: 400, 26, 96r/v) en in 

1480 te Brugge (27, 89r). 

 Bezit Hij kocht een tafellaken uit het geconfisqueerde bezit van Jan van Melle  
 (Blockmans,'Peilingen', 255). 

 Rol in de opstand Op 12/7/1481 werd het hem verboden nog ooit een politieke functie in de stad uit  
 te oefenen omdat hij samen met Zegher de Mey en Jacob van Wijmeersch ten  
 onrechte kritiek op het beleid van Willem Rijm, Jan van Coppenhole en Jan van den 
  Buendere had geuit, zij zouden namelijk gepoogd hebben om alle politieke postjes 
  van de neringen naar eigen goeddunken in te vullen (SAG: 93, 3, 77v en  
 gedeeltelijk foute informatie in het Dagboek van Gent, II, 256-7). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Vechtere, Lieven de 

 Politieke carrière Gent: gedele 95, 97; keure 77, 80, 01, 04 (bestand Gent). 

 Bezit In de verplichte lening van 1492 droeg hij 168 gr bij en volgens het 'conestable  
 bouc' betaalde hij in 1492-4 720 gr belasting buiten de Sint-Jorispoort (Hancké,  
 'Conflict', II, 191). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Velde, François van de 

 Antecedenten fs Hugo (Hancké, 'Conflict', II, 191). 

 Politieke carrière Gent: gedele 87; keure 69, 72, 79, 92; herekiezer juni85 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: in augustus 1479 reisde hij voor de stad naar Brugge (SAG: 400, 27, 86v). in 
  de verplichte lening van 1492 was hij ontvanger van opperkoninkstavel Lieven  
 de Vos (Hancké, 'Conflict', II, 192). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Velde, Jacob van de 

 Politieke carrière Gent: gedele juni85 (bestand Gent). 

 Beroep Schipper (databank Gent). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Velde, Jan van de (1) 

 Naamgenoten Er waren tal van Jan van de Veldes in deze periode actief (zie Hancké, 'Conflict', II,  
 192). 

 Politieke carrière Gent: gedele 84 (bestand Gent). 

 Bezit Hij leverde laken aan de stad in 1479 en 82 (Hancké, 'Conflict', II, 192). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Velde, Jan van de (2) 

 Data ?-08/05/1493 (hij werd begraven in de OLV-kerk; Gailliard, 'Bruges', III, 374 en  
 Vermeersch, 'Grafmonumenten', II, 363). 

 Antecedenten fs Jacob x Catherina de Keyt, fa Jan, met kinderen Jan, Marc (zie diens fiche) en Maria 
  x Colard de Labye (Gailliard, 'Bruges', III, 373). 

 Huwelijk x Antonine de Gheinst, fa Steven (Gailliard, 'Bruges', III, 374). 

 Nageslacht Catherina x Salomon du Pont, Jooszine x Joost van der Karreest, Jacqueline x'  
 Chrétien de Salinas, x² Jean des Trompes (Gailliard, 'Bruges', III, 375). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid feb88; hoofdman sint-donaas 88, jan90, 92 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Vorst: een Jan van de Velde was ontvanger van de heerlijkheid Schuurveld en  
 Bellem in 1469-86 (databank domeinbeheer). 

 Beroep Koopman (Vermeersch, 'Grafmonumenten', II, 363). 

 Bezit Hij huurde een kruideniersstalletje in Brugge in 1476 en een 'thenden lote' in 1483 
  (SAB: SR76, 7v; SR82, 19v). Hij leende 2 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als  
 bewoner van het Caermerszestendeel; deze werden nog hetzelfde jaar terugbetaald  
 (SAB: SR80, 205r). Jan van den Velde fs Heyndricx huurde het huis 'Ten ouden  
 steen' in de Wullestraat (SAB: SR86, 34r). Diezelfde leende 1 lb gr aan de stad in  
 juni 1487 (SAB: SR86, 187v). Jan van de Velde, meersenier, leende 3 lb gr aan de  
 stad in juni 1487 (SAB: SR86, 194r). Een Jan van den Velde leende 1440 gr in mei  
 1488 en 360 gr in oktober en 4000 gr in december 1490 aan de stad Brugge, als  
 bewoner van het Sint-Donaaszestendeel (Blockmans, 'De belastingbetalers', 278).  
 In 1492 bezat hij samen met Cornelis en Jan de Boot en zijn broer Marc van de  
 Velde een lijfrente op de stad Zierikzee (SAB: PR92, 2r). 

 Rol in de opstand Als hoofdman in 1492 verplaatste hij zich met een lijfwacht door de stad (SAB:  
 SR92, 163v). 

 Extra Jan van de Velde fs Heindricks diende een boete van 50 lb gr te betalen aan de stad  
 Brugge ten gevolge van een 'submissie ghewijst ter camere' of ter vierschare (SAB:  
 SR80, 35r). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Velde, Laureins van de 

 Rol in de opstand Hij werd buiten de Vrede van Damme van 6/12/1490 gesloten (Despars, 'Cronycke', 
  IV, 489). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Velde, Marc van de 

 Data ?-01/1503 (SAB: WRSN, 6, 3v) of 24/12/1510 (hij werd begraven in de OLV-kerk; 
  Vermeersch, 'Grafmonumenten', II, 291). 

 Antecedenten fs Jacob x Catherina de Keyt, fa Jan, met kinderen Jan (SAB: PR92, 2r), Marc (zie  
 diens fiche) en Maria x Colard de Labye (Gailliard, 'Bruges', III, 373). Hij had een  
 nicht Isabel die Jan Losschaert gehuwd was (ARA: Rk. 13795, 1r). 

 Huwelijk x' Godelieve Haghelins, fa Clais (SAB: WRSN, 6, 2r); x² Maria Bricschilt  
 (Gailliard, 'Bruges', III, 376). 

 Nageslacht Nicolas; Joris x Barbara Le Maire; Jan x' Anna Pagant, x² Clara de Plaet (Gailliard,  
 'Bruges', III, 376). 

 Politieke carrière Brugge: schepen april77, feb88, 89; hoofdman Caermers jan90 (SAB: RW);  
 sluismeester van de Blankenbergse watering 88 (databank Soens). 

 Taken-diensten Brugge: hij pachtte 'den zeghel van den wasse' in het schepenjaar 1481-3, voor 26  
 s gr (SAB: SR81, 37r; SR82, 38v). Op 29/11/1489 reisde hij naar Filips van Kleef  
 te Sluis om hem te vragen de stad Brugge aan te doen (SAB: SR89, 128r/143r). In  
 1492 inde hij de lening uit het Karmerszestendeel (SAB: SR92, 34r). 

 Sociaal kapitaal Hij was voogd van de kinderen van Clais Veranneman in 1485 (SAB: WRSN, 5,  
 180v) en van deze uit het eerste huwelijk van Cornelis de Boot, met Cornelie van  
 den Velde (SAB: PR85, 132r). Hij was samen met Marc van den Velde en Jacob  
 Despaers borg over Joris Baert toen die op 29/3/1488 vrijgelaten werd (SAB:  
 CSK87, 96r). Cornelis de Boot fs Cornelis en Willem van de Velde waren de  
 voogden van zijn kinderen na de dood van hun moeder in september 1497 (SAB:  
 WRSN, 6, 2r). In maart 1493 maakte hij Jan de Keyt, Jean le Maire, Joos de Hamere,  
 Melcior Solle, Jan de Corte, Antonis Schotte, Jan van Helle, Lenaert Urbaen en  
 Jacob van Hecke machtig over zich (SAB: PR92, 71v). 

 Cultureel veld In 1487 was hij deken van de gilde van OLV van de sneeuw (SAB: KV, 828bis,  
 213). In 1488 trad hij op als gildebroeder van het Heilige Bloed (SAB: CSK87, 135r). 

 Leenbezit In 1480/1 erfde hij een leen in Schoondijke van 6 gemeten van zijn nicht Isabel  
 (RAB: BB, 64, 51r en ARA: Rk. 13795, 1r). 

 Bezit Hij bezat een erfrente van 2 lb gr op inkomsten van de hertog in Brugge (ADN: B  
 4120, 77r). In de lening van juni 1478 droeg hij 10 lb gr bij aan de Brugse stadskas 
  (SAB: SR80, 49v). Hij had een huis in de Sint-Katelinestraat in 1485 (SAB: SR85, 
  148r). Hij kocht een rentebrief van 6 lb gr op de drie steden van het graafschap  
 Vlaanderen in april 1485 (SAB: OR, 4, 106r). In het schepenjaar van juli 1485  
 kocht de stad hem een rentebrief van augustus 1477 af, hetgeen hem 51 lb gr  
 opleverde (SAB: SR85, 185r). Hij huurde een kruideniersstalletje in 1485-7 (SAB:  
 SR86, 17v). In maart 1486 ontving hij een losrente van 4 lb gr op Amsterdam van  
 Pieter Ruebins (SAB: PR85, 98r). Hij leende 4 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: 
  SR86, 191v) en 2 lb gr als voogd van Gillekin Haghelin (SR86, 202v). In juni  
 1487 leende hij 100 lb gr aan Maximiliaan op enkele kroonjuwelen (ADN: B 3496, 
  123693). Zijn uitgebreide staat van goed uit 1503 bevat o.a. delen van een herberg  
 in de Noordzandstraat, huizen in de Vlamingstraat, bij de Sint-Janskerk, de  
 Gentweg, de Kortrijkweg en te Oostkamp en tientallen renten (SAB: WRSN, 6, 3r- 
 4v). Hij leende 1920 gr in mei 1488 en 1920 gr en 8000 gr in december 1490 aan de 
  stad Brugge, als bewoner van het Karmerszestendeel (Blockmans, 'De  
 belastingbetalers', 278). In 1492 bezat hij samen met Jan en Cornelis de Boot en  
 zijn broer Jan van de Velde een lijfrente op de stad Zierikzee (SAB: PR92, 2r). In  
 maart 1492 kocht hij vijf gemeten grond te Oostkap (RAB: BN, 3529). 
 
 Extra In juni 1475 veroordeelde de schepenbank hem tot de uitbetaling van 18 lb 3 s gr  
 aan Roeland van Poeke (SAB: MC7, 1v). Hij verving Jacob Despaers als hoofdman  
 in januari 1490 (SAB: RW). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Velle, Cornelis 

 Data ?-27/02/1479 (Hancké, 'Conflict', II, 193). 

 Rol in de opstand Hij werd te Gent onthoofd na het oproer van 1479 (Hancké, 'Conflict', II, 193). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Venne, Jan van den 

 Naamgenoten Was hij dezelfde die in de periode van 2/3 tot 8/5/1488 Gents prevoost, 'bij laste  
 van den raedslieden', was? Deze ontving een dagsalaris van 12 d gr om in totaal 39  
 personen op te hangen (SAG: 20, 6, 94v). 
 Jan van den Venne fs Willem wordt op 13/9/1486 voor vijftig jaar uit Vlaanderen  
 verbannen omdat hij met kompanen ongeoorloofde vergaderingen gehouden had  
 (SAG: 212, 1, 89r). 

 Politieke carrière Gent: gedele juli85, 08; keure 92, 96, 99, 03; stedekiezer 95, 06; herekiezer 98, 01;  
 overdeken der neringen 94-95, 06-07; ontvanger-boekhouder 97; deken der smeden 
  juni85 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: in de verplichte lening van 1492 was hij ontvanger van de  
 opperkoninkstavel Jan van de Kerchove (Hancké, 'Conflict', II, 193). 

 Beroep Smid (bestand Gent) 

 Bezit In de oorlogsbelasting van 1477 droeg hij 19 gr bij (Hancké, 'Conflict', II, 193). In  
 1490 diende hij 30 lb gr aan de stad te betalen (SAG: 400, 30, 307r). 

 Rol in de opstand In de periode 1481-3 werd hij veroordeeld omdat hij tegen de voorgeboden van de  
 stad graan verhandeld had; hij kreeg een boete van 12000 gr (Hancké, 'Conflict', II, 193). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Veranneman, Nikolaas 

 Naamgenoten Cornelis Veranneman was baljuw van Oost-Ieperambacht van 1/4/1477 tot  
16/10/1481 (Gachard, 'Inventaire', II, 430 en ADN: B 17729, map 'Afermage des offices de 
justice’). 

 Data ?-10/1485 (SAB: WRSN, 5, 181r). 

 Huwelijk Hij huwde driemaal (SAB: WRSN, 5, 181r). 

 Politieke carrière Brugge: schepen april77 (SAB: RW). 

 Sociaal kapitaal Marc van de Velde en Stassin van de Woestijne waren voogden van zijn kinderen  
 toen zijn vrouw overleed in oktober 1485 (SAB: WRSN, 5, 180v). 

 Bezit Hij leende 1 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het Sint- 
 Niklaaszestendeel (SAB: SR80, 203v). Zijn vrouw liet na haar dood een huis in de  
 grouwwerkerstraat aan de kinderen over; Nikolaas zelf liet een huis in de Sint- 
 Jansstraat en enkele renten na na (SAB: WRSN, 5, 180v -181r). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Vernadelin, Jan 

 Politieke carrière Gent: gedele november87 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: in april 1488 onderhandelde hij met de Leden van Vlaanderen (SAG: 400,  
 29, 405r). 

 Verbanning 29/7/1485, voor vijftig jaar uit het graafschap Vlaanderen, door Gent, omdat hij het  
 in de revolte van juli 1485 tegen Maximiliaan opgenomen had (SAG: 212, 1, 79r).  
 In 1486 betaalde hij 8 lb gr aan de stad voor een gratie van ban die hij ontvangen  
 had (SAG: 400, 29, 143r). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Vernier, Joos 

 Politieke carrière Gent: gedele 80 (bestand Gent). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Vettere, Hendrik de 

 Politieke carrière Gent: gedele 88, 94 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: in de verplichte lening van 1492 was hij ontvanger in de  
 opperkoninkstavelrij van Martin Moenaert (Hancké, 'Conflict', II, 194). 

 Bezit Hij schonk 240 gr bij de verplichte lening van 1492 (Hancké, 'Conflict', II, 194). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Vettere, Jacob de 

 Naamgenoten Een zekere Lieven de Vettere was deken der volders in 1490 (Hancké, 'Conflict', II,  
 195). 

 Politieke carrière Gent: gedele 89, 00, 02; keure 09; stedekiezer 07; overdeken der wevers 06-07  
 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: medio maart 1490 reisde hij naar Brugge om met de Leden te onderhandelen  
 over de positie van Filips van Kleef en over de munt (SAG: 400, 30, 261v). Hij  
 pachtte de assizen van 1498 op het inbrouwen bier (Hancké, 'Conflict', II, 194). 

 Bezit In de verplichte lening van 1492 droeg hij 236 gr bij die later werden terugbetaald  
 (Hancké, 'Conflict', II, 194). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Vettere, Rogier de 

 Antecedenten fs Frans (bestand Gent). 

 Politieke carrière Gent: keure 91; stedekiezer 10; secretaris van gedele 94 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: hij pachtte de assizen op het koren in 1495-6 (Hancké, 'Conflict', II, 195). 

 Beroep Schilder (Hancké, 'Conflict', II, 195). 

 Bezit In de verplichte lening van 1492 droeg hij 80 gr bij die later werden terugbetaald  
 (Hancké, 'Conflict', II, 195). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Vichte, Antonius van der 

 Titel Schildknaap 
 Ridder v1479 
 Heer van Nieuwenhove (Gailliard, 'Bruges', II, 156 en KB: Ms 20642, 105v). 

 Data ?-19/05/1484 (ARA: Rk. 13781, 76r). 

 Antecedenten fs Olivier x Isabella van Gavere, fa Rogier x Marie van der Gracht (Gailliard,  
 'Bruges', II, 154). 

 Huwelijk x Catherine de Smerpont (ARA: OV, I, 619 en Gailliard, 'Bruges', II, 156). 

 Nageslacht Catherine x Gilbert de Gruutere, fs Jan; Antonius x' Jooszine van Raveschoot, fa  
 Adriaan en Margriete van de Walle; x² Catherina de Vos, fa Adriaan x Adriana van  
 Schoorisse (Gailliard, 'Bruges', II, 156). 

 Politieke carrière Vorst: Brugs schout van 25/2/77-28/4/79 en van 3/2/80-22/4/82 (ARA: Rk.  
 13781, 1r/19r). 

 Sociaal kapitaal Toen hij op 12/8/1478 kort zijn post als schout verliet, stelde hij Tristam Bieze aan 
  als zijn plaatsvervanger (SAB: MC78, 17r). 

 Bezit Op 11/3/1477 kocht hij zilveren schalen van Jan Nutin voor 31 lb 2 s 4 d gr. Na  
 zijn dood verplichtte de Raad van Vlaanderen zijn weduwe deze som te betalen  
 (RAG: RV, 7512, 190v). Op 3/2/1480 leende hij op zijn schoutschap 366 lb 13 s 4  
 d gr aan Maximiliaan. In 1486 vroeg zijn vrouw dit geld (en dat dat Lodewijk van  
 Gruuthuze aan haar ontnomen had) terug aan Maximiliaan, gezien de armoede  
 waarin ze verkeerde; ze ontving het pas in januari 1495 (ARA: OV, I, 619). 

 Rol in de opstand In een eerste reactie op het rumoer van de Brugse ambachten in 1477 werd hij  
 baljuw gemaakt (Despars, 'Cronycke', IV, 123), volgens Maximiliaan omdat de stad  
 in deze moeilijke periode een moedig 'jonc man' nodig had om de stad te leiden  
 (ARA: OV, I, 619). Volgens Lodewijk van Gruuthuze, en Antonius bevestigde dit,  
 gebeurde deze aanstelling op voorspraak van Lodewijk en Jan van Gruuthuze  
 (ARA: GR, 795, 50r-v). Daarvoor oefende hij de functie van kapitein van Petegem  
 uit (SAB: CA2, 286r). Hij legde zijn eed van schout maar af op 11/7/1478 (ADN: B 
  33, 36r). In november 1477 nam Maximiliaan hem als schildknaap in zijn  
 hofhouding op (Gachard, 'Analectes', 5, 121). In 1478 moet Lodewijk van  
 Gruuthuze, samen met zijn zoon, 2200 lb van 40 gr, via Vichte aan Maximiliaan  
 geleend hebben, die hij mocht verhalen op de inkomsten van de Brugse schout.  
 Toen de betaling uitbleef, liet hij Antonius afzetten en vervangen door Willem de  
 Wintere - waarschijnlijk nam Lodewijk van Gruuthuze dan het geld tot zich, want  
 in 1494 ontvangt de weduwe van Antonius van der Vichte deze som van  
 Maximiliaan (ARA: OV, I, 619). Na de slag bij Guinegatte werd hij geridderd  
 ('Mémoires de Jean de Dadizeele', 19). In december 1479 stelde de Grote Raad  
 Antonius weer in functie, mits volgende toestemming: ‘behoudelicken dat  
 achtervolghende der presentacie ende offre bij hem ghedaen hij ghehouden zal  
 wesen eerst ende alvoorens te ghevene ende te betalene bij manieren van preste  
 ende leeninghe in handen van onsen ontfangher general ghelijcke somme van  
 penninghen als de voorseide Willem de Wintere van nu gheleent heeft up dezelve  
 officie omme de voorseide somme bij onsen voorseiden ontfanghere wederomme  
 ghekeert ende gherestitueert te zijne den voorseiden Willem de Wintere’ (ARA:  
 GR, 795, 61v-62r en SAB: CA, 2, 289r). In Maximiliaans aanklacht tegen Willem  
 Moreel, Jan van Nieuwenhove fs Claeys en Jan van Riebeke in januari 1482 koos  
 hij de kant van Maximiliaan, samen met baljuw Roeland van Halewyn,  
 burgemeesters Karel van Halewyn en Jacob van Gistel, Joos van Vassenare en  
 andere hovelingen (Excellente Cronike, 222v-224v). In juni 1482 werd hij uit  
 Gent verbannen, maar samen met Joost van Varsenare en Jan Louf, twee andere  
 balingen, trok hij naar het Parlement van Parijs om deze ban ongedaan te maken,  
 hetgeen hem in 1484 een nieuwe ban van Gent opleverde (SAG: 212, 1, 72v). In  
 juni 1483 vroeg de Rekenkamer hem dringend zijn rekeningen van het schoutschap 



Vlaanderen (1477-1492) 
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  van Brugge in te sturen, want dat was nog steeds niet gebeurd - zoniet, dan werd  
 hij beboet (ADN: B 17743, 'Le Vichte'). In februari 1484 werd zijn voormalige  
 dienstknecht Willekin Mathijs te Brugge onthoofd (Despars, 'Cronycke', IV, 237).  
 Hij was officieel Brugs schout tot aan zijn dood, maar de regentschapsraad had na  
 1482 andere functionarissen benoemd, namelijk Maarten Lem en Jan van  
 Nieuwenhove fs Clais (ARA: Rk. 13781, 76r). Na zijn dood werd zijn huis  
 geplunderd en zijn vrouw gemolesteerd, waarvoor ze aan Maximiliaan een  
 schadevergoeding vroeg in 1486 (ARA: OV, I, 619). Ook voor de sommen die haar  
 man geleend had op het officie van schout, maar nog niet terugbetaald waren, vroeg  
 ze compensaties in 1486 (ADN: B 17749, 'Bruges. Office d'écoutète’ en  
 'Smerpont'). 

 Verbanning 19/6/1482, voor vijftig jaar uit het graafschap door Gent (samen met Daneel van  
 Praet, Cornelis van Boonem en Jacob de Fraye), omdat ze 'jeghen ende contrarie den  
 Drie Leden slands van Vlaendren partielic […] vergaderinghen ghehouden hebben  
 bij daghe ende nachte, practiserende, machinerende ende haerlieder beste doende  
 omme dit goede land van Vlaendren te stellene in divisien ende orloghen ende deen 
  stede jeghen dandere in ghescrifte ende onghenouchten omme bij dien te bet te  
 commene te haerlieder quader meeninghe ende diverssche goede mannen die  
 gheerne soucken zouden de welvaert ende eendrachticheden van den voorseiden  
 lande te doen ontlivene ende te bedervene' (SAG: 212, 1, 61r). 
 13/1/1484, voor vijftig jaar uit Vlaanderen, door Gent, omdat hij naar het Parlement 
  van Parijs was getrokken om de vorige ban ongedaan te maken (SAG: 212, 1, 72v). 

 Extra Er bleef enkel een rekening voor de eerste periode als Brugs schout bewaard tot  
 6/3/1478, van Willem de Wintere pas vanaf 28/4/1479. Idem voor de tweede  
 periode als schout: rekening bewaard van 3/2/1480 tot 3/2/1481; maar pas vanaf  
 22/4/1482 oefende Maarten Lem de functie uit (Gachard, 'Inventaire', II, 360). Zijn  
 nabestaanden werden in 1485 door de Raad van Vlaanderen veroordeeld tot een  

boete van 135 lb par omdat ze onrecht aan Arnoud Adornes hadden aangedaan  (ARA: Rk. 
21854, 4v). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Vichte, Jan van der 

 Politieke carrière Vrije: commune 81* (lijsten Vrije). 

 Extra Hij overleed in functie en werd vervangen door Joos van Gistel (lijsten Vrije). 
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 Naam Vilain, Adriaan (1) van Rasseghem 

 Titel Meester (bestand Gent) 
 Ridder v1479 
 Heer van Rasseghem (bij Herzele, Fris, 'Rasseghem', 748) 
 Heer van Sint-Jans te Steene (Fris, 'Rasseghem', 748). 

 Data ca. 1450-12/06/1490 (Fris, 'Rasseghem', 748). 

 Antecedenten fs Martin (fs Adriaan de oude x Jooszine van Moerkerke) x Antonine van Massemen, 
  vrouwe van Calcken (Fris, 'Rasseghem', 748). Martin had een broer Colart die de  
 vader was van Adriaan Vilain van Raveschoot (Caron, 'Les voeux', 346 en Geerts & 
  Raemdonck, 'De burcht', stamtafel). Martin had nog een dochter Jooszine (RAG:  
 RV, 3707). 

 Huwelijk x Maria van Kooigem, telg uit een Vlaamse familie met lenen in Waals-Vlaanderen  
 (Cools, 'Mannen met macht', 300 die hem echter verkeerdelijk ook met Jooszine van  
 Rommerswale doet huwen); na de dood van Rasseghem hertrouwde ze met Daniël  
 van Herzele (Fris, 'Rasseghem', 755). Deze laatste was kapitein van het kasteel van  
 Kortrijk in dienst van Gent in de periode 1488-9 (SAG: 20, 6, 89r). Ze was de  
 dochter van Jean de Cuninghien (fs Gerard x Jeanne des Aubeaux, zus en erfgename  
 van ridder Waleran, een edelman uit Lille) en Jeanne de Saint-Pierre, dite de Fretin  
 (Caron, 'Les voeux', 132, n. 686). 

 Nageslacht Uit het eerste huwelijk: Margaretha x Jan Hannart, burggraaf van Lombeek (Cools,  
 'Mannen met macht', 230). Uit het tweede huwelijk werd Adriaan III geboren, die  
 een carriére onder Karel V uitbouwde (Fris, 'Rasseghem', 755). 

 Politieke carrière -Gent: gedele 79*; keure 81*, november87* (bestand Gent); opperkapitein van  
 Gent 88-89 (SAG: 20, 6, 116v). 
 -vorst: raadgever en kamerheer van Maximiliaan in 1477 (Fris, 'Rasseghem', 748),  
 raadsheer van Filips in 83-85 ('eerste camerlinc' in 83 en 84; SAB: PO, 1193 en  
 SAG: 94, 731), eind 87-89 (SAG: 400, 29, 298v). 

 Taken-diensten -Vorst: hij was generaal van Temse en lokaal ontvanger van de beden te Assenede  
 (Fris, 'Rasseghem', 748). In maart 1479 leidde hij samen troepen met Jan van  
 Dadizeele (Fris, 'Rasseghem', 748), ook in het najaar was hij militair kapitein van  
 Vlaamse troepen ('Mémoires de Jean de Dadizeele', 86). Hij was commissaris van de  
 wetsvernieuwing in Vlaanderen vanaf april 1482 tot juli 1485 (RAB: AW, 1478).  
 Voorbeelden hiervan te Gent in 1484 (SAG: 94, 731); te Ieper in 1483-85 en 1489  
 (KB, M 103, II) en te Brugge op 19/4/1482 en in 1482-84 (SAB: SR81, 162r; SR82, 
  179r; SR83, 158v; SR84, 150v) en in september 1488 (maar hij liet zich toen  
 vervangen door Jan van der Scaghe; SAB: SRfeb88, 147v); te Gent in 1482-3  
 (SAG: 400, 28, 63r/257r) en in 1488-89 (30, 59r/190r) en in het Brugse Vrije in  
 april 1482-84 en 1488-89 (RAB: BVR, 219, 7r; 220, 8r; 221, 8r; 222, 7r; 225, 96r;  
 227, 192v: in dat laatste jaar verving Jan van der Scaghe hem). In juni 1488 was hij  
 door graaf Filips gemachtigd om samen met Filips van der Zickelen en ridder Jan van 
  Nieuwenhove alle wetten in Vlaanderen te vernieuwen (RAB: BVR, 226, 17v en  
 Diegerick, 'Correspondance', 236). Hij onderhandelde samen met Lodewijk van  
 Gruuthuse met Louis XI over de vrede van Arras in 1489 (Fris, 'Rasseghem', 749).  
 Hij veroverde samen met Lodewijk van Gruuthuze Oostende in 1489 (Despars,  
 'Cronycke', IV, 439).  
 -Gent: hij was militair kapitein van de Gentenaars in juli 1477 (SAG: 400, 25,  
 166v). In januari 1480 onderhandelde hij met Maximiliaan te Mechelen (27, 87r).  
 Hij reisde in maart 1480 naar Holland om met Maximiliaan te onderhandelen over  
 de verbanning van Willem van der Scaghe - ook in juni trok hij aldaar en naar  
 Brussel om met Maximiliaan te onderhandelen (90v). Eind augustus maakte hij deel  
 van de Gentse delegatie die Maria bezocht te Dendermonde (27, 357r). In december  
 1481 was hij Gents afgevaardigde om te onderhandelen met de Staten van Brabant  
 te Dendermonde (360r). Op 25/4/1482 reisde hij samen met Jan van Coppenhole  
 naar Brugge (360v). Eind 1484 en in de eerste helft van 1485 voerde hij meermaals  
 Gentse troepen aan in hun strijd tegen Maximiliaan (SAG: 20, 3, 77v ev). In 1485  
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 controleerde hij de rekeningen van de Gentse bede en hiervoor ontving hij 10 lb gr 
  (SAG: 20, 3, 93r). Hij vervulde meerdere militaire taken in opdracht van de stad en  
 Filips van Kleef in 1488-9 (SAG: 20, 6, 62v). Op 24/9/1488 reisde hij samen met  
 Filips van Kleef naar Philippe de Crèvecoeur in het Westland (SAG: 20, 6, 128r).  
 In februari 1489 maakte hij deel uit van de Vlaamse delegatie die te Doornik met  
 Philippe de Crèvecoeur onderhandelde (SAG: 20, 7, 142r). In april-mei 1489  
 verdedigde hij de Vier Ambachten tegen buitenlandse troepen (SAG: 20, 7, 192v).  
 In juni 1489 verdedigde hij samen met zijn neef en Philippe de Crèvecoeur  
 Oostende en het Westland (SAG: 20, 7, 228v/232v). Hij was onderhandelaar voor  
 de Drie Leden te Montils-lez-Tours eind 1489 (Despars, 'Cronycke', IV, 440 en  
 SAG: 20, 7, 281r) en hij ondertekende voor Gent deze vrede (Fris, 'Rasseghem',  
 754). Op 12/1/1490 reisde hij naar Kortrijk om te onderhandelen met Engelbert  
 van Nassau en kort erna naar Brugge met hetzelfde doel (SAG: 20, 8, 41r/43r). In  
 februari 1490 maakte hij deel uit van de ledenvergadering te Brugge die over de  
 munt discussieerde (SAG: 400, 30, 257r). Medio april reisde hij nogmaals naar  
 Mechelen bij Albrecht van Saksen en Engelbert van Nassau (262r). Van 1 tot 5 juni 
  trok hij met Gentse gedeputeerden naar Damme om te onderhandelen met Engelbert  
 van Nassau (269v) 

 Sociaal kapitaal In 1483-5 verdedigde hij Frans van Coppenhole toen deze slaags geraakte met  
 kapitein Jan Claeys (ARA: Rk. 14118, 51v). In juni 1484 was hij samen met  
 Hendrik van Belle, Lodewijk van Praat, Jacob van Gistel, Jan van Lichtervelde en  
 Gillis Ghiselin vrienden en magen van de kinderen van Joos van Belle (RAB: BN,  
 5089). Jan II van Glymes, Jan van Cruuningen, Jacob van Halewijn, Daniël van  
 Praat, de heren van Gistel en Massemen en Adriaan Vilain van Liedekerke traden  
 op als garanten voor Vilains bezit in 1492 (Cools, 'Mannen met macht', 300;  
 Prevenier, 'Geforceerde huwelijken', 305; Fris, 'Rasseghem', 755 en De Fouw,  
 'Philips', 276). Hij behoorde tot de vrienden en magen van Florentine Wielant,  
 samen met Adriaan van Raveschoot, Jan van Gistel, Jan van den Kethulle, Jacob van 
  Vichte, Joos en Jan Wielant (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1071). 

 Cultureel veld Hij legde de eerste steen van het nieuwe Gentse stadhuis in 1482 (Fris,  
 'Rasseghem', 748). 

 Leenbezit Zijn vader Martin werd door Filips de Goede gestraft voor zijn rol in de opstand  
 van 1449-53, toen hij zijn door de Gentenaars bezette kasteel te Temse niet aan de  
 Bourgondiërs wilde overgeven. Vilains kasteel in Arques en zijn bezit in Temse  
 werd geconfisqueerd op 7/11/1453 en geschonken aan zijn bastaardzoon Antoon,  
 en in 1454 aan kamerheer Pierre Vasquez de Saavedra (Geerts & Raemdonck, 'De  
 burcht', 143-5 en 187-90). Na een procedure voor het Parlement van Parijs kreeg  
 Vilain in 1457 zijn bezit terug van Filips de Goede (hij was er wel blijven wonen  
 en Filips bleek onmachtig hieraan te verhelpen), maar de inkomsten van de voorbije 
  jaren (2200 gouden leeuwen van 60 gr) stond hij af aan Pierre. In 1458 verkocht  
 hij echter Temse wegens grote schulden, aan de Gents Sint-Pietersabdij, die zich  
 wel blauw betaalde aan Martin en Colard Vilain (Geerts & Raemdonck, 'De burcht',  
 149). Na o.a. een kruistocht naar Cyprus waar Martin in de orde van het Zwaard  
 werd geslaan, stierf hij in 1466. Hij was toen terug in de gunst van Filips de  
 Goede, maar Temse kreeg hij niet terug (Geerts & Raemdonck, 'De burcht', 196-201  
 en Caron, 'Les voeux', 27 en 345-347). In januari 1481 bevestigde hij, in naam van  
 zijn moeder, de verkoop van een leen te Vaerzele aan Guy de Crooc (ARA: OV, II,  
 50, 9/1/81); in 1480 was zijn moeder van dit leen onterfd in het voordeel van Ghuy 
  de Crooc die het gekocht had (Opsommer, 'Omme dat leengoed', 441). 

 Bezit Zijn vrouw kocht goederen uit het geconfisqueerde bezit van Jan van Melle  
 (Blockmans, 'Peilingen', 256). In 1462 verkocht hij samen met zijn vader het huis  
 'steen van Rassegem' in de Hogescheldestraat aan een priester, maar zijn moeder  
 bleef in een huis ernaast wonen (De Potter, 'Gent', V, 81). Een Adriaan Vilain werd  
 op 10/11/1478 veroordeeld door de Grote Raad tot een boete van 60 lb gr 'pour  
 l'amende d'un fol appel' (ARA: Rk. 21440, 6r). Om een proces over achterstallige  
 lijfrentes te beëindigen kwamen Margaretha van Caussignies (vrouw van ridder  
 Cornelis van Gavere) en de gebroeders Colard en Adriaan Vilain in 1486 overeen  
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 dat ze 300 lb gr van hen zou ontvangen, dit na meerdere processen (RAG: RV, 955,  
 63v; RV, 3707 en RV, 7512, 118r/275r). Klaarblijkelijk werd dit bedrag niet  
 uitbetaald want in december 1493 veroordeelde de Grote Raad hem tot de  
 terugbetaling van alle sedert de Vrede van 1489 verschenen termijnen van een rente 
  op goederen van hem in Vlaanderen. Het betreft een rente van 732 lb 16 s par aan de 
  heer van Lens. De door de Raad van Vlaanderen verleende kwijtschelding voor  
 wat betreft de termijnen van voor 1489 werd bevestigd (ARA: GR, 802, 208v; zie  
 ook De Smidt & Strubbe, 'Chronologische lijsten', 271). Op 4/9/1488 betaalde hij  
 Filips van Kleef 80 lb gr 'up tghuent diesmen hem sculdich was ter causen van  
 zijnen state', de stad betaalde het Adriaan terug (SAG: 20, 6, 128v). In de periode  
 9/8/1488 tot 13/7/1489 betaalde de stad Gent 12 gewapende gezellen 'ter  
 beschermenesse van den lande up thuus van mijnen heer van Reesseghem  
 t'Audenhoven'; deze gezellen te Sint-Goriks-Oudenhoven werden betaald tot  
 13/11/1489, zijn moeder verbleef in die periode in dit kasteel (SAG: 20, 6, 86v). 

 Rol in de opstand In 1477 werd hij onmiddellijk ingeschakeld in Maximiliaans administratie (Fris,  
 'Rasseghem', 748). Na de slag bij Guinegatte werd hij geridderd ('Mémoires de Jean  
 de Dadizeele', 19). In 1480 trad hij meermaals op als kapitein van oorlogstroepen  
 (bijvoorbeeld te Henegouwen: Molinet, 'Chroniques', I, 323). Samen met Jan van  
 Dadizeele en Joos van Wijchuus maakte hij deel uit van de commissie die in juli  
 1481 Jacob van Wijmeersch, Jan de Vechtere en Zegher de Mey veroordeelde nadat  
 ze openlijk kritiek hadden geuit op het beleid van Jan van Coppenhole, Willem  
 Rijm en Jan van den Buendere (SAG: 93, 3, 77v). In januari 1483 vergezelde hij  
 Filips de Schone bij diens blijde inkomst in Gent (Despars, 'Cronycke', IV, 230 en  
 Cools, 'Mannen met macht', 120). Hij was reeds in januari 1483 lid van de raad van  
 Filips de Schone, en later van de regentschapsraad, als Gents vertegenwoordiger,  
 van 26/06/1483 tot 13/06/1485 (Cools, 'Mannen met macht', 300 en Blockmans,  
 'De volksvertegenwoordiging', 139). Hij ratificeerde, als vertegenwoordiger van de 
  Vlaamse adel, het verdrag van Atrecht op 3/4/1483 (Godefroy, 'Histoire', 348). Hij  
 verhuisde samen met Jan van Nieuwenhove fs Clais de Bourgondische  
 kroonjuwelen van Brugge naar Gent op 22/8/1483 (ADN: B 2131, nr. 69226 en  
 SAB: PO, 1193-4). Op 10/12/1483 onderhandelde hij met de paus over de  
 opvolging van Ferry de Clugny (Fris, 'Rasseghem', 749). In het voorjaar van 1485  
 was hij militair aanvoerder van Gentse troepen rond Oudenaarde (SAG: 20, 3, 78r  
 en Molinet, 'Chroniques', I, 449). Hij raakte gewond in 1485 bij de belegering van  
 Oudenaarde. Hij werd opgesloten te Gent in juni 1485, na de machtsovername van  
 Peyaert (Fris, 'Rasseghem', 750). Op 25/6/1485 vergaf Maximiliaan hem alles wat  
 hij 'peult avoir meffait et mespris envers nous, noz droiz, haulteur et seignourie' en  
 schold hij hem alle straffen kwijt (ADN: B 1703, 121r). Toch vluchtte hij met zijn  
 hele huishouden naar Doornik en Rijsel, 'mids dat hij den hertoghe vergramt hadde' 
  (KB: Ms 1132, 109 en Molinet, 'Chroniques', I, 459). Uiteindelijk belandde hij in  
 Atrecht, waar hij in januari 1486 opgepakt werd door Engelbert van Nassau en  
 naar Vilvoorde gebracht werd (Despars, 'Cronycke', IV, 275). Molinet schrijft dat  
 Nassau hem, ondanks zijn remissie, te Lille oppakte (Molinet, 'Chroniques', I, 581). 
  Ondertussen werd zijn moeder op 26/1/1486 uit Gent verbannen (Despars,  
 'Cronycke', IV, 275). Hij werd te Vilvoorde bewaakt door Jan III van Glymes- 
 Bergen (Cools, 'Mannen met macht', 300). In augustus 1487 bevrijdde Adriaan  
 Vilain van Liedekerke hem uit zijn gevangenschap (Molinet, 'Chroniques', I, 582).  
 Hij richtte een protestschrift tegen Maximiliaan maar de vorst wou van geen wijken  
 weten (Fris, 'Rasseghem', 750). Op 26/9/1487 keerde hij samen met Jan van  
 Coppenhole terug te Gent waar hij eiste dat zijn straffen ongedaan werden gemaakt  
 (KB: Ms 1132, 110-11). Filips van Bourgondië-Beveren, Filips van Kleef en  
 Antoon van Bourgondië dienden als Maximiliaans scheidsrechters te Dendermonde 
  om hun komst te Gent te evalueren, maar als reactie eiste hij dat het volk op de  
 markt over zijn komst mocht beslissen (KB: Ms 1132, 117). Bijgevolg werd hij  
 voorschepen van de nieuwe schepenbank (Fris, 'Rasseghem', 751). Hij was één van  
 de plannenmakers achter Maximiliaans gevangenschap te Brugge (Fris, 'Rasseghem', 
  752). Hij was lid van de tweede regentschapsraad van 16/05/1488 tot 30/10/1489  
 (Cools, 'Mannen met macht', 300). In deze periode oefende hij voornamelijk  
 militaire opdrachten uit in functie van de stad Gent en Filips van Kleef (zie  
 bijvoorbeeld SAG: 20, 6, 62v en 75v, toen hij 1000 man onder zijn hoede kreeg om 
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  het graafschap te verdedigen). In juni 1489 was hij opperkapitein van Gent, in  
 november 1487 voerde zijn neef Vilain nog deze functie uit (SAG: 20, 6, 116v). In  
 augustus 1489 deed hij een militaire uitval naar Henegouwen (SAG: 20, 7, 238v)  
 en andere krijgskundige verrichtingen (Molinet, 'Chroniques', II, 155). In januari  
 1490 leidde hij Gentse onderhandelingen met vertegenwoordigers van de overheid 
  (SAG: 20, 8, 41r). In het voorjaar van 1490 verbleef hij te Oudenhove (de laatste  
 brief daar ontving hij op 26/5 - SAG: 400, 30, 264v), twee reizen naar Brugge en  
 Mechelen uitgesloten. Hij kwam dus niet meer in Gent - een veeg teken aan de  
 wand? (zie post 'taken en diensten'). Filips van Kleef liet hem in 1490 vermoorden  
 omdat hij zich zou laten omkopen hebben door Maximiliaan om vrede te sluiten (De 
  Fouw, 'Philips', 238-241, Fris, 'Rasseghem', 754 en Cools, 'Mannen met macht',  
 300), met name door de 'bastard Jerosme, van der bende van Mer Philips van Cleven' 
  (Despars, 'Cronycke', IV, 457). Zijn vrouw ontving een brief van de stad Gent op  
 12 en 21/2/1493 (SAG: 400, 31, 119v/120r). Op 21/03/1493 vroeg Filips van  
 Kleef plechtig vergiffenis voor de moord (Fris, 'Rasseghem', 755). 

 Verbanning Zijn moeder (Antonine van Massemen) werd door de stad Gent op 27/1/1486 voor  
 vijftig jaar uit Vlaanderen verbannen omdat ze een aanslag zou beraamd hebben  
 tegen de stedelijke magistraat (SAG: 212, 1, 84r en Fris, 'Rasseghem', 750). Ze  
 betaalde in 1487 4 lb gr aan de stad omwille van de gratie van ban die ze ontvangen 
  had (SAG: 400, 29, 261v). 

 Extra In juni 1479 procedeerde hij samen met de pastoor van Steelant in Assenede tegen  
 de deken van Sint-Donaas Pieter Bogaert over inkomsten van de pastorij die de  
 aanklagers eisten (RAG: RV, 8640-1). Een 'Mijnheer van Rassegem' staat  
 aangegeven als schepen van het Brugse Vrije in 1486-7 (zie Priem, 'Documents', 2s, 
  t7, 173), het betreft echter zeker niet Adriaan Vilain. De vrouw van mijnheer van  
 Rassegem sloeg te Kortrijk een schip aan in 1489, waarvoor haar man veroordeeld  
 werd tot de terugbetaling van 100 lb gr, hetgeen uiteindelijk door de baljuw van  
 Menen, als borg voor Rasseghem, gebeurde (SAB: CSK89, 7r). 
 
Bronnen Fris, 'Rasseghem'. 
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 Naam Vilain, Adriaan (2) van Raveschoot, 

 Titel Heer van Liedekerke en Gavere (Prevenier, 'Geforceerde huwelijken', 305) 
 Schildknaap en jonkheer (Prevenier, 'Geforceerde huwelijken', 305) 

 Data ca. 1440 - ? (RAG: RV, 34315, 149v: in 1503 was hij ongeveer 63 jaar). 

 Antecedenten fs Colard de oude, fs Adriaan de oude x Jooszine van Moerkerke (Prevenier,  
 'Geforceerde huwelijken', 305) x Margriete van Gistel, fa Guy (Gailliard, 'Bruges', I, 
  89 en Geerts & Raemdonck, 'De burcht', stamtafel). Colart had een broer Martin die  
 de vader was van Adriaan Vilain van Rasseghem. Hij had ook twee dochters:  
 Margeriete x Jacob van Gryspeere (dit contrasteert met de vermelding in ADN: B  
 4122, 98r die Joos van Gistel opgeeft) en Katrien die Roger van Halewijn huwde  
 (Caron, 'Les voeux', 346). Twee andere zonen waren: Colard (zie diens fiche) en  
 Martin (RAG: RV, 955, 63v). 

 Huwelijk x Jooszijne van Rijmerswalle (Geerts & Raemdonck, 'De burcht', stamtafel). 

 Politieke carrière -Gent: keure februari77*, 79*, 87*, 92*, 96*; herekiezer 05 (Gent); opperkapitein  
 van Gent 23/11/87-88 (SAG: 20, 6, 4r). 
 -Vorst: baljuw van Aalst en Geraardsbergen 17/4/82-21/9/84; souverein-baljuw  
 van Vlaanderen 9/7/88-12/1489 (Fris, 'Rasseghem', 752). 

 Taken-diensten -Gent: hij leende geld aan de stad in februari 1477 om de troepen te kunnen betalen  
 (SAG: 400, 25, 106r). Op 6/4/1477 trok hij naar Brugge om de ambachten te vragen 
  uit de wapenen te gaan (146r). Op 6/6/1477 trok hij aan het hoofd van een Gentse  
 delegatie naar Keulen om Maximiliaan op te zoeken (148v) en in augustus  
 begeleidde hij hem samen met Boudewijn Goethals van Maastricht tot Gent (152r).  
 Hij vertegenwoordigde Gent op de Ledenvergadering in augustus 1479 (27, 86r).  
 In januari 1480 reisde hij naar Mechelen om te onderhandelen met Maximiliaan  
 (86v) en later in februari te Antwerpen 'omme andwoorde te ghevene […] van der  
 drie leden weghe van deser stede' (87r). In maart 1480 onderhandelde hij te  
 Antwerpen met de bisschop van Doornik over de verbanning van Willem van der  
 Scaghe (88v/89r). In 1483-5 was hij militair kapitein van Gent te Aalst en  
 omstreken (SAG: 20, 2, 13v). Hij was kapitein-generaal van Gent vanaf november  
 1487 (zie bijvoorbeeld Despars, 'Cronycke', IV, 302 en SAG: 20, 6, 66r/143r etc.:  
 hij verdedigde het Gentse kwartier). In juni 1489 verdedigde hij samen met zijn  
 neef en Philippe de Crèvecoeur het Westland (SAG: 20, 7, 228v). Eind februari  
 1490 trok hij naar Antwerpen bij Albrecht van Saksen om te onderhandelen over  
 de positie van Filips van Kleef (SAG: 400, 30, 258v). 
 -vorst: hij was commissaris van de wetsvernieuwing te Gent in juni 1485 (SAG:  
 94, 735 en 400, 28, 430r). 

 Sociaal kapitaal Jacob van Savoie beschermde hem bij zijn vlucht naar Kales in 1478 (Prevenier,  
 'Geforceerde huwelijken', 300). Hij was dooppeter van Florentine Wielant  
 (Kerchoffs, 'De Grote Raad', II, 158). Hij behoorde tot de vrienden en magen van  
 Florentine Wielant, samen met Jan van Gistel, Adriaan van Rasseghem, Jan van den  
 Kethulle, Jacob van Vichte, Joos en Jan Wielant (Dumolyn, 'Het hogere personeel',  
 1071). Hij was voogd van de kinderen van Joost van Gistel (ADN: B 4122, 98r). In 
  1486 maakte hij Ghiselbrecht de Wint en Jennin de Bueist machtig over zich in  
 zijn proces met Cornelis van Gavere (RAG: RV, 955, 63r). In 1497 behoorde hij  
 samen met Jan van Halewijn, Jan van den Kethulle en Simon van den Rine tot de  
 vrienden en magen van Filips Wielant (Opsommer, 'Omme dat leengoed', 347). 

 Leenbezit Hij erfde Liedekerke van zijn vader, die in 1459 een forse som had ontvangen van  
 de Sint-Pietersabdij omdat deze Temse van zijn broer Martin had gekocht en hij  
 nog rechten op deze heerlijkheid had, die door Filips de Goede geconfisqueerd was 
  wegens de ongehoorzaamheid van Martin (Geerts & Raemdonck, 'De burcht', 144  
 ev en 333). Hij inde de 'wachtpenninc' van Petegem, waarover hij met Daneel van  
 Overbeke in proces lag in 1479 (ADN: B 17728, 'Raveschot'). Na een vonnis voor  
 de Raad van Vlaanderen in oktober 1484 droeg hij het schoutheetschap van  
 Assenede over aan Jean de Montmorency, heer van Nevele omdat hij deze 385 lb gr  
 moest (RAG: RV, 955, 14v). Hij had verscheidene goederen geërfd van zijn oom  
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 Guy van Gistel in Axelambacht (RAG: RV, 955, 63r). Zijn leen Liederke had erg te  
 lijden gekregen onder de oorlog in 1488-89 (ARA: GR, 802, 207r). 

 Bezit In 1477 droeg hij 2448 gr bij aan de oorlogsbelasting (Hancké, 'Conflict', II, 154).  
 Een Adriaan Vilain werd op 10/11/1478 veroordeeld door de Grote Raad tot een  
 boete van 60 lb gr 'pour l'amende d'un fol appel' (ARA: Rk. 21440, 6r). Hij ontving 
  in 1479 30 lb gr van de 'recette générale' als voogd van de wezen van Joost van  
 Gistel, afkomstig van een erfrente die deze hadden op de tol van Damme (ADN: B  
 4122, 98r). Tijdens de eerste regentschapsraad ontving hij een loon uit de 'recette  
 générale de Flandre', het bedrag is niet gekend (ADN: B 17748, 'Le Scaghe'). Als  
 kapitein-generaal van Vlaanderen verdiende hij een dagloon van 30 s gr, in  
 november 1487 kreeg hij evenzeer 12 lb gr om zijn kasteel te Liederkerke te  
 onderhouden (SAG: 20, 6, 4r), in juni 1489 ontving hij 608 lb 15 s gr voor troepen 
  in zijn kasteel van Liedekerke (SAG: 20, 6, 134r). In de verplichte lening van  
 1492 betaalde hij 1824 gr die later werden terugbetaald (Hancké, 'Conflict', II,  
 155). In december 1496 verloor hij een proces voor de Grote Raad tegen Lois  
 Daymeries over een geschil over een rente op land onder Liedekerke (De Smidt &  
 Strubbe, 'Chronologische lijsten', 307). 
 
 Rol in de opstand Hij schaakte op 13/12/1477 Antoinette van Rambures (echtgenote van wijlen Guy  
 de Brumeu), maar Maximiliaan greep snel in en zette hem gevangen te Rupelmonde  
 (Prevenier, 'Geforceerde huwelijken', 300 en Paravicini, 'Guy', 503). In december  
 1477 zat hij nog steeds gevangen. De overdeken van Gent (Jacob van Wijmeersch)  
 reisde naar Maximiliaan om te onderhandelen over zijn eventuele vrijlating (SAG:  
 400, 26, 87v). In september 1478 ontsnapte hij uit de gevangenis en vluchtte hij  
 naar Calais, waar hij onder de beschermende vleugels van Jacob van Savoye  
 terechtkwam; niet zo lang daarna verkreeg hij remissie van Maximiliaan en Maria  
 (Prevenier, 'Geforceerde huwelijken', 300). In 1480 trad hij meermaals op als Gents  
 kapitein van oorlogstroepen (bijvoorbeeld te Henegouwen: Molinet, 'Chroniques', 
  I, 323). In mei 1482 eiste hij het baljuwschap van Aalst op i.p.v. Pierre de Lanoy,  
 'twelcke die eerdtshertoghe voorzeit zo over qualick greyde' (Despars, 'Cronycke',  
 IV, 223); na protest van Lanoy werd hij door Gent verbannen uit het graafschap  
 (SAG: 212, 1, 60r). Op 29/11/1482 legde hij zijn eed als baljuw van Aalst af  
 (ADN: B 33, 80v). In 1484-5 voerde hij troepen aan in Rijks-Vlaanderen tegen de  
 invasie van Maximiliaan (SAG: 20, 3, 18v). Op 8/6/1485 droeg Adolf van Kleef  
 hem op de Gentse schepenbank te vernieuwen (SAG: 94, 735). Als 'een zeer out,  
 wijs ende discreet ruddere' nam hij deel aan de vredesbesprekingen van Gent en  
 Maximiliaan op 23/6/1485 (Despars, 'Cronycke', IV, 259). Hij bevrijdde Vilain van  
 Rasseghem in 1487 uit het Vilvoordse kasteel waar hij gevangen lag (Molinet,  
 'Chroniques', I, 582). Filips van Bourgondië-Beveren, diens vader en Filips van  
 Kleef dienden als Maximiliaans scheidsrechters te Dendermonde om de terugkeer  
 van de neven Adriaan Vilain naar Gent te evalueren, maar hij ontketende een  
 revolte als reactie (Fris, 'Rasseghem', 751). Kort na de vernieuwing van de Gentse  
 wet nam hij terug zijn intrek in het kasteel van Liederkerke dat Filips van Kleef  
 voordien bezet hield (KB: Ms 1132, 123). Hij legde zijn eed als kapitein van Gent  
 af op 23/11/1487, waarin hij beloofde de stad te beschermen en de vrede met  
 Frankrijk te onderhouden (SAG: 93, 7, 50v; 400, 29, 355v en 20, 6, 4r: hij werd  
 reeds vanaf 9/11 als kapitein uitbetaald). In december 1487 startte hij de verovering 
  van het Gentse kwartier en op 3/12 veroverde hij Aalst, op 6/1/1488 trok hij met  
 een troepenmacht op naar Kortrijk (SAG: 20, 6, 143r-v). Op 9/1/1488 veroverde hij 
  Kortrijk waarbij hij de door Maximiliaan aangestelde kapitein van Kortrijk  
 persoonlijk doodde (Fris, 'Rasseghem', 752-3 en Molinet, 'Chroniques', I, 586). Op  
 9/7/1488 stelde Filips van Kleef hem aan als souverein-baljuw en kapitein van  
 Gent (Diegerick, 'Correspondance', 266 en RAG: RV, 7513, 5r). In 1489 oefende  
 zijn neef Adriaan Vilain deze functie uit (SAG: 20, 6, 116v). In 1488-9 kreeg hij  
 meermaals militaire opdrachten van de stad Gent en de regentschapsraad (zie  
 bijvoorbeeld SAG: 20, 6, 66r). Hoe lang hij souverain-baljuw was, is niet precies  
 geweten. Maximiliaan heeft altijd vastgehouden aan de benoeming van Daneel van  
 Praat (zie diens fiche). Na de dood van Jan en Frans van Coppenhole werd hij de  
 nieuwe kapitein van de stad, volgens Molinet om zijn eigen leven te redden  
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 (Molinet, 'Chroniques', II, 254). Hij onderhandelde voor Gent te Mechelen in  
 voorbereiding voor de Vrede van Cadzand (Despars, 'Cronycke', IV, 522). 

 Extra Op 21/1/1484 verplichte de Raad van Vlaanderen hem een inwoner van het land  
 van Boelare, die hij te Gent opgesloten had, vrij te laten omdat hij niet bevoegd  
 was en ook de privileges van het ammanschap van Geraardsbergen had hij in zijn  
 functie overtreden (RAG: RV, 7512, 61r en 163v). Ook in maart 1486 werd hij  
 veroordeeld door de Raad omdat hij inwoners van het land van Boulare onterecht  
 opsloot (RV, 7512, 282r). In mei 1491 verplichtte de Raad van Vlaanderen de  
 kinderen van Colard Vilain de oude om een rente die Frank van Hale op een leen te  
 Brabant aan Colard de oude moest, op te heffen (RAG: RV, 7513, 104r). 
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 Naam Vilain, Colard 

 Antecedenten fs Colard de oude (fs Adriaan de oude x Jooszine van Moerkerke), met zonen Colard, 
  Martin en Adriaan Vilain van Raveschoot (RAG: RV, 955, 63v). 

 Politieke carrière Vorst: baljuw van de Vier Ambachten 18/4/82-31/6/85 (Gachard, 'Inventaire', II, 408). 

 Bezit Om een proces over achterstallige lijfrentes te beëindigen kwamen Margaretha van  
 Caussignies (vrouw van ridder Cornelis van Gavere) en de gebroeders Vilain in  
 1486 overeen dat ze 300 lb gr van hen zou ontvangen (RAG: RV, 955, 63v). 

 Extra Hij verving Jacob Dheere in de vernoemde periode als baljuw (Gachard,  
 'Inventaire', II, 408). In mei 1491 verplichtte de Raad van Vlaanderen de kinderen  
 van Colard Vilain de oude om een rente die Frank van Hale op een leen te Brabant  
 aan Colard de oude moest, op te heffen (RAG: RV, 7513, 104r). 
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 Naam Vinaige, Jacob du 

 Titel Heer van Pérenchies v1469 
 Doctor in de rechten v1449 
 Ridder v1465 

 Data ?-09/1485 (RAG: RV, 955, 34r). 

 Antecedenten fs Jehan (? zie Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1273). 

 Huwelijk x' Marguerite le Boucq dite de Carnin (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1273); x²  
 Kateline Uterzwane (ARA: Rk. 14118, 2v). 

 Nageslacht Josse; Jehan x Martine Spiking; Lambert (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1273). 

 Politieke carrière Vorst: raadsheer in de Raad van Vlaanderen 25/12/49-26/12/82 (Dumolyn). 

 Leenbezit De heerlijkheid Pérenchies werd in leen gehouden van de burggraaf van Rijsel en  
 bevatte 15 bunder cijnsgronden, renten en achterlenen. Hij kocht in 1471 het leen  
 Moussonerie te Houplines van Jehan Domessent. Hij bezat ook een leen te  
 Radinghem (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1274). In juni 1479 verklaarde de  
 Grote Raad diens beroep ongegrond, een beroep tegen een vonnis van de Raad van  
 Vlaanderen, die het verzet van Vinaige tegen de evocatie van het leengerecht van  
 Prémesques door de gouverneur van Rijsel, grotendeels ongegrond achtte (De  
 Smidt & Strubbe, 'Chronologische lijsten', 157). 

 Rol in de opstand In de periode 1481-3 werd hij door de Gentse schepenbank veroordeeld tot een  
 boete van 100 lb par en naar de gevangenis geleid (ARA: Rk. 14118, 2v). 

 Extra In juni 1479 werd hij door de Grote Raad veroordeeld tot een boete van 60 lb gr  
 voor een 'fol appel' tegen Michiel en Jacotin Dupuis, maar het werd hem  
 kwijtgescholden (ARA: Rk. 21441, 4v/16v). In 1482 werd hij veroordeeld tot een  
 boete van 3 lb par in een proces tegen de gouverneur van Lille voor de Raad van  
 Vlaanderen (ARA: Rk. 21851, 3v). 

 Bronnen Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1273-6. 
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 Naam Viven, Andries van 

 Naamgenoten Een Andries van Viven was vinder van het ambacht der beenhouwers in april 1477, 
  1479, 1481, 1483 en 1488 (SAB: RW) 

 Data ?-1484 of 1485 (ARA: Rk. 17399, 3r). 

 Politieke carrière Brugge: schepen 70; raadslid 75 (SAB: RW). 

 Sociaal kapitaal Samen met Yeronimus Ricassez was hij in september 1486 voogd van de kinderen  
 van Louis van Nieuwenhuise (SAB: KV, 828bis, 139). 

 Leenbezit In 1478 of 1479 kocht hij een leen, afhankelijk van de Burg van Brugge, te Sint- 
 Pieters van Joseph van de Walle voor 60 lb gr (ARA: Rk. 13709, 80r). In 1485  
 verkocht hij het leen 'Ter Torrekins' in Sint-Pieters op de dijk aan Ghelein van der  
 Banc voor 65 lb gr (ARA: Rk. 13710, 112v). 

 Bezit Hij leende 1 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het Sint- 
 Jacobszestendeel (SAB: SR80, 200r). Hij leende 1 lb gr aan de stad in juni 1487  
 (SAB: SR86, 198v). Hij leende 720 gr en 1000 gr in december 1490 aan de stad  

Brugge, als bewoner van het Sint-Janszestendeel (Blockmans, 'De 'De belastingbetalers', 
279). 
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 Naam Viven, Cornelis van 

 Antecedenten fs heer Hiëronymus (SAB: RW) 

 Nageslacht Hij had een zoon Cornelis (ARA: Rk. 17399, 3r). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 84, jan90, 92; deken der vleeshouwers 91, 93 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: hij vertegenwoordigde de stad bij onderhandelingen over de vrede van  
 Damme in november 1490 (Despars, 'Cronycke', IV, 480). 

 Beroep Vleeshouwer (Despars, 'Cronycke', IV, 480). Hij was vinder van dat ambacht in  
 1487 (SAB: RW) 

 Sociaal kapitaal Hij was borg over de vrijlating uit het Brugse schepenhuis van Lieven van Viven  
 op 20/3/1488 (SAB: CSK87, 92v). In 1499 was hij voogd van de kinderen van  
 Frans Ridsaert en Antonine van Viven (SAB: Adornes, 368). 

 Leenbezit Bij de dood van zijn vader in 1484/5 erfde hij een leen in Sint-Jans-in-Eremo  
 (ARA: Rk. 17399, 3r). 

 Bezit Hij had een huis in de Oude Zak in 1484 (SAB: SR84, 143v). Hij had een stal in  
 het 'cleen cupstraetkin' in 1485 (SAB: SR85, 148r). Hij leende 2 lb gr aan de stad  
 in juni 1487 (SAB: SR86, 198v). Cornelis van Viven fs Jacob leende 960 gr in mei  
 1488 en 720 gr en 2000 gr in december 1490 aan de stad Brugge, als bewoner van  
 het Sin-Janszestendeel (Blockmans, 'De belastingbetalers', 279). 

 Extra In de schepenbank van januari 1490 verving hij de overleden Antoon de Witte  
 (SAB: RW). 
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 Naam Viven, Hiëronymus van 

 Nageslacht Hij had een zoon Cornelis (SAB: CSK87, 92v) en dochter Antonine x François  
 Ridsaert (SAB: Adornes, 368). 

 Politieke carrière Brugge: schepen 58, 60, 62, 64, 68; raadslid 66, 76; thesaurier 70, 73 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: in de periode 1473-9 pachtte hij de  'visscherye van den vesten tusschen  
 der eselpoorte ende sinte ledenende poorte' van de stad (SAB: SR76, 16r: in 1476  
 droeg hij geen som over aan de stad, wel in 1477: SR77, 18v). 

 Beroep Vleeshouwer (SAB: RW: hij was vinder van dat ambacht in 1471) 

 Sociaal kapitaal In juli 1475 eiste de Brugse schepenbank van de Londenaar Hugo Bruwaen dat hij  
 zijn schuldeis van 58 lb gr aan vleeshouwers Lieven van Assenede, François  
 Ritsaert, Jeroen en Lieven van Viven (met borgen Colard en Piete de Labye) met  

bewijzen zou staven - ze werden voorlopig buiten vervolging gesteld (SAB: MC74, 30v en 
35r). 

 Rol in de opstand Op 26/3/1477 diende hij in opdracht van Maria van Bourgondië in het Brugse  
 Steen verantwoording af te leggen aan het Brugse gemeen voor zijn vroegere  
 bestuurlijke taken in de stad (Despars, 'Cronycke', IV, 126-7). Hij diende 368 lb 8 s 
  10 d gr aan de stad terug te betalen in 1477, maar dit werd niet ingeschreven in de  
 stadsrekening (SAB: SR76, 35r). 
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 Naam Viven, Jacob van 

 Naamgenoten Een Jacob van Viven fs Willem was vinder der vleeshouwers in 1477, 1487 en  
 1490 (SAB: RW en OA, 82) 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 93 (SAB: RW). 
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 Naam Viven, Jan van 

 Politieke carrière Brugge: schepen 74, april82; raadslid 64 (SAB: RW). 

 Beroep Vleeshouwer (SAB: RW: hij was vinder van dat ambacht in 1472, 80, 85, 88, 92 -  
 maar waarschijnlijk betreft het verscheidene personen) 

 Sociaal kapitaal Hij was samen met Maarten Lammins borg over de vrijlating uit het Brugse  
 schepenhuis van Antonis de Baenst op 20/3/1488 (SAB: CSK87, 92r). 

 Extra In 1482 diende hij een boete van 13 s 4 d gr aan de stad Brugge te betalen (SAB:  
 SR82, 35r). In 1483 werd hij samen met twee kompanen door de schout veroordeeld 
  tot een boete van 13 lb par omdat hij 'groote rude ende injurieuse woorden'  
 gesproken had op eerbare personen (ARA: Rk. 13781, 52v). In 1489 diende hij  
 nogmaals een boete van 2 lb gr te betalen aan de stad (SAB: SR89, 33r). 
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 Naam Viven, Leon van 

 Data ca. 1455 - ? (RAG: RV, 34315, 86r). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 86, jan90 (SAB: RW). 

 Beroep Vleeshouwer (SAB: RW: hij was vinder van dat ambacht in 1478, 81, 83, feb88, 91  
 en 93) 

 Bezit Hij leende 360 gr in oktober 1490 aan de stad Brugge, als bewoner van het Sint- 
 Janszestendeel (Blockmans, 'De belastingbetalers', 279). 

 Rol in de opstand Hij vluchtte de stad uit in augustus 1490 (Despars, 'Cronycke', IV, 461). 

 Extra Op 17/7/1488 daagde hij Jacob Utenpoele voor de schepenen omdat deze beweerde 
  Leons huis voor te huren, maar Leon wou het zelf bewonen. De schepenen  
 verplichtten Jacob het huis te verlaten op 31/7, zo niet dan kwam zijn inboedel  
 Leon toe (SAB: CSK87, 116r/120v). 
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 Naam Viven, Lieven van 

 Data ca. 1436 - ? (RAG: RV, 34315, 80r). 

 Nageslacht Hij had een zoon Cornelis (SAB: RW) en een dochter Marie die Jacob Caneel  
 gehuwd was (SAB: PR94, 112v). 

 Politieke carrière Brugge: schepen 67, 72, 77, 79, 81, juni85, 87, jan90, 91, 94; raadslid 61; deken  
 der vleeshouwers 73, 78, 86, dec90, 95, 97, 99, 01 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: in mei 1479 werd hij door de negen leden belast met een onderzoek naar  
 bebouwing op Brugse oevers (SAB: CA, 14, 305r). Op 13/10/1479 reisde hij naar  
 de Grote Raad te Mechelen om te onderhandelen over de financiële positie van  
 Sluis en over het mandament van Jacob de Baenst (SAB: SR79, 63v). In januari  
 1482 reisde hij naar Gent om er te onderhandelen over de verbanning van Filips  
 van Huerne (SAB: SR81, 66r). In november 1485 reisde hij naar de Grote Raad te  
 Mechelen voor juridische problemen (SAB: SR85, 128v). Op 18/1/1488 maakte hij  
 deel uit van de Brugse deputatie die voor onderhandelingen naar Gent reisde  
 (SAB: CSK87, 81r; SR87, 110r en SAG: 94, 757). Op 13/2/1490 maakte hij deel  
 uit van de Brugse delegatie die te Damme met Albrecht van Saksen over de  
 'welvaert' van de stad onderhandelde (SAB: SR89, 132r). In juli 1490 maakte hij  
 deel uit van de Brugse delegatie die in Brussel de revaluatie van de munt met  
 Engelbert van Nassau besprak (SAB: SR89, 145r). In juli 1490 reisde hij naar Sluis 
  om Filips van Kleef ervan te overtuigen het Zwin weer open te stellen (SAB: SR89, 
  145v). In 1493 was hij samen met Hubrecht de Jaghere dismeester van de Sint- 
 Salvatorskerk te Brugge (SAB: PR92, 107r). Hij maakte deel uit van de commissie  
 die de Brugse financiën diende te saneren in maart 1494 (SAB: CA, 12, 102r). 

 Beroep Vleeshouwer (Despars, 'Cronycke', IV, 288 en SAB: RW: hij was vinder van dat  
 ambacht in 1468, 70, 75, 84, 88 en 92). 

 Sociaal kapitaal In juli 1475 eiste de Brugse schepenbank van de Londenaar Hugo Bruwaen dat hij  
 zijn schuldeis van 58 lb gr aan vleeshouwers Lieven van Assenede, François  
 Ritsaert, Jeroen en Lieven van Viven (met borgen Colard en Piete de Labye) met  
 bewijzen zou staven - ze werden voorlopig buiten vervolging gesteld (SAB:  
 MC74, 30v en 35r). In augustus 1478 was hij samen met Frans Ridsaert borg over  
 Guillaume de Beaurayn toen die 25 lb gr aan Olivier de la Marche verschuldigd  
 was (SAB: MC78, 15v). Lieven van Viven, Jan de Baenst en Gillis Smout  
 bepaalden op 19/11/1487 dat Maarten van Nieuwenhove de erfenis van de weduwe 
  van Jan van de Velde mag verkopen en de opbrengst mag verdelen over de  
 erfgenamen (SAB: CSK87, 45r). Cornelis van Viven fs Hiëronymus stond borg voor 
  zijn vrijlating uit het Brugse schepenhuis op 20/3/1488 (SAB: CSK87, 92v). 

 Cultureel veld In 1487 was hij dismeester van de Sint-Salvatorskerk (SAB: PO, 1ste reeks, II, nr.  
 41). In februari 1492 was hij 'zorger' van de Brugse Gilde van de OLV van den  
 Drogenboom (SAB: Gilde Drogenboom, charter van 1492). 

 Bezit Hij leende 4 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het Sint- 
 Jacobszestendeel (SAB: SR80, 197v). Hij had een huis in de Oude Zak in 1484  
 (SAB: SR84, 143v). Hij leende 2 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 194v). 
  Hij leende 10 lb gr aan de stad in januari 1488 (SAB: SR87, 30v). Hij leende 960  
 gr in mei en 960 gr in juli 1488 en 1368 gr in december 1490 aan de stad Brugge,  
 als bewoner van het Sint-Janszestendeel (Blockmans, 'De belastingbetalers', 279).  
  In februari 1493 ontving hij een losrente van 4 lb gr van Lyon Spinghel (SAB: PR92, 65r). 

 Rol in de opstand In augustus 1490 kreeg hij gratie van Albrecht van Saksen (nadat hij eerder door  
 Brugge verbannen was?) omdat hij 'altijts bedectelic die Roomsch coninck  
 Maximiliaen mede gheweest hadde' (Despars, 'Cronycke', IV, 474). Ondanks het feit  
 dat het minder dan een jaar geleden was dat hij een schepenfunctie had uitgeoefend,  
 mocht hij toch als in de schepenbank van 1491 plaats nemen (SAB: CA, 13, 281r). 
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 Naam Vlaminc, Jan 

 Naamgenoten Jan Vlaminc 'ten Spriete' werd op 20/7/1485 voor vijftig jaar uit het graafschap  
 Vlaanderen verbannen omdat hij het in de revolte van juli 1485 tegen Maximiliaan  
 opgenomen had (SAG: 212, 1, 78v). 

 Politieke carrière Gent: gedele 77, juni85; keure 80, 91; deken der tijkwevers 61 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: hij begroette in opdracht van de stad Gent Maximiliaan te Brabant in  
 augustus 1477 (SAG: 400, 26, 85v). Hij reisde in november 1477 naar Brussel om  
 bij Maximiliaan te overleggen over de gevangenschap van jonkheer Adriaan Vilain  
 (SAG: 400, 26, 88v). In mei vroeg hij Maximiliaan te Antwerpen zich naar Gent te  
 begeven (91r). In oktober 1480 verzocht hij Maximiliaan en Maria te Brussel naar  
 Gent af te reizen (27, 226v). Op 24/5/1485 onderhandelde hij met Philippe de  
 Crèvecoeur te Deinze (28, 421r). 

 Beroep Tijkwever (Hancké, 'Conflict', II, 195). 

 Bezit In de verplichte lening van 1492 droeg hij 276 gr bij. Volgens het 'conestable  
 bouc' betaalde hij in 1492-4 348 gr belasting buiten de Sint-Jorispoort (Hancké,  
 'Conflict', II, 196). 

 Rol in de opstand In de periode 1481-3 werd hij veroordeeld wegens een overtreding van de  
 graangeboden van de stad; hij kreeg een boete van 12000 gr (Hancké, 'Conflict', II,  
 196). 

 Verbanning 19/8/1485 verbande de stad Jan Vlaminc alias de Meulnare, voor vijftig jaar uit het  
 graafschap door Gent, 'omme dat hij, amman zijnde, zonder cause of redene es  
 commen roupen contrarie der warachtichede dat ment int chastellet al doot slouch  
 uten welken grote verdrieten ende commocien commen zijn' (SAG: 212, 1, 80r). In  
 1486 betaalde Jan Vlaminc alias de Muelenaere aan de stad 5 lb gr voor de gratie  
 van ban die hij ontvangen had (SAG: 400, 29, 144r). 

 Extra In 1475 ging Margriete Vlamincx (samen met haar zonen Jan en Vincent de Vinkt)  
 bij de Grote Raad in beroep omdat deze een nalatenschap van een ver familielid in  
 het voordeel van Gillis Carlier en anderen had uitgesproken. Het beroep werd  
 ongegrond verklaard (De Smidt & Strubbe, 'Chronologische lijsten', 98-9). 
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 Naam Vleeschauwere, Jan de 

 Naamgenoten De vrouw van een Jan de Vleeshouwer overleed in mei 1473 met François Geraards  
 en Jacob Dheere fs Antonis als voogden van de kinderen. Deze bezat een herberg  
 achter het huis van Jan Breydel tussen de Sint-Jans- ende kraanbrug, een huis in de  
 Kleine kuipersstraat en woonde in het huis 'Ten Zelvere' in de Vlamingstraat (SAB: 
  WRSN, 5, 77v). Zijn dochter trad in bij de Jacobinessen (78r-v). 

 Data ?-27/12/1482 (hij werd begraven in de Sint-Salvatorskathedraal; Vermeersch,  
 'Grafmonumenten', II, 264). 

 Huwelijk x' Barbara de Witte, fa Jacob x Margriete van de Velde (Bethune, 'Méreaux', 557 en  
 Gailliard, 'Bruges', V, 70); x² Adriana Despaers, fa Marc x Margriete Metteneye; ze  
 hertrouwde na Jans dood met Jan Losschaert (Mus, 'De Brugse compagnie', 27 en  
 Weale, 'Généalogie', 375). 

 Nageslacht Hij had een zoon Maurice (ARA: Rk. 17400, 3r) en een dochter Louise x Jan  
 Dhamere (Bethune, 'Méreaux', 557). 

 Politieke carrière Brugge: schepen 67, 73, 76; raadslid 59, 64, 70, 79 (als poorter), april82*;  
 hoofdman sint-niklaas 74, 82; deken der mutsenmakers 79 (SAB: RW). 

 Taken-diensten -Vorst: hij was commissaris van de wetsvernieuwing van het Brugse Vrije in april  
 1482 (RAB: BVR, 219, 7r). 
 -Brugge: op 13/10/1479 reisde hij naar de Grote Raad te Mechelen om te  
 onderhandelen over de financiële positie van Sluis en over het mandament van  
 Jacob de Baenst (SAB: SR79, 63v). In augustus 1480 onderhandelde hij te  
 Antwerpen over de gevangenschap van Martin Reyngoot (SAB: SR79, 81r). 

 Beroep Mutsenmaker (SAB: RW). 

 Sociaal kapitaal Filips van Aertrijcke was diens schadebeletter medio 1477 (SAB: SR81, 53r). Jacob 
  Dheere fs Antonis en Robert le Gaigneur waren voogden van Maurice de  
 Vleeshouwere in april 1492 (RAG: RV, 7513, 165v). 

 Cultureel veld Zijn zegel staat afgedrukt bij Bethune, 'Méreaux', 554. Sinds 1460 was hij lid van  
 de broederschap van het 'Heilige Bloed' (ibidem, 555). 

 Leenbezit In 1468 bezat hij een leen van 16 gemeten te Oostburg (RAB: BB, 64, 50r). In 1479  
 kocht hij 7 lb gr erfrente van 6 lb gr op een leen in Sint-Kruis van Claeys Fierins  
 (ARA: Rk. 13710, 8v). Bij zijn dood erfde zijn zoon Maurice leenbezit te  
 Zandvoorde, Oostkamp en Schoondijke, het betreft voornamelijk renten (ARA: Rk.  
 17400, 3r en RAB: BB, 64, 166r). 

 Bezit Is deze Jan dezelfde die handel dreef voor de compagnie Despaers (Mus, 'De Brugse  
 compagnie', 27-8)? In de lening van juni 1478 droeg hij 10 lb gr bij aan de Brugse  
 stadskas (SAB: SR80, 49r). Hij huurde een kruideniersstalletje in Brugge in 1476- 
 83 (SAB: SR76, 8r; SR82, 18v etc.). Hij leende 10 lb gr aan de stad Brugge in 1477  
 (SAB: SR76, 31v). In november 1478 kocht hij een erfrente van 10 lb gr op de  
 inkomsten van de stad Brugge (ADN: B 4121, 78r). Hij leende 12 lb gr aan de stad  
 Brugge in mei 1480 als bewoner van het Sint-Niklaaszestendeel (SAB: SR80,  
 200r). Hij leende 50 lb gr aan de stad Brugge in mei 1482 (SAB: SR81, 190r). 

 Rol in de opstand Hij werd gevangen gezet in het Brugse Steen op 9/4/1477 omdat hij, aldus de  
 opstandelingen, de Brugse belangen bij Maria van Bourgondië niet goed  
 verdedigd had (Despars, 'Cronycke', IV, 130). 

 Extra In april 1492 verloren zijn kinderen een proces tegen een tiental personen die nog  
 403 lb gr achter waren voor de koop van 'coopmanscepe' van Jan (RAG: RV, 7513, 165v). 

 Bronnen Bethune, 'Méreaux'. 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1914

Naam Vleeschouwere, Hendrik de 

 Data ca. 1460 - ? (SAG: 94, 743). 

 Antecedenten fs Willem (SAG: 212, 1, 79r). 

 Verbanning 29/7/1485, voor vijftig jaar uit het graafschap Vlaanderen, door Gent, omdat hij het  
 in de revolte van juli 1485 tegen Maximiliaan opgenomen had (SAG: 212, 1, 79r).  
 In maart 1487 herriep Maximiliaan deze ban (SAG: 94, 743 en ADN: B 1703, 177v). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1915

 Naam Vleeschouwere, Willem de 

 Politieke carrière Gent: gedele 88; keure 82; gezworene van het meerseniersambacht 85 (bestand  

 Taken-diensten Gent: in juli 1490 onderhandelde hij voor het lid van de neringen met Filips van  
 Kleef te Sluis (SAG: 400, 30, 268r). 

 Beroep Meersenier (Hancké, 'Conflict', II, 196). 

 Bezit In 1492-4 betaalde hij volgens het 'conestable bouc' 360 gr belasting buiten de  
 Sint-Jorispoort (Hancké, 'Conflict', II, 196). 

 Rol in de opstand In juni 1491 was hij raadslid van hoofdman Remeeus Hubert (SAG: 400, 30, 355r). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1916

 Naam Vlieghe, Guiselin 

 Data ?-18/10/1479 (begraven te Rijsel; Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1277). 

 Nageslacht Charles (ook klerk en auditeur in de Rekenkamer) x Isabeau Trotin; Jean; Isabeau x  
 Jean de la Broye, seigneur du Bois à Gondecourt; nog twee dochters (Jean, 'La  
 chambre', 353). 

 Politieke carrière vorst: klerk en later auditeur in de Rekenkamer van Rijsel 44-73; auditeur in de  
 Rekenkamer van Mechelen 73-77, te Rijsel 77-79 (Jean). 

 Taken-diensten Vorst: hij was algemeen ontvanger van Kassel in de jaren 1430 en later werkzaam  
 bij de kanselarij van Filips de Goede (Jean, 'La chambre', 353). Hij was de  
 ontvanger van de het jus notarii in 1450-79 (databank domeinbeheer). 

 Bezit Hij ontving aanzienlijke weddes: 200 pond van 40 groten in zijn laatste jaar, en  
 daarnaast ontving hij tal van hertogelijke giften (Dumolyn, 'Het hogere personeel',  
 1279). In 1477 ontving hij voor een half jaar werk 62 lb 16 s 8 d van 2 gr (ADN: B  
 2115, 42r). In 1479 ontving hij in totaal 164 lb 6 s 6 d  uit de 'recette générale'  
 (ADN: B 2118, 100v); en daarbovenop nog eens 360 lb van 40 gr ter compensatie  
 voor verliezen ten gevolge van de oorlog met de Fransen (305v). 

 Rol in de opstand Kort na zijn dood laat Maximiliaan aan de Rekenkamer weten dat hij en niemand  
 anders over de opvolging van Vlieghe zal beschikken (ADN: B 17728, 'Lespine').  
 In januari 1480 benoemde Maximiliaan Guillaume de Cottengies in de plaats van  
 Vlieghe als auditeur van de Rekenkamer van Rijsel (ADN: B 1610, 282r). 

 Extra In januari 1479 verklaarde de Grote Raad het beroep van Jehan de la Briarde, tegen  
 een vonnis van de Raad van Vlaanderen, die eist dat Jehan een schuld aan  

Ghuiselin moet uitbetalen, ongegrond (De Smidt & Strubbe, 'Chronologische lijsten', 152 
en 173). 

 Bronnen Jean, 'La chambre', 353 en Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1277-80. 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1917

 Naam Voet, Antoon 

 Politieke carrière Brugge: schepen 87, jan90, 91, 93, 95 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: in juli 1487 werd hij samen met Malin van den Broucke als deken door de  
 stad bedankt voor zijn moeite 'int onderhouden van den nieuwen zwaeren kueren  
 bij den ghemeenen college van scepenen ghemaect up tfait van der draperye' (SAB:  
 SR86, 165v). In het najaar van 1487 reisde hij meermaals naar Maximiliaan te  
 Brabant om met hem te onderhandelen (SAB: SR87, 108v). Op 18/1/1488 maakte  
 hij deel uit van de Brugse deputatie die voor onderhandelingen naar Gent reisde  
 (SAB: CSK87, 81r; SR87, 110r en SAG: 94, 757). In augustus 1492 maakte hij deel 
  uit van de Brugse delegatie die met Albrecht van Saksen onderhandelde over de  
 betalingen van de vrede (SAB: SR91, 148v). Hij maakte deel uit van het bestuur  
 van de commissie die de Brugse financiën diende te saneren in maart 1494 (SAB:  
 CA, 12, 102r). 
 Beroep Hij was lid van de 'naelde' (Despars, 'Cronycke', IV, 288). 

 Sociaal kapitaal Pieter Metteneye stond borg voor zijn vrijlating uit het Brugse schepenhuis op  
 20/3/1488 (SAB: CSK87, 92r). 

 Bezit Hij leende 2 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het  
 Caermerszestendeel (SAB: SR80, 205r). In september 1485 kocht hij van Victor  
 Pieters grond te Dudzeele en Zuuenkerke (RAB: BN, 3517). Hij leende 2 lb gr aan  
 de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 196r). Hij leende 25 lb gr aan de stad in januari  
 1488 (SAB: SR87, 30v). Hij leende 720 gr in oktober en 1720 gr in december 1490  
 aan de stad Brugge, als bewoner van het Sint-Niklaaszestendeel (Blockmans, 'De  
 belastingbetalers', 279). 

 Rol in de opstand Zijn goederen werden geconfisqueerd in het voorjaar van 1488 (SAB: SRfeb88,  
 138r). Hij was een gedeputeerde van de stad in augustus 1490 te Aalst (Despars,  
 'Cronycke', IV, 470). 

 Confiscatie 1488 (Gilliodts-Van Severen, 'Inventaire', VI, 308-11). 

 Extra In september 1495 verklaarde de Grote Raad een beroep van de stad Amsterdam  
 tegen een vonnis van het Hof van Holland dat Antonis veroordeeld had,  
 ongegrond. Het hof had de stad veroordeeld de niet betaalde termijnen te betalen  
 van een aan Antonis verschuldigde rente, ondanks de bewering dat de stad  
 Amsterdam daartoe niet verplicht was omdat ze beweerde dat Antonis bij de recente 

 troebelen tot de Brugse rebellen behoord had (De Smidt & Strubbe, 'Chronologische lijst', 
I, 292). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1918

 Naam Vogaets, Antoon 

 Huwelijk x Jacquemijne Dubois (SAB: PR85, 89v). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 86 (SAB: RW). 

 Sociaal kapitaal Rogier van den Damme en Joost Andries waren voogden van zijn kinderen in  
 oktober 1492 (SAB: PR92, 11v). 

 Bezit In oktober 1486 huurde hij een huis van Anthonis Berthilde in de Eekhoutstraat  
 (SAB: KV, 828bis, 151). 

 Rol in de opstand In 1482 werd hij tot 12 lb par boete veroordeeld door de schout omdat hij 'grandes  
 rudesses' had gedaan aan Antoon Berthilde (ARA: Rk. 13781, 39v). 

 Verbanning Op 14/12/1487 had hij pas een rappel van ban gekregen van de heer nadat hij  
 verbannen was uit het graafschap. Hij diende wel een borgsom aan de Rooms- 
 koning te betalen (SAB: CSK87, 61v). 

 Extra In het schepenjaar 1483 werd hij door het Brugse stadsbestuur veroordeeld tot een  
 boete van 6 lb gr (SAB: SR83, 37v). Ook in februari 1486 stelde de stad  
 ongeregeldheden vast in diens handel in levenswaren (SAB: PR85, 88r-v). Op  
 6/10/1487 won hij voor de schepenbank een proces tegen Arnoud Fierins die hem  
 nog 6 lb 6 s 8 d gr moest voor de koop van haver (SAB: CSK87, 19v). Maar twee  
 dagen later werd hij veroordeeld tot een boete van 10 lb gr na een 'messus' op de  
 korenmarkt (SAB: CSK87, 21v). In het schepenjaar van februari 1488 diende hij  
 een boete van 3 lb gr te betalen (SAB: SRfeb88, 28v). Op 29/4/1488 eiste hij voor  
 de schepenbank 10 lb gr van Margriete, Adriaan Ghiens' vrouw; de schepenbank  
 besloot bemiddelaars aan te stellen (SAB: CSK87, 100r). Op 24/5/1488 besliste de  
 schepenbank hem op te sluiten omdat hij niet opgedaagd was na een vierde  
 dagvaarding (SAB: CSK87, 105r). Op 4/11/1489 werd hij veroordeeld tot de  
 betaling van een koop van tarwe (SAB: CSK89, 2v-3r). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1919

 Naam Voghele, Lieven de 

 Naamgenoten Boudewijn de Voghele was secretaris van gedele in 1493-95 (Hancké, 'Conflict', II,  
 196). 

 Politieke carrière Gent: keure 81, 85; stedekiezer 83, 87, 90; overdeken der wevers 86-5/11/87  
 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: in mei 1487 reisde hij naar Middelburg om Maximiliaan het antwoord van de  
 Drie Leden over te brengen (SAG: 400, 29, 205v). In augustus 1487 reisde hij naar  
 Mechelen om met Maximiliaan over ballingen te onderhandelen (207v). 

 Bezit Hij leverde laken aan de stad in 1476, 1481 en 1483 (Hancké, 'Conflict', II, 197). 

 Rol in de opstand Op 5/9/1487 legde hij als overdeken een nieuwe eed af (SAG: 400, 29, 289v); maar  
 twee maand later werd hij vervangen door Lieven de Moor (350r). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1920

 Naam Voghele, Simon de 

 Politieke carrière Gent: gedele 86, 92; stedekiezer 90; secretaris van gedele 87; keure 97, 00;  
 overdeken der wevers 94-96 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: in de verplichte lening van 1492 was hij ontvanger van opperkoninkstavel  
 Willem Roggheman (Hancké, 'Conflict', II, 197). 

 Bezit Hij woonde op de Varkensmarkt (Hancké, 'Conflict', II, 197). Hij leverde  
 aanzienlijke hoeveelheden laken aan de stad in 1476, 80-1, 86, 96-99 (Hancké,  
 'Conflict', II, 197). Volgens het 'conestable bouc' betaalde hij 360 gr belasting  
 buiten de Sint-Jorispoort (Hancké, 'Conflict', II, 197). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1921

 Naam Volkestein, Vijt van 

 Naamgenoten Joris Volkestein (doctor in de rechten) duikt op bij de inning van de Vlaamse  
 beden; bijvoorbeeld in november 1481 (ADN: B 2124, 29v) en in het hotel van de  
 hertog in 1481 (ADN: B 2124, 76r/2127, 194r). 

 Politieke carrière Vorst: hij had een belangrijke functie bij de persoonlijke vorstelijke financiën in  
 79-82 (beheerde hij diens persoonlijke schatkist? - zie ADN: B 2118, 386r; 2127,  
 259r); raadsheer en kamerling van de hertog 79-92 (passim). 

 Taken-diensten Vorst: in mei 1478 sprak hij samen met Joost de Lalaing de Drie Leden van  
 Vlaanderen toe te Brugge in naam van Maximiliaan (SAG: 400, 26, 93r). In 1487  
 leidde hij de Franse oorlog van Maximiliaan (Molinet, 'Chroniques', I, 566). In mei  
 1488 onderhandelde hij voor de vorst met de Drie Leden i.v.m. diens vrijlating - hij 
  eiste hiervoor wel een gijzelaar (SAB: CSK87, 104r). 

 Bezit Vanaf 4/2/1480 ontving hij een jaargeld van 1200 escus van 48 gr (ADN: B 2124,  
 73v/2127, 78v). In maart 1481 ontving hij een mantel en een geldgift van in totaal  
 47 lb 12 s van 40 gr (ADN: B 2124, 199r) en een paard van 130 lb van 40 gr  
 (260v).In 1492 ontving hij van Maximiliaan 212 lb 12 s van 40 gr achterstallig  
 loon voor de periode 1483-87 (ADN: B 2142, 3²v). 

 Rol in de opstand Hij behoorde tot de Raad van Maximiliaan die op 28/6/1485 de Vrede te Brugge  
 uitsprak (SAG: 94, 737). Hij bevond zich op de grootse ceremonie die Maximiliaan  
 tot Rooms-koning kroonde te Frankfurt in 1486 (Molinet, 'Chroniques', I, 483). Op  
 26/12/1486 stond hij samen met andere raadsheren van Maximiliaan garant voor  
 een lening van 10000 ecus van 48 gr die Pieter Lanchals op de stad Brugge nam  
 (RAG: FPR, 216). Eind april 1488 werd overeengekomen dat hij zich als gijzelaar  
 te Brugge zou overleveren voor de vrijlating van Maximiliaan (Molinet,  
 'Chroniques', II, 10). Op 16/5 legde hij dan ook de eed af op de vrede (Molinet,  
 'Chroniques', II, 33). Maar reeds de dag erna liet Brugge hem gaan (Molinet,  
 'Chroniques', II, 37). Hij nam vervolgens actief deel aan de militaire strijd van  
 Maximiliaan in het westkwartier tegen de Fransen (Molinet, 'Chroniques', II, 104). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1922

 Naam Volmersbeke, Victor van 

 Data ?-1480/1 (ARA: Rk. 13794, 1v). 

 Antecedenten Hij had een broer Antonis (Diegerick, 'Episode', 449) en Godsalc, met een dochter  
 Maria die Jan van Dixmude huwde (ARA: Rk. 13794, 1v). 

 Politieke carrière Ieper: schepen 70, 78, 80; raad 71, 79; schout 13/5/71, 5/10/74, 1/3/77, 22/5/77  
 (KB, M 104, II). 

 Rol in de opstand Op 2/5/1477 werd hij door het Ieperse gemeen gevangen gezet; enkele dagen  
 volgde zijn broer omdat deze zijn broer had willen bevrijden (Diegerick, 'Episode', 448). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1923

 Naam Vondelink, François 

 Politieke carrière Ieper: schepen 83, 29/8/85, 87, 90, 92, 95; raad 93 (KB: M 103, II). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1924

 Naam Voocht, Jacob de 

 Titel Ridder v1479 

 Naamgenoten Een zekere Jan de Voocht (uit Sluis) kreeg voor militaire diensten aan de vorst een  
 som van 240 lb van 40 gr uit de 'recette générale' (ADN: B 2121, 552r). 

 Data ?-05/08/1493 (De Doppere, 'Chronique', 44). 

 Antecedenten fs Bartholomeus x' Anna van Dixmude, fa Pieter; x² Catherina de Vos, fa Jan  
 (Gailliard, 'Bruges', II, 6). 

 Huwelijk x Jooszijne van der Buerse (SAB: WRSN, 6, 68r en ARA: Rk. 17409, 4r), fa Jacob x  
 Agnete Broodloos (Gailliard, 'Bruges', II, 8). 

 Nageslacht Maria x' Jacob de Maegt, x² Frans van den Brande; Jacob x' Magdalena Boonem, fa  
 Lodewijk, x² Catherina sHuus; Margriete; Lodewijk; Jan; Agnes (Gailliard,  
 'Bruges', II, 8-9). 

 Politieke carrière Brugge: schepen 91*; raadslid 73* (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: in opdracht van de stad diende hij in 1478 de grenzen van het graafschap  
 gaan inspecteren, en Maximiliaan te verwelkomen in 1478 (er staat niet precies  
 wanneer) (SAB: SR77, 56v). Ook in 1478-9 voerde hij militaire opdrachten voor de 
  stad uit (SAB: SR78, 182r). Begin 1491 was hij hoofdman van de Sint-Jorisgilde  
 en de gezellen van de oude boog (SAB: SRdec90, 158v). In augustus 1492 maakte  
 hij deel uit van de Brugse delegatie die met Albrecht van Saksen onderhandelde  
 over de betalingen van de vrede (SAB: SR91, 148v). 

 Sociaal kapitaal In 1485 was hij samen met Pauwels Lanezone voogd van de kinderen van Jacob  
 Gheerolf (SAB: SV, 184v). Jacob van Schooren was diens 'scadebeletter' in 1477- 
 87; in 1491 was dat Jacob van Oetsele (SAB: SR76, 39r; SR85, 50r; SR91, 52r etc.). 

 Cultureel veld In opdracht van de prins richtte hij in april 1493 de gilde van de 7 weeën van OLV  
 van St-Salvators op  (SAB: HG, I, 124r). In 1481 en 1488 was hij hoofdman van de  
 Brugse kruisboogschutters van Sint-Joris (Janssens, 'Daar komen', 54). 

 Leenbezit In 1492 erfde hij een leen in het ambacht Gistel van zijn moeder (ARA: Rk. 17409, 4r). 

 Bezit In februari 1484 schonk hij Jacob Gheerolf het huis aan de Beurs, naast de  
 Venetiaanse loge, en twee kleinere huisjes in de Grauwwerkersstraat (SAB: KV,  
 828bis, 27). In november 1487 verhuurde hij Everaert van Cassel een huis in de  
 Grauwwerkersstraat (SAB: KV, 828bis, 335). In september 1490 confisqueerde de  
 stad 110 lb 15 s gr uit zijn bezit (SAB: SR90, 49r); de helft ervan werd in januari  
 1492 terugbetaald (SAB: SR91, 185r). In 1491 leende hij de stad Brugge 166 lb 13  
 s 4 d gr die in oktober 1492 terugbetaald zouden worden (SAB: SR91, 40v). Bij  
 zijn dood liet hij zijn kinderen het pachtgoed 'Ten Blaeuwen Torre' te Varsenare,  
 'Ter Muelenstrate' in Zelegem, een huis in de Brugse Pieter Scriversstrate, een stal,  
 wat goederen en vijf renten na (SAB: WRSN, 6, 68r-v). 

 Rol in de opstand Op 26/3/1477 diende hij in opdracht van Maria verantwoording af te leggen aan  
 het Brugse gemeen voor zijn vroegere bestuurlijke taken in de stad (Despars,  
 'Cronycke', IV, 126-7). Hij diende 210 lb gr aan de stad terug te betalen in 1477,  
 maar deze werden niet ingeschreven in de stadsrekening (SAB: SR76, 35r). Hij  
 werd ridder gekroond voor de slag te Guinegatte (Arickx, 'Vele', 24). In 1483 lag  
 hij in proces met de stad Brugge (SR82, 175r), waarna hij een boete diende te  
 betalen van 27 lb gr die de stad hem zou terugbetalen in juni 1485 (SAB: SR84,  
 168v). Op 20/3/1484 verplichtten de Bruggelingen hem voor zes jaar in Gent te  
 wonen (Despars, 'Cronycke', IV, 240). Op 11/12/4187 werd hij ontslagen als  
 hoofdman van de gilde van de oude boog en vervangen door de baljuw in deze  
 functie (SAB: CSK87, 56v). Hij werd kapitein van Damme op 5/2/1488 i.p.v. Joos  
 van Varsenare (Despars, 'Cronycke', IV, 331). Hij vluchtte de stad uit in augustus  
 1490 (Despars, 'Cronycke', IV, 461). Als burgemeester in 1491 werd hij begeleid  
 door een lijfwacht (SAB: SR91, 159v). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1925

 Verbanning Eind 1483 werd hij door de Gentse schepenbank verbannen (Despars, 'Cronycke',  
 IV, 236). 
 
 Extra In het schepenjaar 1483 werd hij door het Brugse stadsbestuur veroordeeld tot het  
 maken van een roede 'muers' (SAB: SR83, 38r). In november 1485 daarentegen  
 verplichtte de Raad van Vlaanderen de stad een 'comissie van garante' op te stellen  
 om de eis tot terugbetaling van de 27 lb gr, die Jacob hiervoor diende te betalen, te  
 onderzoeken (RAG: RV, 7512, 256r). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1926

  Naam Voorde, Arnout van den 

 Politieke carrière Ieper: schepen 15/2/75-26/2/77 (KB: M 103, II). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1927

 Naam Voorde, Willem van de 

 Naamgenoten Een Willem van de Voorde was deurwaarder in de Raad van Vlaanderen in na juli  
 1485 (RAB: BVR, 223, 173v). 

 Data ca. 1441 (RAG: RV, 34315, 99r) - 02/12/1503 (hij werd begraven in de Sint- 
 Catherinakerk te Brugge; Vermeersch, 'Grafmonumenten', III, 437). 

 Huwelijk x Tanne van Ypre, fa Joos (SAB: PR85, 65r). 

 Politieke carrière Brugge: gecommitteerde juni85-87 (SAB: RW). 

 Taken-diensten vorst: hij werkte in dienst van baljuw Roeland van Halewyn in augustus 1481  
 (SAB: PO, 1182). In 1483 was hij 'bailliu ende wettelic maenre van den mannen  
 van leene van Janne de Plaet' te Cadzand (UG: Hs 1259, 34v). Hij was ontvanger  
 van de sergenterie van Moerkere in de periode 1484-87 (databank domeinbeheer). 

 Beroep Makelaar (SAB: RW: hij was vinder van dat ambacht in 1489, 93 en 98). 

 Sociaal kapitaal In 1472 was hij ontvanger van Joost van Varsenare (ARA: Rk 13785, 7v). Bij het  
 huwelijk van Jan Coolbrant fs Jacob in 1480 waren Donaas de Beer, Jan de Taye,  
 Adriaan Kaervoet, Joos de Deckere, Michiel Halle en Willem van de Voorde  
 getuige bij de huwelijksdotatie (SAG: MB, 621). In december 1481 was hij  
 stedehouder van de baljuw van het Houtse, Jan de Laubeel (ADN: B 17738,  
 'flamand'). Heindrik van der Berst en Jacob de Boot fs Jan de barbier (en na diens  
 overlijden in 11/1488 Joris van Burkel) waren borg over hem toen hij op  
 26/3/1488 vrijgelaten werd uit het Brugse schepenhuis (SAB: CSK87, 94v). 

 Cultureel veld Hij werd in 1472 lid van de Sint-Sebastiaansgilde (Godar, 'Histoire', 119). 

 Leenbezit In 1471 of het jaar nadien kocht hij een leen in Ijzendijke van Amand van  
 Steenhuize (ARA: Rk. 17385, 1r). In 1473/4 verkocht hij het leen 'Sint-Marie- 
 polder' van 1 gemet groot  te Ijzendijke aan Adriaan de Vinc (ARA: Rk. 17387, 1v  
 en RAB: BB, 64, 47v) en kocht hij één te Cadzand van Arnould van der Beke (3r en  
 RAB: BB, 64, 75v). In 1479 kocht hij het leen 'Paddepoel' te Maldegem van Joost  
 van Varsenare voor 20 lb gr (RAB: BB, 64, 260r) en verkocht hij een leen te  
 Cadzand van 6 lb gr aan Antonis van der Woude (ARA: Rk. 13710, 9r). Hij was  
 leenman van Lodewijk van Vlaanderen, heer van Praat in 1480 (SAG: MB, 621). 

 Bezit Hij leende 3 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het Sint- 
 Donaaszestendeel - een naamgenoot leende 1 lb gr in hetzelfde zestendeel (SAB:  
 SR80, 191v/193r). In mei 1482 leverde hij voor 271 lb 15 s 4 d gr laken aan de stad 
  (SAB: SR81, 54r). In 1482 huurde hij een stalletje 'ter trense' van de stad (SAB:  
 SR82, 21v). Hij leverde 94 lb gr laken aan de stad in oktober 1485 (SAB: SR85,  
 50v) en nog eens 159 lb 15 s in mei 1486 (51r). Samen met Jacob van Schoore  
 leverde hij daarbovenop nogmaals 70 lb gr laken aan de stad in mei 1486 (SAB:  
 SR85, 51r). In oktober 1486 leverde hij 27 lb 9 s gr laken aan de stad (SAB: SR86,  
 44v). Op 16/4/1487 stond hij samen met de andere Brugse tresoriers garant voor  
 een lening van 15561 lb van 48 gr die Maximiliaan bij de Genuezen Jean-Baptiste  
 Pinelle en Augustijn Dorye afsloot (ADN: B 580, 16642). Hij leende 1 lb gr aan de 
  stad in juni 1487 (SAB: SR86, 192r). Hij leende 10 lb gr aan de stad in januari  
 1488 (SAB: SR87, 30v). Hij leende 480 gr in juli 1488 en 240 gr in december 1490 
  aan de stad Brugge, als bewoner van het Sint-OLV-zestendeel (Blockmans, 'De  
 belastingbetalers', 280). 
 Rol in de opstand In december 1486 stond hij samen met negen andere functionarissen garant voor de  
 lening van 10000 ecu van 48 gr die de stad van Lyon Spinghele nam om aan  
 Maximiliaan door te sassen (Galesloot, 'Arrêt', 407). Als tresorier werd hij in  
 februari 1488 gevangen genomen, maar op 26/3/1488 op borgtocht vrijgelaten  
 (SAB: CSK87, 94v). 
 
 Extra In het schepenjaar 1483 werd hij veroordeeld tot een boete van 30 s gr door het  
 stadsbestuur van Brugge (SAB: SR83, 37r). 
 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1928

  Naam Vos, Adriaan de 

 Data ?-27/05/1515 (Despodt, 'Dat du best', III, 3.6/001: hij werd begraven in het Sint- 
 JAcobsgodshuis). 

 Antecedenten fs Jan (Despodt, 'Dat du best', III, 3.6/001). 

 Huwelijk x Margriete van Schoorisse, fa Daneel (Despodt, 'Dat du best', III, 3.6/001). 

 Politieke carrière Gent: gedele 89, 10 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: op 29/12/1489 maakte hij deel uit van de Gentse delegatie die met de hertog  
 van Saksen te Mechelen onderhandelde over de vredesvoorwaarden van Tours  
 (SAG: 20, 7, 294v). 

 Beroep Fruitenier (Hancké, 'Conflict', II, 198). 

 Leenbezit In 1486 droeg leenhouder Jacob van Cauwerve aan Adriaan het recht over om  
 ambtenaren te benoemen voor enkele lenen waarop Adriaan het vruchtgebruik had  
 (Opsommer, 'Omme dat leengoed', 410). 

 Bezit In 1477 betaalde hij 200 gr in de oorlogsbelasting (Hancké, 'Conflict', II, 198). In  
 de verplichte lening van 1492 droeg hij 328 gr bij (Hancké, 'Conflict', II, 198). 

 Rol in de opstand Als Gents gedeputeerde werd hij feestelijk onthaald in Brugge op 10/2/1488  
 (Despars, 'Cronycke', IV, 337). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1929

 Naam Vos, Jacob de 

 Antecedenten fs Jacob x Isabel van der Stichelen (Gailliard, 'Bruges', II, 371). Hun dochter  
 Adriana huwde Donaas de Moor (Gailliard, 'Bruges', II, 371). 

 Huwelijk x Elisabeth van Halewijn, fa Bernard, heer van Ydewalle x Elisabeth de Mil (Van  
 Peteghem, 'De Raad', 383). 

 Nageslacht Pieter (raadsheer in de Raad van Vlaanderen) x Elisabeth van Halewijn; Adriana x  
 Jacob de Blasere (Van Peteghem, 'De Raad', 383). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 64, 77, dec90, 92; hoofdman sint-jans 81, juni85, 88, 93 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: in maart 1488 stond hij aan het hoofd van de bewakers van Maximiliaan  
 (SAB: CSK87, 93r). 

 Sociaal kapitaal In 1461 stond hij samen met Anthonis Louf borg over een schip van de Portugese  
 koopman Rui Machado (Paviot, 'Les Portugais', 60). 

 Cultureel veld Hij was provoost van het Heilige Bloedgenootschap en lid van de OLV van den  
 Droogenboom (Van Peteghem, 'De Raad', 383). 

 Leenbezit Bij de dood van zijn zus Adriana erfde hij een leen van 11 gemeten in  
 Aardenburgambacht (RAB: BB, 64, 90r). 

 Bezit Van zijn rijke vader erfde hij een deel van het huis 'Oud Inghelandt' in de Sint- 
 Jansstraat (Beernaert & Schotte, 'Het huis 'Oudt Inghelandt'', 29-30). Hij leende 4  
 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het Sint-Janszestendeel - ze  
 werden nog hetzelfde jaar terugbetaald (SAB: SR80, 189v). Hij leende 6 lb gr aan  
 de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 185v). Hij leende 2880 gr in juli 1488 en 720 in  
 oktober en 960 gr in december 1490 aan de stad Brugge, als bewoner van het Sint- 
 Jakobszestendeel (Blockmans, 'De belastingbetalers', 280). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1930

 Naam Vos, Jan de (1) 

 Antecedenten fs Jan (Hancké, 'Conflict', II, 199). 

 Politieke carrière Gent: gedele 80; stedekiezer juni85 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: hij pachtte het recht op de 'visscherien van de Ghendsschen palen toot  
 Wachtebeeke' en die bij de Braampoort in 1479-80 en van juli 1485 tot 1489  
 (SAG: 400, 27, 3r/5r/137r ev). 

 Rol in de opstand In de periode 78-81 werd hij tot een boete van 12000 gr veroordeeld omdat hij  
 tegen de graangeboden van de stad gehandeld had (Hancké, 'Conflict', II, 198). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1931

 Naam Vos, Jan de (2) 

 Politieke carrière Gent: keure november87; stedekiezer 91 (bestand Gent). 

 Bezit Hij woonde buiten de Posteerne (Hancké, 'Conflict', II, 199). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1932

 Naam Vos, Jan de (3) 

 Antecedenten fs Jacob x Isabelle van der Stichelen (Gailliard, 'Bruges', II, 371). Hun dochter  
 huwde Donaas de Moor (Gailliard, 'Bruges', II, 371). 

 Politieke carrière -Brugge: schepen 72; raadslid 69; thesaurier 75; hoofdman sint-jan 70, 74 (SAB:  
 RW). 

-Vorst: baljuw van Aardenburg 80-81, 87 (resp. ADN: B 33, 56r en B 4123, 83v – of 
betreft het een naamgenoot?) 

 Bezit De baljuw van Aardenburg leende in april 1480 310 lb par op zijn officie aan de  
 vorst (ADN: B 33, 56r). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1933

 Naam Vos, Joris de 

 Politieke carrière Ieper: schepen 88, 90, 93; raad 94, 95 (KB: M 103, II). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1934

 Naam Vos, Lieven de 

 Politieke carrière Gent: gedele 91, 93, 94, 03 (bestand Gent) 

 Taken-diensten Gent: bij de verplichte lening van 1492 was hij opperkoninkstavel van de  
 Kouter/Koestraat (Hancké, 'Conflict', II, 199). 

 Beroep Tapijtwever of droogscheerder (Hancké, 'Conflict', II, 199). 

 Bezit In de oorlogsbelasting van 1477 droeg hij 33,06 gr bij (Hancké, 'Conflict', II, 199).  
 Hij leende de stad 10 lb gr in november 1487 'over de weduwe van Daneel Maye'  
 (SAG: 400, 29, 311r). In de verplichte lening van 1492 droeg hij verschillende  
 sommen bij (Hancké, 'Conflict', II, 199). 

 Rol in de opstand Was hij degene die te Brugge in 1487 gevangen lag (SAG: 400, 29, 199v)? 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1935

 Naam Vos, Malin de 

 Politieke carrière Ieper: raad 22/5/77 (KB: M 103, II). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1936

 Naam Vos, Roeland de 

 Data ?-12/1509 (SAB: WROLV, 6, 217r). 

 Antecedenten fs Roeland x Maria Sleehaghe, fa Joost (Gailliard, 'Bruges', II, 362). 

 Huwelijk x Jooszijne de Wilde (SAB: WROLV, 6, 217r). 

 Politieke carrière Brugge: schepen dec90, 92, 94; hoofdman OLV feb88, jan90, 91, 93 (SAB: RW). 

 Sociaal kapitaal Jacob Bieze en Jan de le Nesse waren voogden van zijn kinderen na zijn dood  
 (SAB: WROLV, 6, 217r). In februari 1493 maakte hij zijn vrouw, Pieter de Blieckie, 
  Daneel Dhert, Jan van der Leene, Olivier Bateman, Anthuenis Bierman, Jan Smout,  
 Jan Schoutharinc, Charlot en Victor de Nyeles, Renault Cortewille, Bertelemeeus  
 van Massemen, Lodewijk Hauweel, Jacob de Blasere, Jan du Poucel, Jan van  
 Overbeke, Gillis de Ruedic, Jean Joly, Pierre du Hem, Frans Maes, Daneel Brulinc,  
 Adriaan van den Berghe, Jacob van Orroir, Klaas van Meerendree, Pieter van  
 Lerberghe, Jan Jacobszoon, Jacob de Deynse, Jan Dauxy en Jan Sys machtig over  
 zich (SAB: PR92, 62r). In mei 1493 stond hij borg over het baljuwschap van Victor 
  Demeyles, baljuw van Oostburg (SAB: PR92, 86v). 

 Cultureel veld In 1486 was hij deken van de gilde van de Drie Santinnen (SAB: Drie Santinnen,  
 oorkonden, 2). In 1489 was hij kerkmeester van de OLV-kerk te Brugge en  
 'oversiender' van de gilde van de Drie Santinnen (Gailliard, 'Inscriptions', II, 272). 

 Leenbezit Hij bezat het leengoed 'Ruusch' te Zomergem, afhankelijk van het leenhof van  
 Ronsele, de heerlijkheid van Bussvelt te Wingene, verschillende te Vladslo (oa één 
  in leen gehouden van Antonis de Baenst), te Zaren en Handzame (SAB: WROLV,  
 6, 217r-218v). 

 Bezit Hij leende 2 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 202v). 

 Extra In augustus 1479 tekenden Lieven de Clerc en anderen bij de Grote Raad verzet aan 
  tegen de pogingen van Roeland de Vos om hun goederen aan te slaan. Het verzet  
 werd ongegrond verklaard (De Smidt & Strubbe, 'Chronologische lijsten', 159). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1937

 Naam Vos, Willem de 

 Politieke carrière -Gent: gedele 78; herekiezer 94; secretaris van gedele juli85-86 (bestand Gent) 
 -Vorst: baljuw van Geraardsbergen 87 (ADN: B 4123, 85r). 

 Leenbezit In 1502 had hij een leen te Hansbeke (Opsommer, 'Omme dat leengoed', 742). 

 Bezit Volgens het 'conestable bouc' betaalde hij in 1492-4 in totaal 420 gr belasting  
 (Hancké, 'Conflict', II, 200). 

 Rol in de opstand In 1483 of het jaar nadien werd hij ondervraagd 'ter causen van zekere brieven  
 ghesonden van eeneghen quatwillende deser lande van shertogenweghe van  
 Oostenrijcke in prejudicien van den gouverneurs van den voorseiden desen lande'  
 (ARA: Rk 14118, 46r-v en Hancké, 'Conflict', II, 200). 

 Verbanning 30/1/1484, voor vijftig jaar uit Vlaanderen (samen met Ghiselbrecht de Lu en  
 Hendrik van Hansbeke) 'omme dat zij de copie van zekeren brieven ghemaect bij  
 eenighen quaetwillenden van desen lande in scanden van eenighe dienaers van  
 deser stede ende der stede van Ypre met vele diverssche lueghenen […] omme  
 tghemeen volc up hemlieden te hansschene (?), ghecreghen hebben, ghecopiert  
 ende in boucken ghestelt ghelijc of zij die hilden over goet, dieghdelic ende  
 warachtich betoghende daermede wille' en dit 'in contrarien van den regierders  
 ende der welvaert van der stede (SAG: 212, 1, 73r). In 1483 betaalde hij 10 s gr  
 voor een gratie van ban die hij ontvangen had van de stad Gent (SAG: 400, 28,  
 203r). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1938

 Naam Vriend, Lieven de 

 Antecedenten Was hij familie van Joost de Vriend (die baljuw van Oudenburg was in de periode  
 van 9/8/1485 tot 4/1/1487)? 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 91; deken der huidevetters 78, 87, 96 (SAB: RW). 

 Beroep Huidevetter (SAB: RW: hij was vinder van dat ambacht in 1474, 77, 84, 92). 

 Bezit Hij leende 1 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 187v). Hij leende 720 gr in 
  juli 1488 en 720 gr in oktober en 1680 gr in december 1490 aan de stad Brugge,  
 als bewoner van het Sint-Donaaszestendeel (Blockmans, 'De belastingbetalers', 280). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1939

 Naam Vriese, Jan de 

 Naamgenoten Een Jan de Vriese was deken der ververs in 1479 (SAG: 400, 27, 11v). 

 Politieke carrière Gent: keure 80 (bestand Gent); deken der smeden 88 (SAG: 400, 30, 10r). 

 Beroep Brouwer (Hancké, 'Conflict', II, 202). 

 Bezit In 1490 diende een Jan de Vriese 20 lb gr over te maken aan de stad (SAG: 400, 30,  
 307r). 

 Rol in de opstand Een Jan de Vriese werd in de periode 1481-3 door de Gentse schepenbank  
 veroordeeld tot een boete van 72 lb par (ARA: Rk. 14118, 4v). 

 Extra In 1488 diende hij als deken een boete te betalen van 2 s 4 d gr omdat hij een  
 persoon uit de gilde 'ghecalengiert hadde' (SAG: 400, 30, 10r). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1940

 Naam Vriese, Klaas de 

 Politieke carrière Gent: gedele 94; keure 83, 93, 96, 99; deken der tijkwevers 83, 93, 95, 98, 00, 01  
 (bestand Gent). 

 Bezit Hij leverde laken aan de stad in 1493 (Hancké, 'Conflict', II, 201). In de  
 oorlogsbelasting van 1477 droeg hij 38 gr bij (Hancké, 'Conflict', II, 201). In de  
 verplichte lening van 1492 betaalde hij 320 gr die later werden terugbetaald  
 (Hancké, 'Conflict', II, 201). 

 Rol in de opstand Hij vergezelde Filips de Schone bij diens Blijde Intrede in Brugge in mei 1484  
 (SAG: 400, 28, 320v). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1941

 Naam Vriese, Zegher de 

 Politieke carrière Gent: keure 87, 92; stedekiezer juni85; deken der tijkwevers 72, 76 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: in 1477 betaalde de stad hem 120 gr voor krijgsdiensten (Hancké, 'Conflict',  
 II, 203). 

 Beroep Tijkwever (Hancké, 'Conflict', II, 202). 

 Bezit In de oorlogsbelasting van 1477 droegt hij 44 gr bij (Hancké, 'Conflict', II, 203). In 
  1487 verkoopt hij een huis aan Plaatsje binnen Zandpoort voor 11568 gr (Hancké, 
  'Conflict', II, 202). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1942

 Naam Vroede, Michiel de 

 Data ?-07/03/1488 (Despars, 'Cronycke', IV, 369). 

 Politieke carrière Vorst: advocaat in de Raad van Vlaanderen (Despars, 'Cronycke', IV, 369). 

 Taken-diensten Vrije: procureur van het Brugse Vrije in de Raad van Vlaanderen in 1485-87 (RAB:  
 BVR, 224, 96r). 

 Sociaal kapitaal In december 1484 was hij procureur van Berthelemy Trotin (RAG: RV, 955, 19r). 

 Bezit In de verplichte lening van 1492 droeg zijn weduwe 120 gr bij die later werden  
 terugbetaald en ze schonk eveneens 40 gr (Hancké, 'Conflict', II, 203). 

 Rol in de opstand Hij werd onthoofd te Gent in maart 1488 (Despars, 'Cronycke', IV, 369 en Dagboek  
 van Gent, II, 265). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1943

 Naam Vyt, Christoffel 

 Antecedenten fs Adriaan (bestand Gent) 

 Politieke carrière -Vorst: raadsheer-commissaris in de Raad van Vlaanderen 12/89-96 (KB: Ms 20642, 
  170v). 
 -Gent: secretaris van gedele juni85 (SAG: 400, 28, 432v); keure 92, 98; herekiezer  
 97 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: in de verplichte lening van 1492 was hij ontvanger in een  
 opperkoninkstavelrij (Hancké, 'Conflict', II, 195). 

 Leenbezit In 1494 vordere zijn jongere halfbroer Mein Vijt van hem een derde van een leen in  
 Beveren-Waas (Opsommer, 'Omme dat leengoed', 292). 

 Confiscatie 1488-9: 1 lb gr voor pacht en 3 lb gr voor de koop van hout (Hancké, 'Conflict', II,  
 195). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1944

 Naam Waele, Andries de 

 Politieke carrière Ieper: schepen 1/3/77, 80, 29/8/85; raad 85, 86, 88, 91, 94, 95; voogd 90, 93 (KB:  
 M 103, II). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1945

 Naam Waele, Melchior de 

 Politieke carrière Ieper: voogd: 72, 78; raad 74; schepen 15/2/75-26/2/77 (KB: M 103, II). 

 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1946

 Naam Waele, Victor de 

 Nageslacht Hij had een zoon Jan, die Iepers voogd was in 1495 (KB, M 103, II). 

 Politieke carrière Ieper: raad 71, 73, 74, 15/2/75-26/2/77, 1/3/77, 85; schepen 84; voogd 22/5/77;  
 hoofdman van de draperie 72 (KB: M 103, II). 

 Taken-diensten vorst: hij was de ontvanger van de spijker van Ieper in 1471 (databank  
 domeinbeheer) en in 1477 (ADN: B 17726, 'Flamand'). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1947

 Naam Waes, Jan van 

 Politieke carrière Brugge: hoofdman Carmers 75, april82, 89 (SAB: RW). 

 Sociaal kapitaal Samen met Wouter Utenhove en Jacob Hugheyns was hij in juli 1478 borg over  
 Vincent Heyns (SAB: MC78, 13v). In september 1481 was hij samen met meester  
 Jan en Arnoud Adornes en Jan Dhondt voogd van de minderjarige kinderen van  
 Anselmus Adornes (SAB: Adornes, 56). Hij was samen met Pieter van Riemslede  
 voogd van Klaas D'hond fs Jan (ARA: Rk. 13709, 70r). 

 Bezit Hij leende 4 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van het  
 Caermerszestendeel; ze werden nog hetzelfde jaar terugbetaald (SAB: SR80, 204v).  
 In 1486 bezat hij een huis in de Nieuwland (SAB: SR86, 140v). Hij leende 3 lb gr  
 aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 201v). In juni 1487 leende hij 100 lb gr aan  
 Maximiliaan op enkele kroonjuwelen (ADN: B 3496, 123693). In september 1490  
 leende hij 25 lb gr aan de stad Brugge (SAB: SR90, 22v). Hij leende 1440 gr in mei  
 en 2400 gr in juli 1488 en 1080 gr in oktober en 4000 gr in december 1490 aan de  
 stad Brugge, als bewoner van het Karmerszestendeel (Blockmans, 'De  
 belastingbetalers', 281). 

 Rol in de opstand Hij vluchtte de stad uit in augustus 1490 (Despars, 'Cronycke', IV, 461). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1948

 Naam Waes, Lieven van 

 Politieke carrière Gent: keure 77 (bestand Gent) 

 Taken-diensten Gent: hij vertegenwoordigde Gent op de Ledenvergadering te Brugge in april  
 1478 (SAG: 400, 26, 92v). 

 Rol in de opstand In september 1486 werd hij, samen met Frans van Coppenhole en diens zoon, Jacob  
 de Crooc en Jacob van Vesten, Gabriel Percheval, Adriaen Tambourijn, Lieven de  
 Brecht, Jan Scelpe en Lieven Weytiers, aangehouden en ondervraagd door baljuw  
 Jan van Cruyninghen wegens deelname aan de 'secrete assemblee' van Laureins  
 Clouckaert en Ghijselbrecht Puppin (ARA: Rk. 14118, 65v). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1949

 Naam Wale, Adriaan de 

 Politieke carrière vorst: baljuw van Ieper 9/2/81-29/12/84 (ARA: Rk., 14550). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1950

 Naam Wale, Christiaan de 

 Politieke carrière Ieper: schepen 70, 72; raad 22/5/77 (KB: M 103, II). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1951

 Naam Wale, Jan de (1) 

 Politieke carrière Ieper: hoofdman van de Besant 25/1/71-20/3/76, 15/2/75-20/3/78, 11/78-16/1/88  
 (KB: M 103, II). 

 Rol in de opstand Volgens KB, M 103, II nam hij ontslag op 16/1/1488 als hoofdman, waarna Joost de 
  Brievere de functie voor het leven kocht. Zie ook KB, M 107, I: tussen folio’s 116  
 en 117 vinden we een middeleeuws briefje met korte annotatie: 'den xvii dach van  
 laumaent anno lxxxvii, so resignerde [sic] Jan de Wale tofficie van den  
 hooftmansceipe zijn recht behoudende'. Het vervolgt: 'up den xxviii° dach van  
 lauwe anno lxxxvii bleef ende betaelde Joos de Brievere tofficie van den  
 hoofmanscepe van den Besante…'. Een Jan de Wale werd gevangen genomen in  
 1488 door Jan van Coppenhole (ARA: Rk. 38712, 101v). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1952

 Naam Wale, Jan de (2) 

 Antecedenten fs Christiaens (KB, M 103, II). 

 Politieke carrière Ieper: voogd 84; schepen 87; raad 29/8/85 (KB: M 103, II). 

 Taken-diensten vorst: hij was ontvanger van de Ieperse zwaneherder in 1493-7 (databank  
 domeinbeheer). 

 Rol in de opstand Een Jan de Wale werd gevangen genomen in 1488 door Jan van Coppenhole (ARA: 
  Rk. 38712, 101v). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1953

 Naam Wale, Joris de 

 Naamgenoten Hendrik de Wale was in de schepenbank van gedele van november87 secretaris  
 (Hancké, 'Conflict', II, 205). 

 Politieke carrière Gent: keure 78 (bestand Gent). 

 Beroep Houtbreker (Hancké, 'Conflict', II, 205). 

 Bezit Hij woonde in de Nieuwpoort (Hancké, 'Conflict', II, 205). Volgens het 'conestable  
 bouc' van 1492-4 betaalde hij buiten de Sint-Jorispoort 600 gr belasting (Hancké,  
 'Conflict', II, 205). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1954

 Naam Wale, Melchior de 

 Data ?-07/08/1478 (zie KB, M 103, II). 

 Politieke carrière Ieper: voogd 8/2/78; tresorier 1/3/77 (KB: M 103, II). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1955

 Naam Wale, Pieter de 

 Politieke carrière Ieper: voogd 81 (KB: M 103, II). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1956

 Naam Wale, Pieter de 

 Titel Hij was doctor in beide rechten (te Leuven, Van Peteghem, 'De Raad', 384). 

 Data ?-? (begraven te Gent, Van Peteghem, 'De Raad', 384). 

 Antecedenten fs Willem (+1461; raadsheer van Filips de Goede) x Barbara van Hoorebeke met  
 andere zonen Johannes, Gillis en Jacob en dochter Lisbette (zie Willems fiche in  
 databank 'Opstand' en Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1286) 

 Huwelijk x Pauline van Axpoele (Karagiannis, 'De functionarissen', 119). 

 Nageslacht Lodewijk (raadsheer van Karel V) x Elisabeth van Liedekerke; Elisabeth x Antoon  
 Sucket (raadsheer van Karel V); Catherina x Lieven de Grutere met dochters  
 Elisabeth x Nikolaas Utenhove (fs Rijkaert), Anna x Karel Utenhove (fs Nikolaas)  
 en Livine x Nicasius Claissone (fs Omaer) en zoon Jan (raadsheer van Karel V - zie  
 diens fiche) x Anna Claissone (fs Claes x Margaretha van Steeland); tweede zoon  
 (van Pieter de Wale): meester Willem (raadsheer van Karel V) x Gertrudis du Bosch  
 (fa Gerard x Livine Damman fa Ghelnoot, Gertrudis was weduwe van Bernard van  
 Brakele en zus van Catherina die Nicolas Utenhove fs Rijckaert huwde) - zie Van  
 Peteghem, 'De Raad', 286 en 384-7. 

 Politieke carrière Vorst: raadsheer-commissaris in de Raad van Vlaanderen 17/5/82-10/87 en 12/89- 
 98 (KB: Ms 20642, 169r-170v en Karagiannis). 

 Sociaal kapitaal Hij werkte (in beroepsverband) meermaals samen met Jacob de Smitere, Pauwels  
 Provin en Jacob Loisir (Karagiannis, 'De functionarissen', 120). 

 Leenbezit Hij had leenbezit en een heerlijke rente in Kortrijk en in de Oudburg van Gent  
 (twee achterlenen in Mullem, verpacht voor 6 lb par) (Dumolyn, 'Het hogere  
 personeel', 1290). Hij had een leengoed te Hulst dat hij Jan Arends in 1485 pachtte 
  voor 10 lb gr per jaar (RAG: RV, 955, 22r). In 1487 voerde hij een proces voor het  
 leenhof van Nevele tegen Jan van Taxele over het leen 'de Crayemeer' dat hij geërfd  
 had (RAG: RV, 7352, 40v). 

 Bezit Het testament van Willem de Wale (samengevat door Dumolyn, 'Het hogere  
 personeel', 1290-2) bepaalde dat Pieter huizenbezit in de Gentse Kammerstraat en  
 Sanderswal erft, het goed 'Te Wildenhove' bij Wervik (verpacht voor 11 lb gr) en  
 het goed Te Spembruc (gehouden van de Sint-Baafs en Sint-Pietersabdij te Gent en  
 verpacht voor 13 lb gr) - zie Karagiannis. 

 Bronnen Karagiannis, 'De functionarissen', 118-120. 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1957

 Naam Walle, Jacob van de 

 Data ?-1490/1491 (hij werd begraven in de Sint-Jacobskerk; RAG: RV, 34315, 121r). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 83 (SAB: RW). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1958

 Naam Walle, Jan van de 

 Titel Schildknaap v1485 (ADN: B 33, 127v). 

 Data ?-18/01/1492 (Gachard, 'Inventaire', II, 367). 

 Antecedenten Was het zijn zus die huwde met Philips van der Gracht (fa Jan - zie diens fiche)? 

 Huwelijk x ? Preudhomme fa Jean (ADN: B 33, 157v). 

 Politieke carrière Vorst: baljuw van Kortrijk 2/4/77-10/2/85, 11/6/85-9/1/88 en 4/1/90-8/6/92  
 (Gachard, 'Inventaire', II, 367). 

 Taken-diensten Vorst: hij was erfelijk ontvanger van de spijker te Harelbeke in 1473-93 (databank  
 domeinbeheer). 

 Bezit In mei 1479 beloofde hij 1000 lb par op het baljuwschap van Kortrijk te lenen,  
 waarop hij het baljuwschap mag uitoefenen (ADN: B 17729, map 'Afermage des  
 offices de justice'). In augustus 1485 betaalde hij 50 lb gr borg voor zijn functie  
 van baljuw van Kortrijk aan de vorst (ADN: B 33, 120r). In augustus 1485 schold  
 Maximiliaan hem 2362 lb 16 s par kwijt die hij hem nog moest omwille van een  
 lening die hij nog bij de graaf had, omwille van de vele diensten die hij hem gedaan 
  heeft bij 'la reduction du pays de Flandre a son obeissance' (ADN: B 33, 127v en B 
  17747, 'Le Walle'). In 1490 betaalde hij 100 lb gr als borg voor zijn baljuwschap  
 (ADN: B 33, 157v). 
 
 Rol in de opstand Op 13/8/1485 legde hij de eed als baljuw van Kortrijk af te Rijsel (ADN: B 33,  
 120r). Op 4/1/1490 benoemde Maximiliaan hem opnieuw als baljuw van Kortrijk  
 (ADN: B 33, 157v). 

 Extra Hij werd als Kortrijks baljuw tweemaal vervangen door Joost van de Woestijne. In  
 1488 vluchtte hij naar Rijsel (Gachard, 'Inventaire', II, 367). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1959

 Naam Watere, Lieven van de 

 Data ?-03/03/1479 (Hancké, 'Conflict', II, 206). 

 Beroep Tijkwever (Hancké, 'Conflict', II, 206). 

 Rol in de opstand Hij werd te Gent onthoofd als één van de leiders van het oproer van 1479 (Hancké,  
 'Conflict', II, 206; naar Dagboek van Gent, II, 254). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1960

 Naam Wauters, Laureins 

 Naamgenoten Een Laureins Wauters was 'oficier domesticq' van Karel de Stoute; hij stierf op  
 3/4/1479 (Despodt, 'Dat du best', III, 1.5/008). 

 Politieke carrière Gent: gedele 70, 73, 76; ontvanger 74; deken der volders 75 (bestand Gent). 

 Beroep Schipper (Hancké, 'Conflict', II, 212). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1961

 Naam Wedergrate, Roeland van (1) 

 Titel Ridder 

 Data ?-17/03/1477 (Dagboek van Gent, II, 251 en (Despodt, 'Dat du best', III, 1.3/039:  
 hij werd begraven in de Gentse Sint-Janskerk). 

 Antecedenten fs Jan. Roeland had een zus Jooszijne die Arthur van Lichtervelde huwde (databank 
  opstand). 

 Huwelijk x Margriete Utenhove (fa watergraaf Jan) (Despodt, 'Dat du best', III, 1.3/039). 

 Nageslacht Hij had een zoon Jan en Roeland (zie diens fiche). 

 Politieke carrière -Gent: gedele 47; keure maart50, 56, 59, 64*, 68*, 70*, 76*, 95*; herekiezer 66;  
 ontvanger-boekhouder 50; ontvanger 54 (bestand Gent). 
 -Vorst: raadsheer van Karel de Stoute 69-76; watergraaf 64-67 (databank opstand). 

 Taken-diensten Vorst: hij was de ontvanger van de brieven van Pieter Masière in 1464-7 (databank 
  domeinbeheer). 

 Leenbezit In 1484 verkocht hij een leen te Gent aan Boudin Dierickx voor 32 lb gr (ARA:  
 Rk., AL, 51, 13/1/1484). 

 Rol in de opstand In 1477 diende hij 19 lb pensioenen terug te betalen; hetgeen zijn zoon Roeland  
 dan ook doet (Hancké, 'Conflict', II, 206). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1962

 Naam Wedergrate, Roeland van (2) 

 Titel Ridder 
 Meester 

 Antecedenten fs Roeland (1). 

 Huwelijk x Catheline van der Cameren (Hancké, 'Conflict', II, 207). 

 Nageslacht Margriete huwde in 1493 Joris Meere (SAG: 400, 31, 152r). 

 Politieke carrière -Vorst: baljuw van Ninove 26/12/77-26/12/80 en 26/12/81-26/12/85 (Gachard,  
 'Inventaire', II, 403).  
 -Gent: gedele juli85* (bestand Gent). 

 Taken-diensten -Vorst: hij wasontvanger van de heerlijkheid Ninove in 1477-85 (databank  
 domeinbeheer). 
 -Gent: hij reisde naar Brussel in augustus 1485 om er te overleggen met  
 Maximiliaan (SAG: 400, 28, 443v). In juli 1486 trok hij naar Antwerpen bij  
 Maximiliaan om er over stadszaken te onderhandelen en Maximiliaan te vragen Gent 
  te bezoeken (29, 79v/82r). Kort daarop begeleidde hij de Gentse troepen naar Sint- 
 Lievens-Houtem en trok hij naar Brussel om Maximiliaan te vragen geen gewapend  
 voetvolk in Gent binnen te leiden (82v). 

 Leenbezit Hij was heer van Ninove, Haaltert en Herlinkhove (ADN: B 17745, 'Wedergrate').  
 In december 1478 kocht hij het leengoed 'Den Hauborcs' van Lieven van Overeet  
 (RAG: DO, 80). 

 Bezit Hij had een huis op de Kouter (Hancké, 'Conflict', II, 207). Hij kocht in 1475-6 een  
 lijfrente van 8 lb gr op de inkomsten van de stad Gent (SAG: 400, 31, 270r). 

 Rol in de opstand Op 22/3/1477 nam Maria hem op in haar hofhouding (RAG: RV, 34323). In mei  
 1485 klaagde hij Bertelemy Trotin aan voor de Rekenkamer omdat hij door deze  
 zware verliezen aan de inkomsten van zijn heerlijkheden zou geleden hebben Op  
 28/4/1485 werd hij door de Rekenkamer veroordeeld tot een terugbetaling van 36  
 lb 10 s van 40 gr aan Thomas Malet wegens achterstallige betalingen (ADN: B  
 17745, 'Wedergrate'). Volgens Fris was hij de aanzetter voor de greep naar de macht 
  van Peyaert in juni 1485 (Fris, 'Onredene', 192). 

 Confiscatie 1488-9: 1620 gr voor twee payementen van een lijfrente (Hancké, 'Conflict', II, 207). 

 Extra Hij verving Jan Cabelliau als baljuw in 1477. Van 26/12/1481 tot 26/12/1484  
 maakte hij de Ninoofse baljuwsrekeningen op in het Vlaams (Gachard, 'Inventaire',  
 II, 403). Zijn benoeming als baljuw in de jaren 1480 ging met tal van moeilijkheden 
  gepaard; want de Leden van Vlaanderen hadden Pieter van der Oyen als baljuw  
 aangesteld in 1482 (ADN: B 2126, nr. 68952). In maart 1484 werd hij door de Raad 

 van Vlaanderen veroordeeld om een vroegere boete van 300 lb par te betalen (RAG: RV, 
7512, 80r). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1963

 Naam Weerde, Jan van der 

 Politieke carrière Brugge: schepen 80 (SAB: RW). 

 Bezit Hij huurde een 'thenden lote' in Brugge in 1476 (SAB: SR76, 8v). Hij leende 20 lb  
 gr aan de stad Brugge in 1477 (SAB: SR76, 31r). Hij diende aan de stad een  
 erfelijke rente op een goed 'an Sint-Janskerke' uit te betalen in 1478-80 (SAB:  
 SR78, 2r ev). Hij leende 30 s gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 200v). Hij  
 leende 840 gr in juli 1488 en 360 gr in oktober 1490 aan de stad Brugge, als  
 bewoner van het Sint-Jakobszestendeel (Blockmans, 'De belastingbetalers', 284). 

 Confiscatie 1488: 12 lb gr (SAB: SR88, confiscatierekening, 2r). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1964

 Naam Weghe, Joris van den 

 Data ?-18/12/1490 (Despars, 'Cronycke', IV, 492). 

 Politieke carrière Brugge: deken der smeden juni85, feb88 (SAB: RW). 

 Beroep Smid (Despars, 'Cronycke', IV, 486). 

 Bezit Joris van der Weghe, wapenmaker, leende 1 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB:  
 SR86, 185v). 

 Rol in de opstand Hij behoorde tot de oorlogsgezinde strekking die in november 1490 de oorlog  
 tegen Maximiliaan wou verderzetten (Despars, 'Cronycke', IV, 486). Hij werd  

buiten de vrede van Damme gesloten en kort erna terechtgesteld (Despars, 'Cronycke', IV, 
492). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1965

 Naam Westvoorde, Pieter van 

 Naamgenoten Een Pieter van Westvoorde was deken der mutsenmakers in 1484 (SAB: RW). 
 Een andere Pieter van Westvoorde werd in november 1485 door de Gentse  
 schepenbank voor vijftig jaar uit Vlaanderen verbannen omdat hij te Brabant  
 bedrieglijke wisselpraktijken had opgezet (SAG: 212, 1, 81v). 

 Data ca. 1450 - ? (RAG: RV, 34315, 85r). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 84 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: hij was militair kapitein van 'tSchottekasteel' op de weg van Brugge naar  
 Dadizeele (Despars, 'Cronycke', IV, 473). 

 Beroep Verver (Despars, 'Cronycke', IV, 473). 

 Bezit Hij leende 2 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 192v). In augustus 87  
 schonk hij Jan Willebaert een rente van 12 s 5 d gr op zijn huis 'Ten Vijncke' op de  
 Verversdijk (SAB: KV, 828bis, 272). Hij leende 1000 gr in december 1490 aan de  

stad Brugge, als bewoner van het Sint-Jakobszestendeel (Blockmans, 'De belastingbetalers', 
282). 

 Extra In 1490-1 kwam hij tot een compositie met de baljuw voor 6 lb gr (ARA: Rk.  
 13782, 3v). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1966

 Naam Weylaert, Joris 

 Politieke carrière Brugge: raadslid april82; deken der metsers 73, 80 (SAB: RW). 

 Beroep Metser (SAB: RW: hij was vinder van dat ambacht in 1475, 1482 en in juni 1485). 

 Bezit Hij diende aan de stad een erfelijke rente op een goed aan de zuidzijde van de Sint- 
 Pieterskerk uit te betalen in 1478 (SAB: SR78, 2r). Hij leende 1 lb gr aan de stad  
 Brugge in mei 1480 als bewoner van het Sint-Jacobszestendeel; ze werden nog  
 hetzelfde jaar terugbetaald (SAB: SR80, 199r). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1967

 Naam Wielant, Filips 

 Titel Heer van Landegem (KB: Ms 20642, 103r). 

 Data 1441-02/03/1520 (hij werd begraven in de Sint-Jacobskerk te Gent, Buntinx,  
 'Wielant', 1017). 

 Antecedenten fs Jan, raadsheer van Filips de Goede, en Catharina van den Kethulle (broer van  
 Frans), fa Jan, raadsheer van Filips de Goede (Buntinx, 'Wielant', 1009). Over de  
 levensloop van zijn voorvaderen, zie de corresponderende fiches van Dumolyn in  
 'Het hogere personeel' en diens 'Sociografie'. 

 Huwelijk x Johanna van Halewijn (in 1473), fa Jan, president van de Raad van Holland  
 (Buntinx, 'Wielant', 1009 en Paravicini, 'Invitations', 149). 

 Nageslacht Hij had vier volwassen kinderen en een bastaarddochter Elisabeth die in klooster  
 trad (Buntinx, 'Wielant', 1009) waaronder Hannequin, Jeanne, Florentine x Steven  
 van Liedekerke (Kerchoffs, 'De Grote Raad', 158 en de Liedekerke, 'La maison', 99- 
 114) en Philippe x Ferry Gros, fs Jean (Gailliard, 'Bruges', III, 44). 

 Politieke carrière -Vorst: advocaat bij de Raad van Vlaanderen 65-71; raadsheer van Karel de Stoute  
 v66 (Monballyu, 'Filips', 9); raadsheer in het Parlement van Mechelen 73-77;  
 meester van de rekwesten in de Grote Raad v77 (Buntinx, 'Wielant', 1010);  
 president van het Hof van Holland 80; raadsheer in de Raad van Vlaanderen  
 17/5/1482-15/7/1485 (Buntinx, 'Wielant', 1011 en Monballyu, 'Filips', 13);  
 president 23/5/88-12/89 en 92-04; raadsheer in de Grote Raad van Mechelen 04-20 
 (Buntinx, 'Wielant', 1012). 
 -Vrije: schepen 78*, april82*; ontvanger 80 (lijsten Vrije).   

 Taken-diensten -Gent: hij ondernam verschilende dienstreizen voor de regentschapsraad bij  
 onderhandelingen met Maximiliaan (Monballyu, 'Filips', 16). In oktober 1481  
 reisde hij samen met Joris Bave naar Sint-Omaars 'omme zekere noodzaken' (SAB:  
 SR81, 62v). In februari 1489 maakte hij deel uit van de Vlaamse delegatie die te  
 Doornik met Philippe de Crèvecoeur onderhandelde (SAG: 20, 7, 142v). In april  
 1489 onderhandelde hij met Brugse kooplieden over een vredesvoorstel; in juni  
 verwelkomde hij de graaf van Vendôme en Crèvecoeur te Vlaanderen (SAG: 20, 7,  
 207r). Hij was onderhandelaar bij de vrede van Montilz-lèz-Tours in oktober 1489  
 (SAG: 20, 7, 281r). 
 -Vorst: in mei 1481 werd hij uitbetaald voor een diplomatieke rondreis door  
 Vlaanderen die hij samen met Joost de Lalaing in het voorjaar van 1480 had  
 ondernomen (ADN: B 2124, 187v). Eind 1481 reisde hij voor de hertog naar Saint- 
 Omer (ADN: B 2127, 171v). In december 1484 diende hij voor de graaf naar Rijsel  
 te reizen (ADN: B 2131, nr. 69229). 
 -Vrije: in zijn functie als ontvanger van het Brugse Vrije oefende hij meermaals  
 financiële en administratieve taken uit, zo inde hij bijvoorbeeld in april 1480 de  
 oorlogsbelastingen in het Vrije (RAB: BVR, 217, 177r). 

 Sociaal kapitaal Jean Carondelet en Jean Gros waren dooppeters van zijn zoon Hannequin; zijn  
 moeder en Elisabeth Colins, gehuwd met Jean de la Bouverie, waren doopmeter.  
 Adriaan van Raveschoot was peter van Florentine (Kerchoffs, 'De Grote Raad',  
 158). Hij was een goede vriend van Jerom de Busleyden (Kerchoffs, 'De Grote  
 Raad', 158). Simon van den Rijne en Rijckaert Macharis waren diens procureurs in  
 1485 (RAG: RV, 955, 40v). In januari 1486 was Gillis van der Brugghe zijn  
 procureur (RAG: RV, 955, 50r). Tijdens zijn gevangenschap te Brugge verbleef Jean 
  Carondelet in Filips' huis (SAG: 93, 7, 64r). Op 13/3/1488 was hij samen met de  
 weduwe van Jan van Vaernewijck voor 1000 lb gr borg over Simon van den Ryne  
 toen die ontvanger van het Brugse Vrije werd (RAB: BVO, 497). Samen met Simon  
 van den Rijne was hij in 1489 voogd van Mergriete van Halewijn fs Jan (RAG: FB,  
 516). Jacob de Blasere, fs Jan, was toegevoegd commissaris bij Wielant in 1495  
 (Van Peteghem, 'De Raad', 257). In 1497 waren Adriaan Vilain van Raveschoot, Jan  
 van den Kethulle, Jan van Halewijn en Simon van den Rine enkele van zijn  
 vrienden en magen (Opsommer, 'Omme dat leengoed', 347). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1968

 Cultureel veld Hij was licentiaat in het burgerlijk recht te Leuven in 1464 en auteur van tal van  
 rechterlijke tractaten (zie Buntinx, 'Wielant', 1015-7; Lambert, 'Chronicles', 151- 
 157 en van Hijum, 'Grenzen', 99-116). Over zijn uitgebreide bibliotheek werd  
 reeds veel onderzoek verricht (zie Monballyu en Van den Auweele ea, ‘De bibliotheek’). 
 
 Leenbezit Hij bezat de heerlijkheden van Landergem (door huwelijk) en Everbeek (Buntinx, 

'Wielant', 1010 en Monballyu, 'Filips', 18-20). Hij had een leen in het Rijselse met een 
jaaropbrengst van 150 lb (Cools, 'Met raad', 255). Hij had een leen 'de poldre' in Belle 
gekocht waarvan Maximiliaan hem in januari 1481 de helft van het verheffingsgeld 
kwijtschold (ADN: B 17737, 'Wielant'). Op 16/12/1485 maakte hij een pachtcontract op 
voor Jacob Ogiers die zijn hofstede van 400 gemeten land 'Ten Poldere', gehouden van den 
burg van Veurne, pachtte te Nieuwpoort voor negen jaar en 50 lb gr en een groot aantal 
levensmiddelen per jaar, waaronder 45 stenen boter, 2 groten kaas en 72 konijnen 
(uitvoerig contract op RAG: RV, 955, 40v-42r). Op 2/3/1486 gelastte hij Ghilain de 
Jaghere een schuur te bouwen op dit domein met hout dat hij mocht kappen op Filips' goed 
te Pittem (RAG: RV, 955, 50r-52r waar de bouw van de schuur in detail staat besproken, 
gepubliceerd door Buntinx, 'Een schuur'). In juli 1485 daagde hij de pachters voor de Raad 
omdat ze zich niet aan het contract hielden; de Raad bevestigde het pachtcontract (RAG: 
RV, 7512, 219r). 

 
 Bezit Hij woonde in het Serbraemsteen in de Gentse Onderstraat. Hij verbleef er van  
 1473 tot 1478, toen hij naar Brugge verhuisde tot 1482, om er terug te keren tot  
 zijn verhuis naar Mechelen (Buntinx, 'Wielant', 1009). Verzamelde informatie over  
 diens 'loon' bij Kerchoffs, 'De Grote Raad', 159. Hij bezat huizen te Brugge, Gent  
 (Braemsteen in de Onderstraat), Mechelen (op de Wollemarkt) en een hoeve te  
 Nieuwpoort (Buntinx, 'Wielant', 1010). Hij erfde van Frans van den Kethulle  
 (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1072). Op 22/4/1479 leende hij 200 lb gr aan  
 het Brugse Vrije (RAB: BVR, 216, 149v). In juni 1479 kocht hij een erfrente van 12 
  lb gr op de inkomsten van de stad Brugge (ADN: B 4122, 76v). In 1484 ontving  
 betaalden de Drie Leden zijn 'schade ende verliesen' terug die in zijn Franse  
 gevangenschap geleden had; Ieper betaalde in 1484 100 lb gr (ARA: Rk. 48837,  
 4v); Brugge keerde 150 lb gr uit (SAB: OR, 3, 9r). In 1488 en 1489 ontving hij  
 resp. 6 en 5 lb gr van het Brugse Vrije voor 'de groote vriendscepe' die het land  
 deed (RAB: BVR, 226, 82v; 227, 80r). In 1492 werden twee opbrengst van een  
 rente op de Brugse stadskas uit de periode 1488-91 geconfisqueerd ten belope van  
 37 lb 10 s gr (SAB: SR91, 37r-v). Op 20/7/1492 beloofde de stad Gent hem 1200 lb 
  van 40 gr voor zijn diensten bij de totstandkoming van de vrede van Cadzand  
 (SAG: 93, 7, 107r). 
 
 Rol in de opstand Op 22/3/1477 nam Maria hem op in haar Grote Raad (RAG: RV, 34323). Hij volgde 

 trouw de Bourgondische dynastie tot en met de regering van Maria van Bourgondië (zie 
zijn carrière). Vanaf 1483 was hij soms lid van de eerste regentschapsraad (Buntinx, 
'Wielant', 1011 en Monballyu, 'Filips', 14). Engelbert van Nassau nam hem tijdens een 
diplomatieke reis naar Frankrijk van 14/10/1483 tot mei 1484 gevangen, Lancelot de 
Berlaymont stond voor deze taak in (De Win, 'Engelbert', 92; Kerchoffs, 'De Grote Raad', 
157-158 en Buntinx, 'Wielant', 1011). Kort daarvoor of daarna bemiddelde hij als jurist in 
het geschil tussen Jacob van Savoye en Brugge (RAB: BVR, 221, 123r). Van 28/02 tot 
31/08/1486 nam Engelbert van Nassau hem nogmaals gevangen (Buntinx, 'Wielant', 1012 
en Despars, 'Cronycke', IV, 276). Op 23/5/1488 werd hij door de regentschapsraad  

 benoemd tot president van de Raad van Vlaanderen (RAG: RV, 7513, 5r). Maar  
 Maximiliaan zette hem af toen hij de macht weer overnam (Buntinx, 'Wielant', 1012)  
 en benoemde Jean du Bois in zijn plaats (Monballyu, 'Filips', 15). Op 2/2/1489  
 vergaderde hij samen met Filips van Kleef en Philippe de Crèvecoeur te Ieper (SAG: 
  20, 7, 134v). In augustus 1489 overlegde hij samen met Lodewijk van Gruuthuze  
 en Lodewijk van Halewyn over de mogelijkheid van een ambassade naar Frankrijk  
 te sturen (SAG: 20, 7, 259r). Hij was, naar eigen zeggen, aanwezig bij de  
 ondertekening van de Vrede van Cadzand (RAG: RV, 34315, 151v). Tot in 1492  
 toen Maximiliaan hem zelf tot raadsheer benoemde tot zijn dood (Buntinx, 'Wielant', 
  1013). Hij kwam immers terug in de gunst na onderhandelingen tussen  
 Maximiliaan en Filips van Kleef (Monballyu, 'Filips', 16). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1969

 Extra Filips Wielant was een typisch overgangsfiguur, zowel op politiek vlak (van  
 particularistische tot centralistische bestuursvorm) als op juridisch vlak (van  
 costumen tot Romeins recht) (Buntinx, 'Wielant', 1016). In december 1501 voerde  
 hij samen met Jehan de Montmorency een proces voor de Grote Raad met Arnould  
 van Huern die aanspraak maakte op goederen in Frans-Vlaanderen (De Smidt &  
 Strubbe, 'Chronologische lijsten', 364). Marguerite Vilain, weduwe van een zekere  
 Filips Wielant, verloor in mei 1471 een proces voor de Grote Raad tegen de Gentse  
 schepenen van Gedele waarmee ze de verdeling van de erfenis van Filips wou  
 tegengaan. Ook Pieter Wielant verloor in dit verband een proces (De Smidt &  
 Strubbe, 'Chronologische lijsten', 26-7). 

 Bronnen Buntinx, 'Wielant' in NBW; Kerchoffs, 'De Grote Raad', II, 157-162; Monballyu,  
 'Filips Wielant', in: Wielant, 'Corte instructie', pp. 7-20; Schaap, 'Philips Wielant'; 
  Lambert, 'Chronicles', 149-167; Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1294-1302 en  
 idem, 'De sociografie', 32-58. Verouderde notitie van Strubbe in BN die een tweede  
 Wielant aan het werk ziet (aldaar een uitgebreide bibliografie). 
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  Naam Wiest, Pieter de 

 Politieke carrière Gent: hoofdman 8/5/89-8/12/89 (SAG: 20, 8, 39r). 

 Taken-diensten Gent: in de periode 1488-9 voerde hij meerdere militaire taken uit als aanvoerder  
 van Gentse troepen (SAG: 20, 6, 76v). 

 Bezit Voor zijn hoofdmanschap ontving hij een dagloon van 6 s gr, in totaal 32 lb gr  
 (SAG: 20, 8, 39r). 

 Rol in de opstand Hij was Gents opperhoofdman vanaf 9/5/1489, waarop hij een plechtige eed aflegde 
  (SAG: 93, 7, 50v), hij werd zeker betaald tot 17/7/1489 (SAG: 20, 6, 93r). In de  
 zomer van 1489 trok hij met een troepenmacht van 3000 gezellen naar Hulst 'daer  
 zij verberrenden de vier prochien' (SAG: 20, 6, 147r). In november 1489 voerde hij  
 troepen aan te Kortrijk (SAG: 20, 7, 286v). 
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 Naam Wilde, Jan de (1) 

 Naamgenoten Waarschijnlijk is de schepen van de keure in 1481 niet degene die onthoofd werd  
 in 1488 want de eerste werd vermeld als olieslager (Hancké, 'Conflict', II, 210). 

 Data ?-08/03/1488 (Despars, 'Cronycke', IV, 369). 

 Antecedenten fs Pieter (Despars, 'Cronycke', IV, 369). 

 Politieke carrière Gent: keure 81 (bestand Gent). 

 Beroep Brouwer (Despars, 'Cronycke', IV, 369). 

 Bezit In 1482 leverde hij 303,9 gr laken aan de stad (Hancké, 'Conflict', II, 210). 

 Rol in de opstand Hij werd onthoofd te Gent (Despars, 'Cronycke', IV, 369 en Dagboek van Gent, II, 265). 
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 Naam Wilde, Jan de (2) 

 Politieke carrière Ieper: raad 70, 15/2/75-26/2/77, 22/5/77, 84; schepen 73, 1/3/77, 79, 81, 83, 85,  
 87, 89, 91, 94; hoofdman van de vulderie 74 (KB: M 103, II). 
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 Naam Wilde, Joris de 

 Nageslacht Hij had een zoon Joris (die schepen werd te Ieper op 29/8/1485) (KB, M 103, II). 

 Politieke carrière Ieper: raad 70, 15/2/75-26/2/77, 78, 79, 81; schepen 74, 1/3/77, 80, 83, 86 (KB: M  
 103, II). 

 Beroep Drapier (KB, M 103, II). 
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 Naam Willems, Pauwels 

 Politieke carrière Gent: gedele 90; deken der tijkwevers 90 (bestand Gent). 

 Beroep Tijkwever (Hancké, 'Conflict', II, 210). 

 Bezit In de oorlogsbelasting van 1477 droeg hij 6,06 gr bij (Hancké, 'Conflict', II, 210).  
 In de verplichte lening van 1492 droeg hij 184 gr bij die later werden terugbetaald  
 (Hancké, 'Conflict', II, 211). 
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 Naam Wils, Pieter 

 Naamgenoten Een Pieter Wils overleed in februari 1508; hij liet zijn kinderen een deel van een  
 huis in de Langestraat en grond te Ruislede na (SAB: WRSD, 6, 117r). 

 Nageslacht Margriete x Olivier de Mey (ADN: B 4121, 80v). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid juni85 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Vorst: hij was ontvanger van de tol op de tonnen haring te Damme (in pacht  
 gegeven) in 1472-8 (databank domeinbeheer). 

 Bezit Pieter Wils, bakker, leende 2 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als bewoner van  
 het Sint-Jacobszestendeel (SAB: SR80, 198v). De weduwe van Pieter Wils leende  
 720 gr in juli 1488 aan de stad Brugge (Blockmans, 'De belastingbetalers', 283). 
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 Naam Wintere, Willem de 

 Politieke carrière Vorst: baljuw van het ambacht en stad van Hulst 72-75; baljuw van Hulst, Axel en  
 Hogersluis 31/8/77-19/4/79; Brugs schout van 28/4/79 tot 3/2/80 (ARA: Rk.  
 13781, 11r). 

 Taken-diensten vorst: hij was ontvanger van de brieven van het Waasland in 1464-68 en van de  
 Molenbroek aldaar in 1464-75 (databank domeinbeheer). 

 Rol in de opstand Op 27/3/79 liet Maximiliaan aan de Rekenkamer van Rijsel weten dat Willem een  
 proces voor de Grote Raad i.v.m. het baljuwschap van Hulst verloren had tegen zijn 
  dienaar Jacob Dheere (ADN: B 17728, 'Heere'). Op 18/4/1479 vroeg Lodewijk van 
  Gruuthuze verantwoordering aan de Rekenkamer omdat ze de eed van schout van  
 Willem de Wintere nog steeds niet ontvangen had; hij hoopte dat de Rekenkamer  
 deze nalatigheid snel zou herstellen (ADN: B 17728, 'Wintre'). In december 1479  
 besliste de Grote Raad dat Willem de Wintere, die door Lodewijk van Gruuthuze  
 op de plaats van schout was gesteld, opnieuw plaats diende te ruimen voor  
 Antonius van der Vichte, die voor de aanstelling van Willem schout was. Willems  
 kosten zouden door Antonius Van der Vichte moeten worden vergoed, daaronder  
 bevond zich een lening aan Lodewijk van Gruuthuze (ARA: GR, 795, 61v-62r). In  
 december 1479 diende hij samen met Willem Moreel en Jan de Taye voor de Grote  
 Raad te verschijnen in de rechtszaak tussen de stad en de graaf van Sint-Pol (SAB:  
 SR79, 68r). Daarin werd hij, als schout, samen met enkele schepenen, persoonlijk  
 verantwoordelijk gesteld voor het juridische conflict met de graaf van Sint-Pol, die  
 tol wou eisen van 'ghecochte poorters'. Het stadsbestuur was niet akkoord en liet  
 aangeslagen goederen uit het tolhuis verwijderen, hetgeen hevige woede opwekte  
 van de graaf en de Grote Raad (ARA: GR, 796, 210v-212v). Hij werd daarvoor in  
 december 1480, samen met Willem Moreel, Jan de Taye, Rijkaert Macharis 'et autres  
 leurs consors' veroordeeld tot een knieval en een boete van 1350 lb van 40 gr,  
 'pour certains excez et abuz par eulx commis', maar Maximiliaan schold hen deze  
 boete kwijt (ARA: Rk. 21442, 2v/10v). Op 23/9/1480 en 10/11/1480 eiste de  
 Rekenkamer van hem dat hij een boete van 60 lb par betaalde waartoe hij door hen  
 veroordeeld was toen hij nog schout was (ADN: B 33, 62v en B 17732, 'Wintre').  
 Op 2/4/1481 liet hij aan de Rekenkamer weten dat hij zich in mei mondeling zou  
 komen verantwoorden met een plausibele uitleg i.v.m. de 'rekeninghe van der officie 
  van den schouthedomme van Brugghe', 'want ic noyt en desobedierde' (ADN: B  
 17738, 'flamand'). 
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 Naam Withene, Pieter 

 Beroep Schipper (Despars, 'Cronycke', IV, 489). 

 Rol in de opstand Hij werd buiten de Vrede van Damme van 6/12/1490 gesloten (Despars, 'Cronycke', 
  IV, 489). 
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 Naam Witte, Antoon de 

 Titel Meester 

 Data ?-1491 (hij overleed in zijn functie als burgemeester (SAB: RW); op 21/1/1492  
 meldden familieleden het overlijden van Antoon aan de vorst ; ADN: B 2145, nr.  
 69968). 

 Antecedenten fs Jacob (Despars, 'Cronycke', IV, 246) x Jacqueline Dheere, fa Antoon (Gailliard,  
 'Bruges', V, 71). Antoon had nog een broer Jacob (ADN: B 33, 154r). 

 Politieke carrière -Vorst: secretaris van Maximiliaan 89 (SAB: CA, 12, 82r); Brugs schout 30/12/89- 
 18/1/90 (ADN: B 2145, nr. 69968). 
 -Brugge: raadslid jan90* (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: in januari 1486 ontving hij 6 lb gr omdat hij mandamenten voor de stad  
 had opgemaakt (SAB: SR85, 166r). Op 13/2/1490 maakte hij deel uit van de Brugse 
  delegatie die te Damme met Albrecht van van Saksen over de 'welvaert' van de stad  
 onderhandelde (SAB: SR89, 132r). In maart 1490 reisde hij naar Engeland om er  
 met kooplieden te onderhandelen naar Brugge te komen (SAB: SR89, 143v). 

 Sociaal kapitaal Jan de Deckere, Pieter de Witte en Jacob de Witte fs Jacob treden op als borgen voor 
  Antoon in 1492 (ADN: B 2145, nr. 69968). 

 Bezit Als schout van Brugge betaalde hij in december 1489 2000 lb par als borg (ADN:  
 B 33, 154r). 

 Rol in de opstand Op 6/6/1489 werd hij reeds als Brugs schout benoemd door Maximiliaan, die het  
 schoutschap van de stad als vacant zag, na de dood van Pieter Lanchals (ADN: B  
 33, 154r). Maximiliaan had hem eerst het ambt van waterbaljuw beloofd, maar  
 Antoon zelf zag meer in het schoutschap (SAB: CA, 12, 82v-83r). Maar door de  
 oorlog kon hij pas na de vrede van Tours zijn functie waarnemen, zijn eerste daad  
 als schout was de verwijdering van het hoofd van de terechtgestelde Lanchals bij  
 de Gentpoort. Hij was als schout een overgangsfiguur tussen Willem Moreel en  
 Joos de Baenst (Despars, 'Cronycke', IV, 447). Hij legde zijn eed af op 30/12 en liet  
 geen rekening na (ADN: B 2145, nr. 69968). 

 Verbanning 29/3/1485: voor vijftig jaar verbannen uit Brugge (Despars, 'Cronycke', IV, 246). 
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 Naam Witte, Jacob de (1) 

 Naamgenoten Een volder Jacob de Witte wordt terechtgesteld op 18/12/1490 omdat hij een  
militaire functie uitoefende tijdens de opstand ('t Boeck, 414 en Despars, 'Cronycke', IV, 
492). 

 Data ?-02/1497 (SAB: WRSJac, 6, 104v). 

 Antecedenten fs Pieter x Barbara van Aertrycke (Gailliard, 'Bruges', V, 70). Jacob had een broer Jan 
  (SAB: WRSJac, 6, 104v). 

 Huwelijk x' Margriete van de Velde, fa Marc; x² Agnes Heldebolle, fa Jacob (Gailliard,  
 'Bruges', V, 70); x³ Marie Dheere, fa Antonis x Margriete van Nieuwenhove (SAB:  
 WRSJac, 6, 104v en FB, 859, 47). 

 Nageslacht Uit eerste huwelijk: Barbara x Jan de Vleeshauwere (zie diens fiche); Joris  
 (Gailliard, 'Bruges', V, 70). Uit het tweede huwelijk: Pieter (zie diens fiche);  
 Adriana x Jacob dHeere fs Antonis (Gailliard, 'Bruges', V, 71). Uit het derde  
 huwelijk: Jacob (zie diens fiche); Barbara x Jan de Deckere; Antoon; Martine x  
 Jacob van Steeland (Gailliard, 'Bruges', V, 71). 

 Politieke carrière Brugge: hoofdman sint-jacobs 56, 60, 62, 66, 72, 74, 76; schepen 57, 59, 63, 65, 67,  
 69, 75, 77, 79 (als poorter), 81, juni85; raadslid 87; thesaurier 71 (SAB: RW). 

 Sociaal kapitaal Samen met Geraard de Groote was hij voogd van Mergriete fa Jan van Aartrijcke - in 
  die hoedanigheid kocht hij een erfrente van 2 lb op de inkomsten van Brugge in  
 november 1477 (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1313 en ADN: B 4121, 78r). 

 Leenbezit  Zijn vrouw erfde van haar vader een leen van 18 gemeten in Aardenburg (RAB: BB, 64, 
88r). 

 Bezit Een Jacob de Witte verkocht fruit op de Brugse markt in 1475 en eiste in dat verband 25 lb 
gr aan Pieter van Bouchoute (SAB: MC75, extra blad). Van zijn moeder had hij een 
aanzienlijk stuk grond bij de Yperleet (te Scheepsdale) geërfd (SAB: WRSJac, 6, 104v). 
Op 6/4/1476 schonk hij een erfrente van 6 lb gr die hij van Jacob Dheere ontvangen had 
aan Cornelis van den Doorne (SAB: FB, 859, 47). Hij of zijn naamgenoot pachtte land in 
de polder 'Moreel' in 1476-9 (SAB: SR76, 15r; 78, 25v etc.). Hij bezat een erfrente van 8 lb 
gr op inkomsten van de hertog in Brugge en Veurne (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 
1313). In november 1477 kocht hij drie lijfrentes van in totaal 9 lb gr op de inkomsten van 
de stad Brugge (ADN: B 4121, 79r-v). Op 8/5/1478 bepaalde hij dat zoon Jacob voortaan 
'zijns zelfs man te zine ende voortan zijns zelfs zaken te doene'; hij gaf er hem 60 lb gr 
bovenop (SAB: MC78, 6v). Hij of zijn naamgenoot leende 6 lb gr aan de stad Brugge in 
mei 1480 als bewoner van het Sint-Jacobszestendeel (SAB: SR80, 197r). Hij of zijn 
naamgenoot leende 3 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 198v). In juni 1487 
leende hij of zijn naamgenoot 100 lb gr aan Maximiliaan op enkele kroonjuwelen (ADN: B 
3496, 123693). Hij leende 4800 gr in juli 1488 en 1440 gr in oktober en 8000 gr in 
december 1490 aan de stad Brugge, als bewoner van het Sint-Janszestendeel (Blockmans, 
'De belastingbetalers', 284). Bij zijn dood liet hij zijn kinderen een tiental renten na (SAB: 
WRSJac, 6, 104v-105r). 

 Rol in de opstand Hij werd te Brugge gevangen gezet op 26/3/1477 (Vorsterman, 'Die excellente  
 Cronicke', 180v). Hij diende 200 lb gr aan de stad terug te betalen (SAB: SR76,  
 34v). In 1478 eiste hij deze terug en 'bij hooftmannen ende dekenen deser stede'  
 werd zijn eis ingewilligd 'uter name ende over den ghemeenen buuc ende lechame  
 van der zelver stede' (SAB: SR77, 152v). In juni 1487 was hij één van de zeven  
 personen die de kroonjuwelen bewaarden op dewelke 40 Bruggelingen elk 100 lb  
 gr aan Maximiliaan geleend hadden (ADN: B 3496, 123692). Hij (of zijn  
 naamgenoot) werd door Maximiliaan, als 'protecti ab rege Romanorum et duce  
 Philippo', op 8/12/1491 voor tien maanden vrijgesteld van schuldeisers (De  
 Doppere, 'Chronique', 41 en SAB: CA, 12, 90v). 

 Extra Op 30/1/1478 verloor hij een proces voor de Raad van Vlaanderen tegen de Brugse  
 schepenen van het jaar 1471 over een schuldeis voor zijn 'ghezelscip van  
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 coopmanscepen om in te coopene ende te vercoopene al tfrueyt van Algerben ende  
 van Valencien' dat uit Sluis Brugge zou binnengebracht worden, waarvan hij  
 boekhouder was en dat gesticht was op 10/12/1466 met als partners Anselmus  
 Adornes, Zegher de Baenst, Colaert D'Ault en andere (SAB: SV, 85r). 
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 Naam Witte, Jacob de (2) 

 Antecedenten fs Jacob x Jacqueline Dheere, fa Jacob (zie diens fiche). 

 Huwelijk x' Kateline van den Berghe, fa Filips; x² Walburga Pensin, fa Jan (Gailliard,  
 'Bruges', V, 72). 

 Nageslacht Jan x Cornelia de Baenst, fa Guy; Adriaan x Angeline Scrodits, fa Pieter (Gailliard,  
 'Bruges', V, 72). Was Willem de Witte ook diens zoon (zie diens fiche)? 

 Politieke carrière Brugge: hoofdman OLV dec90 (SAB: RW). 

 Sociaal kapitaal Steven van Praet en Willem de Witte waren voogden van zijn kinderen toen zijn  
 vrouw in december 1506 overleed (SAB: WROLV, 6, 148r). 

 Leenbezit Bij de dood van zijn moeder in 1493/4 erfde hij een leen te Aardenburg (ARA: Rk.  
 17411, 2r). 

 Bezit Een Jacob de Witte verkocht fruit op de Brugse markt in 1475 en eiste in dat  
 verband 25 lb gr aan Pieter van Bouchoute (SAB: MC75, extra blad). Hij of zijn  
 naamgenoot pachtte land in de polder 'Moreel' in 1476 (SAB: SR76, 15r). Op  
 8/5/1478 bepaalde zijn vader dat zoon Jacob voortaan 'zijns zelfs man te zine ende  
 voortan zijns zelfs zaken te doene'; hij ontving er 60 lb gr bovenop (SAB: MC78,  
 6v). Hij of zijn naamgenoot leende 6 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als  
 bewoner van het Sint-Jacobszestendeel (SAB: SR80, 197r). Hij of zijn naamgenoot  
 leende 3 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 198v). In juni 1487 leende hij  
 of zijn naamgenoot 100 lb gr aan Maximiliaan op enkele kroonjuwelen (ADN: B  
 3496, 123693). Hij leende 720 gr in oktober en 2577 gr in december 1490 aan de  
 stad Brugge, als bewoner van het OLV-zestendeel (Blockmans, 'De  
 belastingbetalers', 284). Bij de dood van zijn vrouw liet ze haar kinderen een deel  
 van een huis in de Zoutstraat en enkele renten na (SAB: WROLV, 6, 148r). 

 Rol in de opstand In januari 1491 verplaatste hij zich met een lijfwacht in de stad (SAB: SRdec90,  
 150r). Hij (of zijn naamgenoot) werd door Maximiliaan, als 'protecti ab rege  
 Romanorum et duce Philippo', op 8/12/1491 voor tien maanden vrijgesteld van  
 schuldeisers (De Doppere, 'Chronique', 41 en SAB: CA, 12, 90v). 
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 Naam Witte, Jan de (1) 

 Naamgenoten Meester Jan de Witte (2) was in 1483 ontvanger voor de Leden van Vlaanderen  
 (Hancké, 'Conflict', II, 211). 
 Jan de Witte was verbannen maar kreeg in 1477 gratie van de stad (SAG: 400, 26, 6v). 

 Politieke carrière Gent: gedele 63; keure 70, 73, 89; stedekiezer 54, 89 (weverij) (bestand Gent). 

 Sociaal kapitaal Willem Maeyt was diens schadebeletter in vanaf juli 1485 (SAB: SR85, 50r etc.) 

 Bezit Hij woonde te Sint-Baafs (bestand Gent). In de verplichte lening droeg hij  
 verschillende sommen bij (Hancké, 'Conflict', II, 211). 

 Rol in de opstand In 1477 diende een zekere Jan de Witte 3 lb gr pensioenen terug te betalen (Hancké, 
  'Conflict', II, 211). 

 Verbanning 25/10/1477, voor vijftig jaar uit Vlaanderen omdat hij, als pachter van de stad, de  
 privileges niet zou gevolgd hebben (SAG: 212, 1, 15v). In 1486 betaalde een Jan  
 de Witte 4 lb gr aan de stad voor de gratie van ban die hij ontvangen had (SAG:  
 400, 29, 144v). 
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 Naam Witte, Jan de (2) 

 Titel Meester v1467 
 Heer van Ruddervoorde 

 Naamgenoten Op 26/12/1489 werd Jan de Witte (dhoude) de nieuwe schout van Brugge 'en hem  
 was dye roede ghegheven huyter name vanden coninc van den Romeynen'  
 (Vorsterman, 'Die excellente Cronike', 263v). 

 Data ?-22/01/1486 (hij werd begraven in de Predikherenkerk te Brugge; Dumolyn, 'Het  
 hogere personeel', 1313). 

 Antecedenten fs Joost (meermaals schepen en hoofdman in jaren 1440-50) x' Catharina Metteneye.  
 Zij zijn Jans ouders. Joost x² Jacqueline de Baenst (fa Guy II x Anna de Groote; en  
 weduwe van Christoffels Triest), aldus Gailliard, 'Bruges', V, 66-9. Jan had als broer 
  Pieter (zie diens fiche, x Catherine Steyne) en zussen Catherine (x Antonius  
 Losschaert, zie diens fiche), Madeline (x' Willem Houtmaerct, zie diens fiche; x²  
 Nicolas de Lens, hofmeester van Johanna van Castilië) en Cornelia x Jehan de  
 Wailly (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1312). 

 Huwelijk x' Margeriete Bornuydt (+1469); x² Marie Hoose, fa Gilbert. Zij hertrouwde na Jans  
 dood met Michiel van Themseke (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1313). 

 Nageslacht Joost x Catharina de Voogd, fa Jan x Catharina de Wulf; dominicaan Jan; Jeanne  
 Jacqueline x Benoît de Cioli de Lucca; Elisabeth x Jehan du Pont (Dumolyn, 'Het  
 hogere personeel', 1313). 

 Politieke carrière -Vorst: raadsheer in de Raad van Vlaanderen 68-4/2/74, erna werkzaam in de  
 centrale rekenkamer van de hertog (Dumolyn en ADN: B 2111, nr. 67986), opnieuw 
  in de Raad van Vlaanderen: 77-6/6/83 en 8/85-22/1/86 (KB: Ms 20642, 169r). 
 -Brugge: schepen 82*; raadslid 72* (SAB: RW). 

 Taken-diensten -Vorst: samen met Christoffels Buridaen was hij ontvanger van de  
 verbeurdverklaarde goederen van de Fransen in Vlaanderen en Mechelen in 1471-5  
 (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1316). Op 2/6/1477 stelde Maria hem en Jean de  
 Wailly aan tot rekenmeesters voor de confiscatie van goederen van de 'vijandige'  
 Fransen (ARA: Rk. 19719, 1r). Ook in 1479-82 was hij, samen met Bertelemy  
 Trotin, ontvanger van geconfisqueerde goederen van Fransen en vijanden van de  
 hertog (ADN: B 2118, 76v; 2124, 52r; 2127, 47v); hij was daartoe aangesteld door 
  Maximiliaan in juli 1479 (ARA: Rk. 19720, 2r en ADN: B 17731, 'Confiscation  
 des Français'). Als raadsheer van de aartshertog organiseerde hij mee de confiscaties 
  van de Fransen in 1480 (ADN: B 2121, 54v-56r). En in oktober 1485 werd hij  
 daartoe opnieuw aangesteld (ADN: B 2132, nr. 69304). In 1485 diende hij in naam  
 van Maximiliaan met de Gentenaars te onderhandelen over het graanprivilege  
 (SAG: 400, 29, 96v). 
 -Brugge: op 16/4/1481 was hij procureur van de stad Brugge bij een rechtszaak  
 tussen Brugge en de heer van Saint-Pol voor de Grote Raad. In was hij 1482 Brugs  
 onderhandelaar te Atrecht en in 1483 te Frankrijk (Dumolyn, 'Het hogere  
 personeel', 1315-6). Jan de Witte, Lyon Spinghele en Lodewijk Hauweel reisden  
 op 1/6/1483 naar Antwerpen 'omme een goed middel te vindene dat goeden pays  
 ende accoord bleve tusschen mijnen gheduchten heere hertoghe  
 Maximiliaanimyliaen ende den lande van Vlaendren' (SAB: SR82, 73v). 

 Sociaal kapitaal In 1476 was hij samen met Jan de Hond, Jan Losschaert en Jan Metteneye fs Joris  
 vrienden en magen van Antonis Losschaert (SAB: Adornes, 361). Willem Mieyte  
 was diens 'scadebeletter' in 1477-82 (SAB: SR76, 39r etc.). In november 1485 was  
 hij samen met Pieter Bogaert, Paul de Baenst en Wouter van der Zijpe arbiter in het  
 conflict tussen Jan de Beere en Guy de Baenst over de erfenis van Magdalena de  
 Baenst (RAG: RV, 955, 36r). Op 8/4/1486 maakte zijn vrouw Jan Joly, meester  
 Pierre Mydy, Pierre du Hem, meester Elias Cokereel, Jan de Poncel, Michiel de  
 Vroede, Jan van Overbeke, Hendrik Lippens en Willem Neyts machtig over haar  
 (SAB: PR85, 103r). Op 24/4/1486 waren Jean de Wailly en Bertram Haghe voogd  
 over zijn kinderen, zij maakten Antonis Losschaert, Willem Houtmaert, Willem  



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Schoutharinc, Daneel Doosche, Jan van Hille, Jan Ponceel, Michiel de Vroede, Jan  
 van Overbeke, Hendrik Lippens, Willem Neyts, Lauwereins Tolfin, Antheunis van  
 Hove, Willem Strem en Marc de Muelenare over zich machtig op april 1486 (RAG:  
 RV, 955, 56v). In september 1492 waren Beertram Haghe en Pieter de Witte  
 voogden van zijn kinderen (SAB: PR92, 9r). 

 Cultureel veld Hij was lid van de Brugse Gilde van den Droogenboom (Dumolyn, 'Het hogere  
 personeel', 1314). 
 
Leenbezit In 1473 hield hij een leen in Langemark van 6lb 10s, gehouden van Isabel van  
 Halewijn (deel van een leen van het leenhof te Ieper). In 1476-7 kocht hij het leen  
 'Hof van Ruddervoorde', afhankelijk van de Burg van Brugge, van Gillis van  
 Eessene (ARA: Rk. 13709, 62r). Na zijn dood erfde zijn dochter Jacqueline een leen 
  te Sint-Kruis bij Aardenburg en één te Nieuwmunster (ARA: Rk. 17401, 2v). In  
 1486 verkocht Archembault de Haeskercke een rente van 100 lb par aan de  
 kinderen van meester Jan de Witte voor 1500 lb par (ARA: Rk. 13710, 130r). 

 Bezit Hij kocht een rente van de stad Gent in 1472 (Boone, 'Plus deuil', 18). In 1479  
 betaalden de erfgenamen van een zekere Jan de Witte 480 lb van 40 gr voor hun  
 legitimatie (ADN: B 2118, 55r). Op 14/12/1482 nam hij het goed 'Ten Braderic' in  
 het Land van Waas van Philippe de Crevecoeur in pacht, in augustus 1484 gaf hij  
 dit over aan Jan van den Keere (RAG: RV, 955, 58r). Hij kocht een rente van 2 lb gr  
 op de inkomsten van de stad Gent in 1485 (ADN: B 2132, nr. 69314). In augustus  
 1485 leende hij 350 lb gr aan Andries van Hoyberghe en Isabelle van Aertrijcke fa  
 Jan (RAG: RV, 955, 31r). Bij zijn dood ontvingen zijn erfgenamen 320 lb gr van de  
 Raad van Vlaanderen (RAG: RV, 955, 57r). In november 1487 schonk zijn weduwe  
 samen met Michiel van Theimseke, Loys de Carmijn en Ghiselbrecht van Schooren  
 het huis 'De Gheltzac' in de Oude Zak aan Joos de Hont en een huis in de  
 Cordewanierstraat aan Jacob Blomme (SAB: KV, 828bis, 309/337). Ook in  
 november 1499 verhandelde Michiel van Themseke huizen van Jan de Witte, omdat  
 hij diens weduwe gehuwd was (SAB: PO, 1ste reeks, II, nr. 39). 

 Rol in de opstand Hij diende 250 lb gr aan de stad Brugge terug te betalen in 1477, maar het bedrag  
 werd niet ingeschreven in de stadsrekeningen (SAB: SR76, 34v). In 1479 werd hij  
 opgevorderd om (net als in de periode 1471-5) de goederen van de partijgangers in  
 Vlaanderen van de Fransen te confisqueren, dit deed hij tot 1482 (ARA, Rk.  
 19718). Hij was onderhandelaar bij het verdrag van Atrecht (Cauchies,  
 'Maximilien', 161). Hij zou als burgemeester een belangrijke rol gespeeld hebben  
 bij de verbanning van Donaas de Moor op 13/5/1483, omdat Jan 'secretelick eenen  
 grooten nick up [Donaas] hadde' (Despars, 'Cronijcke', 234). In oktober 1483  
 vroeg de Rekenkamer hem dringend zijn rekeningen als ontvanger van de  
 confiscaties op te sturen (ADN: B 17744, 'Flandre. Recette des confiscations'). In  
 januari 1485 vroeg de Rekenkamer aan de graaf of het hof geen mandament kon  
 uitvaardigen om de confiscaties waarvoor Jan rekening moest houden, vlotter te  
 laten verlopen, omdat vele schuldenaars hun geld niet wilden afstaan (ADN: B  
 17747, 'Confiscations'). 

 Extra In juli 1476 werd het beroep van Jan de Witte en andere pachters van het pontgeld  
 te Gent tegen een vonnis van de Raad van Vlaanderen in een proces tegen de  
 schepenen van de Keure en stadsontvanger Jan van Melle door het Parlement van  
 Mechelen ongeldig verklaard. In dat vonnis werd, ten voordele van de Gentse  
 schepenen, opheffing verleend van een borgsom die door de pachters was gestort  
 voor het bedrag, waarmee zij de pachtprijs van het pontgeld wensten te  
 verminderen, omdat zij niet konden rekenen op Gentse steun bij de inning van de  
 belasting (De Smidt & Strubbe, 'Chronologische lijsten', 130). 

 Bronnen Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1313-6, Simons, 'De functionarissen', 105-7 en  
 Karagiannis, 'De functionarissen', 127-9. 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Witte, Joris de 

 Politieke carrière Ieper: schepen 71, 73, 15/2/75-26/2/77, 78, 80, 82, 84, 87, 89, 91; raad 70, 72, 74,  
 1/3/77, 79, 81, 83, 85, 90 (KB: M 103, II). 

 Rol in de opstand Op 29/4/1477 werd hij te Ieper gevangen gezet 'by laste van der vorseide  
 ghemeene' (Diegerick, 'Episode', 446). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Witte, Pieter de 

 Titel meester 

 Data ?-08/1504 (SAB: WROLV, 6, 110r). 

 Antecedenten fs Joost (meermaals schepen en hoofdman in jaren 1440-50) x' Catharina Metteneye.  
 Zij zijn Pieters ouders. Joost x² Jacqueline de Baenst (fa Guy II x Anna de Groote;  
 en weduwe van Christoffels Triest), aldus Gailliard, 'Bruges', V, 66-9. Pieter had als 
  broer Jan (zie diens fiche, x' Margeriete Bornuydt; x² Marie Hoose) en zussen  
 Catherine (x Antonius Losschaert, zie diens fiche), Madeline (x' Willem  
 Houtmaerct, zie diens fiche; x² Nicolas de Lens, hofmeester van Johanna van  
 Castilië) en Cornelia x Jehan de Wailly (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1312). 

 Huwelijk x Adriana van der Strate, fa Joos (SAB: CSK87, 131r en PR92, 10v). 

 Nageslacht Maria x' Pieter Bonin, x² Jan Claesssens, x³ Arnould van den Kerchove; Frans x'  
 Johanne van de Velde, fa Joos, x² Kateline van de Plancke, fa Jan; Jacobs x Lievine  
 Stalins (Gailliard, 'Bruges', V, 72). 

 Politieke carrière Brugge: schepen jan90, 91; raadslid 83, juni85, 86; hoofdman sint-donaas dec90  
 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: in oktober 1486 reisde hij samen met Joris Baert en Jacob Coolbrant naar  
 Brussel om bij Maximiliaan te onderhandelen over economische maatregelen (SAB:  
 SR86, 122r). In maart 1488 stond hij aan het hoofd van de bewakers van  
 Maximiliaan (SAB: CSK87, 93r). Hij was onderhandelaar van de stad bij de  

totstandkoming van de vrede van Damme in december 1490 (Despars, 'Cronycke', IV, 
486). 

 

 Sociaal kapitaal Hij was borg over de vrijlating uit het Brugse schepenhuis van Joos van Straten op 
  20/3/1488 (SAB: CSK87, 92r). In september 92 was hij samen met Bertram Haghe  
 voogd van de kinderen van meester Jan de Witte (SAB: PR92, 9r). Jan de Deckere  
 en Jan Ghijzelbrecht waren voogden van zijn kinderen na zijn dood (SAB:  
 WROLV, 6, 110). 

 Cultureel veld Hij was Brugs forestier van de Witte Beer in 1483-6 (SAB: SR82, 161v; SR83,  
 181v; SR85, 166v). 

 Leenbezit Hij bezat verschillende lenen in het graafschap: te Langemark, Ieper, Wijnendale  
 etc (zie SAB: WROLV, 6, 113r). 

 Bezit Hij huurde een stalletje van de stad Brugge in 1477 (SAB: SR77, 11v). Hij leende  
 2 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 190r). In juni 1487 leende hij 100 lb  
 gr aan Maximiliaan op enkele kroonjuwelen (ADN: B 3496, 123693). Hij leende  
 3360 gr in mei en 1440 gr in juli 1488 en 1080 gr in oktober en - met de weduwe  
 Jacob van der Strate - 15945 gr in december 1490 aan de stad Brugge, als bewoner  
 van het OLV-zestendeel (Blockmans, 'De belastingbetalers', 284). In november  
 1490 kreeg hij 24 lb gr terug van een vroegere (of een nieuwe?) lening (SAB:  
 CSK89, 46v). Na zijn dood liet hij het huis 'Prouckenburg' na in de Collettestraat, , 
  het huis 'De Ware', drie huizen in de Oudburg, huisjes in het Winterstraatje, het  
 Sifonstraatje, in de Westmeers, 'ter Ghote', aan de Sint-Jansbrug, grond buiten de  
 Leonaardspoort, te Damme, Oostkerke, Torhout en te Dudzele, een molen te  
 Lisseweghe, een tiental renten en tal van roerende goederen (SAB: WROLV, 6,  
 110r-115r). 
 
 Rol in de opstand Hij begeleidde de Blijde Inkomst van Filips de Schone in Brugge op 31/4/1484  
 (Despars, 'Cronycke', IV, 241). In januari 1491 verplaatste hij zich met een lijfwacht 
  in de stad (SAB: SRdec90, 150r). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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  Naam Witte, Willem de 

 Antecedenten fs Jacob (2) ? 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 92, 94 (SAB: RW). 
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 Naam Woestijne, Joost van der 

 Titel Ridder 

 Politieke carrière -Vorst: baljuw van Kortrijk 10/2/85-11/6/85 en 14/3/88-16/1/90, van Deinze  
 25/8/92-24/11/94 (ARA: Rk., 13820 en 13904). 
 -Ieper: kapitein 89 (ARA: Rk. 38713, 100r); schepen 93; raad 94, 95 (KB: M 103,  

 Extra Hij verving tweemaal Jan van de Walle als Kortrijks baljuw, hij werd telkens door  
 de Gentenaars geplaatst (Gachard, 'Inventaire', II, 367). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Woestijne, Victor van de 

 Politieke carrière Ieper: raad 78, 79 (KB: M 103, II). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Woestine, Hector van de 

 Politieke carrière Ieper: schepen 73, 15/2/75-26/2/77, 80, 89; raad 70, 1/3/77, 81, 88 (KB: M 103, II). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Wouters, Jan 

 Titel meester 

 Data ?-18/08/1516 (hij werd begraven te Ekkergem te Gent, aldus Jean, 'La chambre', 357). 

 Antecedenten fs Laurens x Maria de Costere (Gailliard, 'Bruges', V, 242). 

 Huwelijk x Jooszine de Beste, fa Guarin (Gailliard, 'Bruges', V, 242). 

 Nageslacht Jan (raadsheer in de Raad van Vlaanderen) x' Maria van Nieuwenhuyze (fa Judocus x 
  Jooszine Lane), x² Peronne van der Steenstrate (fa Andries x Maria Cleenwerck; en  
 weduwe van Jacob de Costere); dochter Elisabeth x Jan Heyman (Van Peteghem, 'De 
  Raad', 274-7 en Gailliard, 'Bruges', V, 244). 

 Politieke carrière -Vorst: klerk in de Rekenkamer van Mechelen 77, en Rijsel vanaf 2/77; auditeur van 
  de Rekenkamer 82-88; rekenmeester 88-99; president 13-16 (Jean). 
 -Brugge: raadslid juni85 (SAB: RW). 

 Taken-diensten -Vorst: hij was controleur van de wetten en magistraten én de moer van Vlaanderen  
 in 1480 (ADN: B 33, 59r) en 1481 (ADN: B 17737, 'Wouters'). Op 30/6/1483  
 stelde Gent hem aan tot 'notaris ende ontfanghere van den notarien van Vlaendren'  
 i.p.v. Mathieu l'Espine (ARA: Rk., AL, 51, 30/6/1483). In de jaren 1488-89 was hij 
  'receveur des aumosnes de Flandres' en ontving hij eveneens het recht van de  
 notariën (ADN: B 17755, 'Wouters ').  
 -Gent: in 1489-90 hield meester Jan Wouters een oorlogsrekening te Gent bij  
 (SAG: 400, 30, 257r) en was hij tevens auditeur van de oorlogsrekening van  
 Lieven Yoens (SAG: 20, 6, 155r). In 1490 was hij secretaris bij de rekening van de  
 stadswerken (360v). 

 Sociaal kapitaal Hij was één van de getuigen van het testament van Olivier de la Marche (Stein,  
 'Etude', 202). 

 Bezit Zijn zoon was een Gentenaar en bezat een huis in de Gentse Drabstraat en tal van  
 bezittingen rond Gent (Van Peteghem, 'De Raad', 277 en Derycke, 'De Gentse Sint- 
 Michielswijk', 213: één ervan had hij van Olivier van Royen gekocht). In 1477  
 ontving hij als klerk een jaargeld van 72 lb van 40 gr (ADN: B 2115, 42v); in  
 1479 het dubbele (ADN: B 2118, 101r). Hij leende 2 lb gr aan de stad Brugge in  
 mei 1480 als bewoner van het Sint-Jacobszestendeel (SAB: SR80, 198v). Een Jan  
 Wouters leende 360 gr in oktober 1490 aan de stad Brugge, als bewoner van het  
 OLV-zestendeel; een andere 960 gr in december 1490, als bewoner van het Sint- 
 Janszestendeel (Blockmans, 'De belastingbetalers', 284). 

 Rol in de opstand Op 24/7/1483 legde hij de eed van auditeur af voor Filips de Schone i.p.v. Robert  
 de Boulogne (ADN: B 17743, 'Chambres des comptes, serment des membres'). In  
 1485 werd hij door Maximiliaan afgezet als auditeur (en ook als ontvanger van de  
 notarii) en vervangen door Robert de Boulogne (ADN: B 33, 124v). In juli 1490  
 vroeg de Rekenkamer hem dringend zijn rekeningen van de 'ausmonerie' en de  

'notarie de Flandres' op te sturen voor de periode waarin hij ze inde (ADN: B 17755, 
'Wouters'). 

 Extra In het schepenjaar 1483 werd een Jan Wouters door het Brugse stadsbestuur  
 veroordeeld tot een boet van 7 s 6 d gr (SAB: SR83, 38r). 

 Bronnen Jean, 'La chambre'. 
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 Naam  Wulf, Hendrik de 

 Politieke carrière Ieper: schepen 71, 1/3/77, 79, 81, 88, 90, 92, 94; raad 72, 80, 82, 83, 84, 86, 87, 89,  
 91, 93 (KB: M 103, II). 
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 Naam Wulf, Pieter de 

 Politieke carrière Ieper: schepen 22/5/77 (KB: M 103, II). 
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 Naam Wulfsberghe, Jan van 

 Data ?-1489 (ARA: Rk. 17407, 1v). 

 Nageslacht Hij had een zoon Joos (ARA: Rk. 17401, 1r) en Karel (RAB: BB, 64, 133r). 

 Politieke carrière Brugge: hoofdman sint-jacobs 64, 77, 80, 86; raadslid 70, 72, 81; schepen 75,  
 juni85, 87 (SAB: RW). 

 Taken-diensten -Vorst: hij was ontvanger van het grutegeld van Dudzele, Lissewege, Uitkerke,  
 Oostkerke, Hoeke, Sint-Anna-ter-Muiden en Monnikerede in 1475-78 (databank  
 domeinbeheer). 
 -Brugge: in januari 1482 reisde hij naar Gent om er te onderhandelen over de  
 verbanning van Filips van Huerne (SAB: SR81, 66r). 

 Sociaal kapitaal In februari 1488 was hij samen met Simon van Rijnen borg over Jan de Mombre  
 (SAB: CSK87, 84r). Joos van Wulfsberghe stond borg voor zijn vrijlating uit het  
 Brugse schepenhuis op 20/3/1488 (SAB: CSK87, 92r). 

 Cultureel veld In februari 1486 trad hij samen met Jacob Dheere op als voogd van het Godshuis  
 van de Bogaarden van Brugge (SAB: PR85, 85v). 

 Leenbezit In 1468 bezat hij twee delen van het ammanschap van Lisseweghe dat zijn zoon  
 Karel zou erven (RAB: BB, 64, 133r/134v) en 21 gemet grond in Sint-Pieters bij  
 Brugge (148r). In 1485 schonk hij zijn Joos een leen te Sint-Pieters bij Brugge  
 (ARA: Rk. 17401, 1v). In 1489 verkocht hij een rente van 5 lb gr aan het  
 Magdalenagodshuis te Brugge op een leen te Lisseweghe voor 100 lb gr (ARA:  
 Rk. 13710, 151r). Bij zijn dood kort erna schonk hij zijn zoon een leen te en twee  

delen van het ammanschap van Lisseweghe en het leen 'Wulfsberghe' te Oedelem  (ARA: 
Rk. 17407, 1v). 

 Bezit Jan van Wulfsberghe fs Joos ontving sinds 1446 een jaarlijkse rente van 6 lb gr op  
 de stad Nieuwpoort (ADN: B 5392, 25v). Hij leende 6 lb gr aan de stad Brugge in  
 1477 (SAB: SR76, 30v). Hij leende 3 lb gr aan de stad Brugge in mei 1480 als  
 bewoner van het Sint-Jacobszestendeel (SAB: SR80, 197v). Hij leende 2 lb gr aan  
 de stad in juni 1487 (SAB: SR86, 196v). In oktober 1487 verhuurde hij het  
 winkeltje 'Stoutenberg' in de Vlamingstraat aan Geraard van Uphove voor 2 lb 10 s 
  gr per jaar (SAB: KV, 828bis, 303). Hij leende 960 gr in juli 1488 aan de stad  
 Brugge (Blockmans, 'De belastingbetalers', 285). 
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 Naam Wulfsberghe, Joos van 

 Naamgenoten Een Adriaan van Wulfsberghe was schepen van het Vrije van 1474-6 (lijsten Vrije). 

 Data ?-vóór 12/90 (RAG: RV, 7513, 71v). 

 Antecedenten fs Joos (zie categorie huwelijk) of fs Jan (ARA: Rk. 17401, 1v). 

 Huwelijk x Kateline van Overtvelt, fa Paulus (SAB: PR92, 54r). Maar in februari 1484 werd  
 deze weduwe van Joos van Wulfsberghe genoemd, betreft het dus de vader van Joos  
 ? (naar SAB: KV, 828bis, 11). Een andere Joos van Wulfsberghe (diens zoon) was  
 gehuwd met Mergriete du Homme, fa Robert (SAB: KV, 828bis, 179). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 86, jan90*; hoofdman sint-jacobs dec90; deken der mutsenmakers  
 86 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: op 13/2/1490 maakte hij deel uit van de Brugse delegatie die te Damme met 
  de Albrecht van Saksen over de 'welvaert' van de stad onderhandelde (SAB: SR89,  
 132r). Eind mei 1490 reisde hij naar Zeeland bij Adolf van Kleef om er te  
 onderhandelen over de devaluatie van de munt (SAB: SR89, 138v). In juli 1490  
 maakte hij deel uit van de Brugse delegatie die in Brussel de revaluatie van de munt 
  met Engelbert van Nassau besprak (SAB: SR89, 145r). 

 Sociaal kapitaal Hij was borg over de vrijlating uit het Brugse schepenhuis van Jan van  
 Wulfsberghe op 20/3/1488 (SAB: CSK87, 92r). In januari 1493 maakte zijn  
 weduwe Pieter van Stavele, Pieter de Deckere, Adriaan van Roye, Renier vander  
 Meersche, Jan Gheens, Jan de Costere, Jacob Moerins, Lodewijk Dierickx, meester  
 Jan van der Leene, Jan Smout en Antonis Bierman machtig over zich (SAB: PR92, 54r). 

 Cultureel veld Hij was Brugs forestier vanaf april 1486 (SAB: SR85, 169v). 

 Leenbezit Bij zijn huwelijk in 1485 ontving hij een leen in Sint-Pieters bij Brugge (ARA:  
 Rk. 17401, 1v). In 1487 of het jaar nadien verkocht hij Hendrik van der Strate een  
 losrente van 6 lb gr op lenen te Oedelem en te Ursel voor 1296 lb par (ARA: Rk.  
 13710, 137r). Bij zijn huwelijk en de dood van zijn vader Jan in 1489 ontving en  
 erde hij het leen 'Wulfsberghe' te Oedelem en een leen te en de ammanie van  
 Lisseweghe (ARA: Rk. 17407, 1v). 

 Bezit in december 1486 ontving hij 35 lb gr van Guy de Hondecoutre, de stiefvader van  
 Mergriete du Homme (SAB: KV, 828bis, 179). In februari 1487 schonk hij de helft  
 van een rente van 1 lb gr op een huis in de Ridderstraat aan Guy de Hondecoutre  
 (SAB: KV, 828bis, 199). Hij leende 720 gr in december 1490 aan de stad Brugge  
 (Blockmans, 'De belastingbetalers', 285). 

 Rol in de opstand In januari 1491 verplaatste hij zich met een lijfwacht in de stad (SAB: SRdec90,  

 Extra Hij volgde de overleden Antoon de Witte als burgemeester op in de raad van  
 januari 1490 (SAB: RW). In december 1490 werd zijn weduwe Kateline van  
 Overtvelt vrijgesproken voor de Raad van Vlaanderen na een klacht van Joris van  
 Schoorisse die de uitbetaling van een achterstallige rente, die Paul van Overtvelt  
 hem nog moest, eiste (RAG: RV, 7513, 71v). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Wychuus, Jan van 

 Politieke carrière Gent: gedele 86, 08; keure 94, 97, 01, 05; overdeken der wevers 98-00, 03-05;  
 stedekiezer 03, 07; secretaris van gedele 79; secretaris van de keure 80-81 (bestand  
 Gent). 

 Beroep Wever (Hancké, 'Conflict', II, 208). 

 Verbanning 30/1/1484, voor vijftig jaar uit Vlaanderen door Gent, omdat hij in een ruzie  
 personen gekwetst had (SAG: 212, 1, 73r). In juni 1485 betaalde hij 3 lb gr aan de  
 stad omdat hij gratie van ban verkregen had (SAG: 400, 28, 423r). 
 25/6/1491, voor vijftig jaar uit Vlaanderen samen met talrijke kompanen, 'omme dat  
 zij niet achtende de voorgheboden […] daerbij expresselic gheseit was dat alle  
 deghene absenteerde hemlieden in justicien voughen zouden', daarna waren ze  
 gedagvaard en doken ze nog niet op (SAG: 212, 1, 102v). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Wychuus, Joos van 

 Data ?-22/11/1487 (Despodt, 'Dat du best', III, 1.2/026: hij werd begraven in de Gentse  
 OLV-kerk). 

 Antecedenten fs Jan (Despodt, 'Dat du best', III, 1.2/026). 

 Huwelijk x Lysbette van den Driessche, fa Willem (Despodt, 'Dat du best', III, 1.2/026). 

 Politieke carrière Gent: gedele 67, februari77; keure 78; stedekiezer 81; ontvanger 79; overdeken der  
 wevers 68-69, 79-81 (bestand Gent). 

 Rol in de opstand Samen met Jan van Dadizeele en Adriaan Vilain van Rasseghem maakte hij deel uit  
 van de commissie die in juli 1481 Jacob van Wijmeersch, Jan de Vechtere en Zegher  
 de Mey veroordeelde nadat ze openlijk kritiek hadden geuit op het beleid van Jan  
 van Coppenhole, Willem Rijm en Jan van den Buendere (SAG: 93, 3, 77v). 

 Verbanning 6/7/1482 wegens corruptie (Dagboek van Gent, II, 257), hij zou namelijk samen  
 met Jan de Coninc, Wouter Mesdach en Gheerolf de Tolleneere voor grof geld  
 personen postjes aangeboden hebben in het lid van de weverij (SAG: 212, 1, 62r).  
 Kort erna betaalde hij 100 lb gr aan de stad om gratie te bekomen (SAG: 400, 28,  
 17v).  

29/5/1484, voor vijftig jaar uit Vlaanderen, door Gent, omdat hij de baljuw van Ruislede 
beledigd had (SAG: 212, 1, 73v). In juni 1485 betaalde hij 10 s gr aan de stad omdat hij 
gratie van ban verkregen had (SAG: 400, 28, 423r). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 1998

 Naam Wychuus, Olivier van 

 Politieke carrière Gent: gedele 79 (bestand Gent). 

 Bezit In de verplichte lening van 1492 droeg hij 160 gr bij die later werden terugbetaald  
 (Hancké, 'Conflict', II, 208). 



Vlaanderen (1477-1492) 
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 Naam Wymeersch, Jacob van 

 Naamgenoten Zegher van Wymeersch was secretaris van gedele in 1477-79 (Hancké, 'Conflict', II,  
 209). 
 Laureins van Wijmeersch was in februari 1489 een gevangene van Philippe de  
 Crèvecoeur (SAG: 93, 7, 65v). 

 Politieke carrière Gent: keure 48, 79; herekiezer 77; overdeken der neringen februari77-77;  
 ontvanger 80 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: hij begeleidde Maria bij haar reis van Gent naar Brugge in april 1477 (SAG:  
 400, 25, 144r). Hij was onderhandelaar bij de Leden van Vlaanderen te Brugge op  
 5/9/1477 en reisde naar Brabant naar Maximiliaan op 18/8 en op 26/12/1477  
 (SAG: 400, 26, 85r en 87v). In april 1478 trok hij naar Antwerpen om Maximiliaan  
 naar Gent te krijgen (90v). Hij was Gents vertegenwoordiger op de  

Ledenvergadering in april en juni 1478 (91v, 94v). In september 1483 trad hij op als 
militair kapitein van de stad (28, 130r). 

 Bezit Hij kocht een tafellaken, lijnwaad en een handdoek uit het geconfisqueerde bezit  
 van Jan van Melle (Blockmans, 'Peilingen', 255). In augustus 1483 ontving hij 13  
 lb 1 s 6 d gr van de stad voor achterstallige schulden (SAG: 400, 28, 147v). 

 Rol in de opstand Als overdeken maakte hij deel uit van de uitzonderingsrechtbank die Hugonet,  
 Humbrecourt en Clugny diende te berechten eind maart 1477 (Paravicini, 'Guy de  
 Brumeu', 486). Op 12/7/1481 werd het hem verboden nog ooit een politieke functie 
  in de stad uit te oefenen omdat hij samen met Jan de Vechtere en Zegher de Mey ten  
 onrechte kritiek op het beleid van Willem Rijm, Jan van Coppenhole en Jan van den 
  Buendere had geuit, zij zouden namelijk gepoogd hebben om alle politieke postjes 
  van de neringen naar eigen goeddunken in te vullen. 'Omme dat de voornoemde  
 Jacop zo lichte es gheweest twoordt van wapeninghen of vriende ende maghen te  
 moeyene’, zal hij van het leven beroofd worden als hij nog eens zoiets uit en hij  
 diende de zes zilveren schalen en fonteinpot die hij van Humbrecourt had gekregen  
 aan de stad af te staan (SAG: 93, 3, 77v en gedeeltelijk foutieve informatie in het  
 Dagboek van Gent, II, 256-7). 
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 Naam Wyncle, Jan van de 

 Politieke carrière Gent: herekiezer 81 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Vorst: hij was ontvanger van de tol te Gent (in pacht gegeven) in 1459-62  
 (databank domeinbeheer); hij pachtte de assizen op de Lieve in 1492-3 (Hancké,  
 'Conflict', II, 209). 

 Beroep Wijnmeter of houtbreker (Hancké, 'Conflict', II, 209). 

 Bezit In de oorlogsbelasting van 1477 droeg hij 240 gr bij (Hancké, 'Conflict', II, 209). 
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 Naam Wyngaerde, Vincent van den 

 Naamgenoten Hendrik van de Wijngaerde werd geconfisqueerd in 1488-9 (Hancké, 'Conflict', II,  
 209). 

Jan van de Wijngaerde was deken van de Witte Kaproenen in februari 1477 (Hancké, 
'Conflict', II, 209). 

 Politieke carrière Gent: gedele 78; keure 90; herekiezer 83; deken der grauwwerkers 84 (bestand Gent). 

 Beroep Grauwwerker (Hancké, 'Conflict', II, 210). 

 Bezit Hij woonde in de Gentse Onderstraat (Hancké, 'Conflict', II, 210). In de verplichte  
 lening van 1492 droeg hij 1 lb gr bij die later werden terugbetaald en volgens het  
 'conestable bouc' betaalde hij in 1492-4 1,5 lb gr belasting (Hancké, 'Conflict', II,  

 Verbanning In 1487 betaalde hij 3 lb gr aan de stad omwille van de gratie die hij ontvangen had 
  (SAG: 400, 29, 261r). 
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 Naam Wyts, Jan 

 Naamgenoten Een Jan Weyts was makelaar in Brugge en was gehuwd met Barbara Ferrets (SAB:  
 PR92, 34r). 

 Politieke carrière Vorst: baljuw van Damme 17/8/85-17/8/86 (ARA: Rk., 13895). 

 Taken-diensten Vorst: hij was ontvanger van de tol van de nobel op de haring te Kalloo in 1486-7  
 (databank domeinbeheer). 

 Beroep Hij werd eenmaal 'den varsche viscooper' genoemd (Despars, 'Cronycke', IV, 237). 

 Sociaal kapitaal François Weyts en Jacob Waghe zijn borgen over zijn baljuwschap (ADN: B 2132, 
  nr. 69318). 

 Bezit Hij betaalde 600 lb par borg voor zijn baljuwschap van Damme in augustus 1485  
 (ADN: B 33, 123r). 

 Rol in de opstand Op 17/8/1485 legde hij de eed af als baljuw van Damme te Rijsel (ADN: B 33, 123r). 

 Verbanning 28/2/1484: als 'verraders slands' uit Brugge (Despars, 'Cronycke', IV, 237). 
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 Naam Ydeghem, Jacob van 

 Politieke carrière Gent: gedele 87 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: in oktober 1487 reisde hij naar Brussel om aan Maximiliaan het charter van  
 de Vrede van Doornik terug te vragen (SAG: 400, 29, 277v). 

 Sociaal kapitaal In oktober 1487 voerde de weduwe van Jan van Ydeghem samen met Jacob van  
 Gistel en Joost van Varsenare een proces tegen Simon Borluut (SAG: 400, 29, 276v). 

 Bezit Hij leverde laken aan de stad in 1470, 79, 88 (Hancké, 'Conflict', II, 213). 

 Confiscatie 1484-5: 3900 gr voor inkomsten uit goed te Kortrijk en 960 gr voor pach te  
 Lemberghe (Hancké, 'Conflict', II, 213). 
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 Naam Yoens, Joos 

 Titel meester (bestand Gent) 

 Naamgenoten Lieven Yoens was oorlogsrekenmeester van de stad Gent van 20/11/1487 tot  
 12/12/1489 (zijn rekening bleef bewaard: SAG: 20, 6). Hij ontving tijdens de  
 eerste regentschapsraad de brieven van Waas, waarvoor de rekenkamer in oktober  
 1485 vroeg dat hij dringend verantwoording moet afleggen (ADN: B 33, 97r en B  
 17745, 'Flandre. Renenghes'). 

 Politieke carrière Gent: herekiezer 82, 84; pensionaris van de keure 6/7/80-83, juni85-89 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: op 26 juli 1479 trok hij als pensionaris van de keure naar Brussel bij  
 Maximiliaan en Lodewijk van Gruuthuze om ‘te hebbene de bezeghelthede van der  
 zake van Willem van der Scaghe’ (SAG: 400, 27, 91v). Eind augustus werd hij naar 
  Namen gezonden om Maximiliaan in te lichten over de mogelijke komst van  
 Engelsen in het land (226r). In oktober 1480 verzocht hij Maximiliaan en Maria te  
 Brussel naar Gent af te reizen (226v). eind oktober 1481 reisde hij naar Brussel om  
 Maximiliaan te interpelleren over de dood van Dadizeele (359r). In december 1481  
 was hij Gents afgevaardigde om te onderhandelen met de Staten van Brabant te  
 Dendermonde (360r). In oktober 1482 reisde hij naar Brussel om met Maximiliaan te 
  onderhandelen (28, 115r) en in december nogmaals om over de inkomst van de  
 jonge prins te bemiddelen (115r). In maart 1483 reisde hij naar Brugge om er de  
 komst van graaf Filips bekend te maken (319v). In februari 1484 diende hij voor de  
 regentschapsraad enkele juridische taken op te lossen in Parijs (ADN: B 2131, nr.  
 69255). In 1484 maakte hij deel uit van de ambassade die met de 'daulphin' in  
 Frankrijk onderhandelde maar gevangen genomen werd door Lancelot de  
 Berlaimont (SAG: 20, 2, 31r). In februari 1485 onderhandelde hij voor de Drie  
 Leden met Philippe de Crèvecoeur te Hesdin (SAG: 20, 3, 55v). In mei 1485 reisde  
 hij naar Brugge 'omme die van der wet te doen ghereedene ghelt' en begin juni  
 reisde hij er heen voor 'zaken van financien' (SAG: 400, 28, 421v). Op 1/11/1487  
 trok hij naar Brugge bij de kanselier om te vragen een nieuwe schepenbank te Gent  
 te installeren (29, 277v). Op 6/3/1488 trok hij samen met Frans van Coppenhole en  
 Joos de Jaghere naar Brugge om er elk met zes gezellen Maximiliaan te bewaken  
 (394v). Op 26/3 reisde hij naar Brussel om er de staten te vragen naar Gent af te  
 reizen (402r). Op 19/4 reisde hij naar Brugge om er de staten tevergeefs te vragen  
 naar Gent af te zakken (407r). Van 14 tot 17 mei verbleef hij te Brugge (413r). In juli 
  1488 reisde hij naar Brugge om er te overleggen over de betaling van de troepen  
 (427r). Op 7/1/1490 reisde hij naar Aalst om er met Engelbrecht van Nassau te  
 onderhandelen (SAG: 20, 8, 41r). Eind januari 1490 onderhandelde hij nogmaals  
 met Engelbrecht van Nassau (400, 30, 255v); erna trok hij naar Brugge bij Nassau  
 (256r). Ook van 21 tot 23 mei onderhandelde hij er met Engelbrecht van Nassau (265v). 

 Bezit In de verplichte lening van 1492 droeg hij 501 gr bij die later werden terugbetaald  
 (Hancké, 'Conflict', II, 214). 
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 Naam Zac, Omaer de 

 Titel Meester v1441 

 Naamgenoten Lieven de Zac, baljuw van de Oudburg, werd in april 1478 veroordeeld voor de  
 Grote Raad na een klacht van de bisschop van Letz. Hij diende enkele goederen  
 gerechtelijk te verkopen. Op 10 maart 1478 kreeg hij van de Grote Raad het ambt  
 van kolfdrager toegewezen na een klacht tegen Lieven van den Bossche - als het  
 dezelfde personen betreft tenminste (De Smidt & Strubbe, 'Chronologische lijsten', 141-3). 

 Politieke carrière Vorst: raadsheer in de Raad van Vlaanderen 4/6/63-10/10/77 (Dumolyn). 

 Leenbezit Hij hield twee lenen van Johana van Gistel in Polinchove, met opbrengst aan  
 cijnzen van 31lb 11s par; een leen van Rijkaert Knibbe in Loo (jaaropbrengst: 7lb  
 101s par); twee lenen van de graaf van Sint-Pol in Veurne (jaaropbrengst: 54lb 14s  
 10d); totaal: 183 lb (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1329). 

 Bronnen Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1329-30. 
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 Naam Zaemslacht, Joos van 

 Data ca. 1449 - ? (RAG: RV, 34315, 149v). 

 Politieke carrière Gent: gedele 83, 88, 96*, 07*; keure 92, 09 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Vorst: hij was ontvanger in de opperkoninkstavelrij van Omaer Veldeman (Hancké, 
  'Conflict', II, 215). In het najaar van 1483 trok hij naar Brugge om er te  
 onderhandelen met de regentschapsraad (SAG: 400, 28, 318v). In mei 1493 reisde  
 hij naar Antwerpen om er met de wet te onderhandelen om ‘te besongnierne dat  
 dinsetene van deser stede paisivelic zoude moghen trecken ter Andwerpmaert’ (31, 124r). 

 Bezit Hij woonde in de Gentse Steendam (Hancké, 'Conflict', II, 215). In de verplichte  
 lening van 1492 droeg hij 40 gr bij en volgens het 'conestable bouc' betaalde hij in 
  1492-4 1920 gr belasting (Hancké, 'Conflict', II, 215). 

 Rol in de opstand Hij vergezelde Filips de Schone bij diens Blijde Intrede in Brugge in mei 1484  
 (SAG: 400, 28, 320v). 
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 Naam Zeelandere, Jan de 

 Politieke carrière Gent: keure 89; ontvanger-boekhouder 88 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: hij was onderhandelaar bij de vrede van Montilz-lèz-Tours (SAG: 20, 7,  
 282r). Op 29/12/1489 maakte hij deel uit van de Gentse delegatie die met Albrecht  
 van Saksen te Mechelen onderhandelde over de vredesvoorwaarden van Tours  
 (SAG: 20, 7, 294r). 

 Beroep Meersenier of Kaaskoper; hij was deken van dit ambacht in 1489 (Hancké,  
 'Conflict', II, 216). 

 Bezit In de verplichte lening van 1492 droeg hij 160 gr bij die later werden terugbetaald  
 (Hancké, 'Conflict', II, 216). 
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 Naam Zegers, Jacob 

 Naamgenoten Een Jacob Zeghers was deken van de lakenhalle in 1486 (SAB: RW). 

 Politieke carrière Brugge: raadslid 82, 88 (SAB: RW). 

 Taken-diensten Brugge: in augustus 1483 reisde hij samen met Joos de Deckere en Jan Roegiers  
 naar de regentschapsraad te Gent 'omme te communiquierne up tstic van den  
 juweelen mijns voorseide gheduchts heeren' (SAB: SR82, 77v). 

 Bezit Hij huurde een stalletje aan de Brugse hallen in 1476-83 en een saaistalletje in  
 1482 (SAB: SR76, 7v; SR82, 17v/18r). Hij leende 30 s gr aan de stad Brugge in mei 
  1480 als bewoner van het OLV-zestendeel; ze werden nog hetzelfde jaar  
 terugbetaald (SAB: SR80, 195v). Hij leende 1 lb gr aan de stad in juni 1487 (SAB:  
 SR86, 192v). Hij leende 360 gr in oktober aan de stad Brugge, als bewoner van het  
 OLV-zestendeel (Blockmans, 'De belastingbetalers', 286). 
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 Naam Zeveren, Jan van 

 Naamgenoten Jan van Zeveren fs Joris werd door Gent geconfisqueerd in 1488-1492 (zie Hancké,  
 'Conflict', II, 217). 

 Antecedenten fs Daneel (bestand Gent). 

 Politieke carrière Gent: gedele 83; keure 53, februari77; stedekiezer 67; deken der timmerlieden 80,  
 84; deken der houtbrekers 58-9, 66-7 (bestand Gent). 

 Beroep Timmerman en houtbreker (Hancké, 'Conflict', II, 217). 
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 Naam Zickelen, Filips van der 

 Titel Schildknaap 
 Heer van Nazareth en Welden 

 Antecedenten fs Claeys (Hancké, 'Conflict', II, 218). 

 Huwelijk x² Beatrice van der Steene (Opsommer, 'Omme dat leengoed', 381). 

 Nageslacht Elisabeth x Dirk van Beaufremez, raadsheer in de Raad van Vlaanderen v1504 (Van  
 Peteghem, 'De Raad', 262). Hij had een zoon Jacob (Opsommer, 'Omme dat  
 leengoed', 438). 

 Politieke carrière -Gent: gedele februari77, 84*, 87*; keure 90; herekiezer 80, juli85; commissaris  
 van de schepenbank 82, 84, 89 (bestand Gent). 
 -Vorst: 'generael meester van der munte van Vlaendren' 19/7/82-85? (ARA: Rk.  
 18197, 8r); 'raed' van Filips in 83 (SAB: SR83, 158v); kamerheer van Filips de  

Schone eind 87 (SAG: 400, 29, 298v) en 'camerlinc' in 88-9 (SAB: SRfeb88, 147v; SR88, 
170r). 

 Taken-diensten -Vorst: van april 1482 tot juli 1485 en opnieuw tijdens de regering van de tweede  
 regentschapsraad was hij commissaris van de wetsvernieuwingen in Vlaanderen  
 (RAB: AW, 1478). Voorbeelden hiervan te Ieper in 1483-85 en 1488-89 (KB, M  
 103, II), te Brugge op 19/4/1482, 1482-84 (SAB: SR81, 162r/179r; SR83, 158v;  
 SR84, 150v) en op 2/9/1488 en in 1489 (Despars, 'Cronycke', IV, 420, 442); te  
 Gent in 1482-4 (SAG: 400, 28, 63r/257r en 94, 731) en 1488-89 (30, 59r/190r), en  
 in het Brugse Vrije in februari 1488 (RAB: BVR, 225, 74v). In juni 1488 was hij  
 door graaf Filips met de opdracht belast om samen met ridder Jan van Nieuwenhove  
 en Adriaan Vilain van Rasseghem alle wetten in Vlaanderen te vernieuwen (RAB:  
 BVR, 226, 17v en Diegerick, 'Correspondance', 236). 
 -Gent: hij werd in mei 1477 naar Filips van Kleef gestuurd om niet nader genoemde  
 zaken te bespreken (SAG: 400, 25, 144v). In augustus 1477 trok hij naar Brussel  
 om Maximiliaan te verwelkomen (SAG: 400, 25, 151v). In 1483 pachtte hij de  
 Gentse assizen op de wijn (28, 336r). In 1485 controleerde hij de rekeningen van  
 de Gentse bede en hiervoor ontving hij 10 lb gr (SAG: 20, 3, 93r). Op 4/6/1485  
 onderhandelde hij samen met Willem Rijm en Jan van der Valleyen met Philippe de  
 Crèvecoeur 'omme den welvaert van den lande' (421r). In november 1487 (?) of later  
 ondernam hij samen met Remeeus Hubert en Christoffel Claeys een militaire  
 expeditie naar Kortrijk (SAG: 20, 6, 46v). Op 4/2/1488 maakte hij deel uit van de  
 Gentse delegatie die naar Brugge reisde om er met de Engelsen te onderhandelen  
 (400, 29, 433r). Ook eind april reisde hij naar Brugge (433v). In mei en juni 1489  
 reisde hij meermaals naar Philippe de Crèvecoeur in het Westland (SAG: 20, 7,  
 237v). In mei 1491 maakte hij deel uit van de Gentse delegatie die naar Filips van  
 Kleef reisde te Sluis (30, 414v). Eind juni reisde hij naar Aalst (418v). Eind juli  
 reist hij samen met Jan van Coppenhole naar Sluis (415r). 

 Sociaal kapitaal Op 10/10/1486 was hij samen met Mathijs Pehaert borg over het ontvangerschap  
 van het Brugse Vrije van Yeronimuq Lauwerein - Filips droeg 300 lb gr bij (RAB:  
 BVO, 492). 

 Leenbezit Na de dood van zijn nicht Barbara erfde hij het leen 'Den tol van Haeyshove'  
 (ARA: Rk. 14160, 89v). In 1497 verkocht hij zijn heerlijkheid Oombergen omwille 
  van de vele schulden die hij had (Opsommer, 'Omme dat leengoed', 438). 

 Bezit Hij kocht een handdoek, gordijnen, lijnwaad en een tafellaken uit het  
 geconfisqueerde bezit van Jan van Melle (Blockmans,'Peilingen', 255-6). Bij zijn  
 aanstelling tot generaal-muntmeester van Vlaanderen werd bepaald dat hij jaarlijks  
 200 fr van 32 gr zou ontvangen (ARA: Rk. 18197, 8r). Hij leende de stad 200 lb gr  
 in 1483 (SAG: 400, 28, 336r). In maart 1501 gaan Filips van der Zickelen,  
 Elisabeth Storms, Jan, Filip en Joris Cabelliau in beroep tegen een vonnis van de  
 Raad van Vlaanderen, waabij inzake de verdeling van de nalatenschap van Jan  
 Adriaan de Winter in het gelijk werd gesteld (De Smidt & Strubbe,  
 'Chronologische lijsten', 354). 
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 Rol in de opstand In juli 1482 werd hij door de Drie Leden aangesteld tot generaal muntmeester van  
 Vlaanderen (ADN: B 17741, 'Minorité de Philippe le Beau'), hij werd uitbetaald  
 tot januari 1484 (ARA: Rk. 18197, 8r). Op 5/9/1483 legde hij de eed van generaal  
 muntmeester te Rijsel af (ADN: B 33, 87v). In 1485 trad Filips van den Berghe op  
 als generaal muntmeester (ARA: Rk. 18199, 3v). In 1488 was hij Gents kapitein en  
 ondernam hij onder andere een militaire expeditie naar Kortrijk (SAG: 20, 6, 46v). 
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 Naam Zoetamijs, Lieven 

 Antecedenten fs Lieven (databank Opstand). Boudewijn Zoetamijs, fa Lieven, huwde Lodewijk  
 van Maercke (Despodt, 'Dat du best', III, 1.3/045). 

 Politieke carrière Gent: herekiezer februari77; secretaris van gedele 67-68; 75-81 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: hij pachtte de assizen op de wijn in 1465-6 (Hancké, 'Conflict', II, 219) en in  
 1477 samen met Jan Ruflaert (SAG: 400, 26, 3r). 

 Sociaal kapitaal Lodewijk van Maerke betaalde voor vader Lieven Zoetamijs de pensioenen terug in 
  1477 (Hancké, 'Conflict', II, 121). 

 Bezit Hij kocht een rente van 20 s gr op de inkomsten van de stad Gent in 1485 (ADN: B 
  2132, nr. 69314). 
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 Naam Zoete, Willem 

 Titel Meester (bestand Gent). 

 Naamgenoten Boudewijn Zoete was secretaris van gedele in 1488 (SAG: 400, 30, 62v). 
 Een Jan Zoete was in de jaren 1460-70 betrokken bij inpolderingen in Watervliet  
 en Boekhoute (Gottschalk, 'Historische Geografie', I, 81-4). 

 Data ?-11/1492 (SAG: 400, 31, 80r: op 14/11/1492 werd hij begraven te Gent). 

 Antecedenten fs Jan (RAG: RV, 955, 25r). 

 Politieke carrière -Brugge: pensionaris 83-84 (SAB: SR83, 60v; SR84, 49v). 
 -Gent: herekiezer 88; pensionaris van gedele 87; pensionaris van de keure  
 november87-90 (bestand Gent). 

 Taken-diensten -Gent: in oktober 1487 reisde hij naar Antwerpen bij Maximiliaan (SAG: 400, 29, 277v). 
Op 12/2/1488 vernieuwde hij de Brugse wet (KB: Ms 1132, 160). Van 4 tot 23 februari 
1488 verbleef hij te Brugge (346r), waar hij de 'Brusselse bede' goedkeurde en ze 
inzamelde voor de Drie Leden (SAG: 20, 9, 2r). Ook van 24 tot 29/2, 3 tot 12 en van 19 tot 
27/3/1488 verbleef hij te Brugge (SAG: 400, 29, 390v en 20, 7, 14v). Van september 1488 
tot mei 1489 verbleef hij te Brussel waar hij niet alleen Filips van Kleef bij zijn 
veroveringstocht vervoegde, maar soms zelfs als plaatsvervanger voor Filips van Kleef 
optrad (SAG: 20, 7, 183r en passim). Hij was onderhandelaar bij de vrede van Montilz-lèz-
Tours (SAG: 20, 7, 281r). Op 29/12/1489 stond hij aan het hoofd van de Gentse delegatie 
die met Albrecht van Saksen te Mechelen onderhandelde over de vredesvoorwaarden van 
Tours (SAG: 20, 7, 294r). In januari 1490 leidde hij de Gentse delegatie die te Brugge met  
Engelbert van Nassau onderhandelde en op 23/1 reisde hij naar Dendermonde bij Albrecht 
van Saksen (SAG: 20, 8, 42v/43r). In februari 1490 onderhandelde hij te Brugge met 
Engelbert van Nassau over de eventuele devaluatie munt (SAG: 400, 30, 254r). Eind 
februari en begin maart 1490 trok hij respectievelijk naar Antwerpen en Mechelen bij 
Albrecht van Saksen om te onderhandelen over de positie van Filips van Kleef 
(258v/259r). Van 1 tot 5 juni 1490 onderhandelde hij met Engelbert van Nassau te Brugge 
(265v). In mei 1491 maakte hij deel uit van de Gentse delegatie die naar Filips van Kleef 
reisde te Sluis (414v). Opvallend is dat zijn wedde als pensionaris maar uitbetaald werd tot 
6/7/1491 (332r). Hij ontving brieven van de stad in Kamerijk op 12/8 en op 4/9/1492 (31, 
109v/110v). 
-Brugge: hij deed diverse langdurige dagvaarten voor de stad naar de regentschapsraad in 
de periode 1483-85 (zie bijvoorbeeld een opsomming op SAB: SR83, 127v: in totaal 
verlbeef hij 138 dagen te Gent in het schepenjaar 1483 (28 lb 15 s gr); SR84, 139v-140r: in 
totaal 110 dagen in het schepenjaar 1484 (47 lb 3 s 4d gr)).  

 Sociaal kapitaal Zijn vader Jan Zoete (x Jehanne van den Capelle) was voogd over zijn halfzuster  
 Jacquemine van den Capelle die in april 1485 bastaard Wolfert van Borsele, fs  
 Hendrik, huwde (RAG: RV, 955, 25r). 

 Cultureel veld In maart 1487 was hij klerk van de Brugse gilde van OLV van de sneeuw (SAB:  
 KV, 828bis, 213). 

 Bezit Eind 1488 ontving hij 24 lb gr uit de Gentse oorlogskas omwille van achterstallige 
betalingen uit de periode van oktober 1485 tot april 1488, verschenen van de 8 lb gr rente 
die zijn vader op de Drie Leden kocht in 1485 (SAG: 20, 6, 129r).  

 Rol in de opstand In 1483 werd hij betaald als pensionaris van de stad Brugge, maar hij fungeerde meer als 
een permanente pensionaris van de te Gent verblijvende regentschapsraad. In de periode 
van de raad vertoefde hij meermaals te Gent 'omme aldaer daghelicx metten heeren van 
den bloede ende metten Grooten Rade ons gheduchts heeren ende princen midsgaders den 
ghedeputeirden vanden anderen tween leden besich te zine ende te besoingierne van zaken 
den lande int generale anegaende' (SAB: SR83, 127r en SR84, 140r). Als Gents 
gedeputeerde werd hij feestelijk onthaald in Brugge op 10/2/1488 (Despars, 'Cronycke', IV, 
337 en Diegerick, 'Correspondance', 54). Op 13/3 sprak hij een vlammende rede uit tegen 
het beleid van Maximiliaan; de bekendste volgt op 28/4/88 op de Staten-Generaal te Gent  
(Wellens, 'Les états généraux', 206). Hij volgde Filips van Kleef op zijn reis door Brussel, 
Halle en Vilvoorde in 1488-9 (SAG: 20, 7, 183v en Gachard, 'Lettres', XVIII, 422-3). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 2014

 Naam Zonnemare, Gillis van der 

 Politieke carrière Gent: gedele 05; keure juni85, 93 (bestand Gent). 

 Beroep Meersenier (Hancké, 'Conflict', II, 220). 

 Bezit Hij woonde in de Burgstraat naast Boudin de Grutere (SAG: 400, 28, 451r). In de  
 verplichte lening van 1492 droeg hij 320 gr bij die later werden terugbetaald  
 (Hancké, 'Conflict', II, 220). 

 Rol in de opstand In juni 1485 verzorgde hij samen met Boudin de Grutere en Jacob de Smitere een  
 vreugdevuur in de stad bij Maximiliaans blijde inkomst (SAG: 400, 28, 451r). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 2015

 Naam Zwalmen, Gillis van der 

 Data Hij stierf tijdens zijn ambtstermijn van 1486 (Hancké, 'Conflict', II, 221). 

 Politieke carrière Gent: gedele 59, 62, 76; keure 47, 55, 64, 69, 73, 86 (bestand Gent). 

 Beroep Huidevetter (Hancké, 'Conflict', II, 221). 

 Rol in de opstand In 1477 diende hij 15 lb gr terug te betalen voor pensioenen (Hancké, 'Conflict', II,  
 221). 

 Verbanning 25/10/1477 (samen met Jan Utenhove fs Jacob, Joos van der Scaghe, Jan de Keghele  
 en Lieven de Meestere), voor vijftig jaar uit Vlaanderen, omdat zij als schepenen  
 van de keure 'de eerste waren die de restrinctie braken ghemaect int scependom  
 meester Jan Rijms bij den drien leden van deser stede bij den breken vanden welker  
 zij hemlieden zelve pencioen toeleyden buten den consente van den voorseiden  
 drien leden daer groete inconveniente afcommen zijn binder voorseide stede' (SAG: 
  212, 1, 16r). Op 7/3/1480 werd hij nogmaals verbannen voor 50 jaar uit  
 Vlaanderen omdat hij, als voogd van het Sint-Janshuis aan de Waalpoort,  
 gemeenschapsgeld in eigen zak had gestoken (SAG: 212, 1, 36v). Op 21/7/1481  
 werd hij nogmaals voor vijftig jaar door Gent verbannen omdat hij 'diverssche  
 ondueghden ende practiquen tzijner ghesingulierden prouffite ghedaen heeft int  
 excerteren van ziere vooghdie' van een zekere wees (SAG: 212, 1, 54v). In juli 1485 
  betaalde hij 3 lb gr aan de stad voor de gratie van ban die hij ontvangen had (SAG: 
  400, 29, 12r). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 2016

 Naam Zwalmen, Willem van der 

 Politieke carrière Gent: gedele 88 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: in januari 1489 onderhandelde met Engelse ambassadeurs te Brugge (SAG:  
 20, 7, 140r). 

 Beroep Drapier (Hancké, 'Conflict', II, 221). 

 Bezit Hij woonde in de Kammerstraat (Hancké, 'Conflict', II, 221). Hij leverde laken aan  
 de stad in 1475-6 en 81 (Hancké, 'Conflict', II, 221). In de verplichte lening van  
 1492 droeg hij 432 gr bij die later werden terugbetaald (Hancké, 'Conflict', II, 221). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 2017

 Naam Zwanckaert, Lamsin 

 Naamgenoten Was hij familie van Lambrecht Zwanckaert (Ieperse schepen in 85, 87 en 89) of  
 betreft het dezelfde persoon? Of van Frans Zwanckaert, Iepers artilleriemeester in  
 1477 (Diegerick, 'Episode', 444)? 

 Politieke carrière Ieper: schepen 74, 15/2/75-26/2/77, 80, 82, 92; raad 79, 84, 88, 90, 91, 94;  
 hoofdman van de Gemeene Neringen 29/8/85, 86 (KB: M 103, II). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 2018

 Naam Zwarte, Maarten de 

 Rol in de opstand Hij was de leider van het Gentse oproer van 10/7/1485 die gericht was tegen de  
 machtsovername door Mathijs Pehaert (Despars, 'Cronycke', IV, 270). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 2019

 Naam Zype, Willem van der 

 Naamgenoten Joost van der Zype, heer van Denterghem, werd in 1488-9 te Gent geconfisqueerd  
 (SAG: 20, 5, 178v). 

 Politieke carrière Gent: gedele 90, 92 (bestand Gent). 

 Taken-diensten Gent: in juni 1489 reisde hij met 200 Gentse strijders ten zuiden van Gent 'ter  
 beschermenesse van den leycante' (SAG: 20, 6, 146v). 

 Confiscatie 1491: 384 gr voor zijn huisraad (Hancké, 'Conflict', II, 219). 



Vlaanderen (1477-1492) 

© Jelle Haemers 2020

 Naam Zype, Wouter van der 

 Titel Ridder 
 Heer van Denterghem 

 Antecedenten fs Jan (over hem: Dauchy, 'L'affaire') x Marie Visch (x'  Willem van der Cameren en  
 dochter van ridder Wyts de Vis) - zie databank opstand. 

 Huwelijk x Mergriete Utenhove fa Jan x Margriete Bette; zie databank opstand: Mergriete was 
  dus de erfgename van het 'domus' Utenhove in de Scheldestraat; haar zus  
 Pauweline lijkt immers vroeger gestorven. 

 Nageslacht Roeland x Anna van den Eede; Marie x Claude Haesbyts; Gertrude x Pieter Hamme  
 (Gailliard, 'Bruges', I, 396). 

 Politieke carrière -Vorst: raadsheer in de Raad van Vlaanderen 2/5/77-29/3/82 (Dumolyn). 
 -Gent: gedele 71, 75, juni85; ontvanger 76 (bestand Gent). 

 Sociaal kapitaal In november 1485 was hij samen met Pieter Bogaert, Jan de Witte en Paul de Baenst 
  arbiter in het conflict tussen Jan de Beere en Guy de Baenst over de erfenis van  
 Magdalena de Baenst (RAG: RV, 955, 36r). 

 Leenbezit Als borg voor zijn echtgenote hield hij lenen van Bertelmeeus van Leyns in Astene 
  en Deurle en in Vosselare, zelf gehouden van de Oudburg van Gent; totale waarde:  
 144 lb (Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1340). 

 Bezit Hij pachtte het baljuwschap van Nieuwpoort van Olivier Loot (Dumolyn, 'Het  
 hogere personeel', 1340). 

 Bronnen Dumolyn, 'Het hogere personeel', 1338-41. 


